


 
 

ค าขอบคุณ 
 

ในนามของเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับระดับอุดมศึกษา “CIRCULAR ECONOMY IN 
HIGHER EDUCATION” ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ไปยงัหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจยั
เพื่อด าเนินการพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป: เศรษฐกิจหมุนเวียน วิถีชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 (Circular Lifestyle for the 21st Century) ไดแ้ก่ ส านกังานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ  สถาบันคลังสมองของชาติ ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย เครือข่ายส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีย ัง่ยนืแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อ
จัดการพลาสติกและขยะอย่างย ัง่ยืน (PPP Plastics) ตลอดจน คณะท างานฯ รายวิชาการศึกษาทั่วไปใน
ระดบัอุดมศึกษา รวมทั้ง ผูแ้ทนนิสิต นกัศึกษา หน่วยงานจากทุกภาคส่วนท่ีมีมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการให้
ขอ้มูล แลกเปล่ียนประสบการณ์ ร่วมประชุมแสดงขอ้คิดเห็น อนัเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานพฒันา
คู่มือการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป: เศรษฐกิจหมุนเวียน ของเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับ
ระดบัอุดมศึกษา 
 

คณะท างานฯ รายวิชาการศึกษาทัว่ไป: เศรษฐกิจหมุนเวียน ในระดบัอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะท างานฯ พฒันาคู่มือการสอน  
รายวิชาการศึกษาท่ัวไป: เศรษฐกจิหมุนเวียนในระดับอุดมศึกษา  
 

1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    ท่ีปรึกษา 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่     ประธาน 

 คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์      รองประธาน 

 ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4.  ดร.พงษว์ิภา หล่อสมบูรณ์       กรรมการ  

 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
5.  ศาสตรจารย ์ดร.แชบเบียร์ กีวาลา      กรรมการ 

 บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

6.  รองศาตราจารย ์ดร.ธภทัร ศิลาเลิศรักษา      กรรมการ 
 บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

7.  รองศาตราจารย ์ดร.เศรษฐ์ สัมภตัตะกุล      กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    

8.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร จกัรวฒันา     กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่     

9.  อาจารย ์ดร.สุจิตรา วาสนาด ารงดี      กรรมการ 
 สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

10.  อาจารย ์ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวชัรบุล       กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

11.  รองศาตราจารย ์ดร.วารีรัตน์ แกว้อุไร      กรรมการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

12.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มนสันนัท ์หัตถศกัด์ิ     กรรมการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

13.  คุณนพเกลา้ สุจริตกุล        กรรมการ  
       ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
14.  คุณสยมุพร เหล่าวชิระสุวรรณ       กรรมการ 
       บริษทัอินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 



 
 

15.  คุณประทรรศน์ สูตะบุตร        กรรมการ 
       บริษทัดาวเคมิคอล ประเทศไทย จ ากดั 
16.  รองศาสตราจารย ์ดร.รัฐชา ชยัชนะ                         กรรมการและ 

คณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์     เลขานุการ



 
 

สารบัญ 
 

เน้ือหา 
 

หน้า 
 

สาส์นจากคณะผูจ้ดัท า 1 

เก่ียวกบัรายวิชา 4 

Module 1(1): Being Part of Nature การเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ 16 

Module 2(1): Global Footprint & Material Crisis ภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากร 31 

Module 3(1): Climate Emergency สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 57 

Module 3(2): Carbon Footprint คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ 70 

     Module 3(3): Municipal Solid Waste Problem and Zero Waste Concept 
                     ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย ์

84 

     Module 3(4): How to Reduce and Separate Waste แนวทางการลดและคดัแยกขยะ   94 

Module 4(1): Life Cycle Thinking แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต 104 

Module 4(2): Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 117 

Module 5(1): Circular Business Model นวตักรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 131 

Module 5(2): Design Thinking for Circular Business กระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต ้ 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

148 

Module 6(1): Circular Lifestyle วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 164 

Module 7(1)–(3): Circular Living in Action ความตระหนกัและแรงผลกัดนัสู่วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

182 

 
 
 
 
 
 
 



2 

สาส์นจากคณะผู้จัดท า  
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตดว้ย
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืนข้อท่ี 12 ขององค์การ
สหประชาชาติวา่ดว้ยเร่ืองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงมีการระบุอยา่งชดัเจนถึงกระเด็นปัญหาส าคญั
ในการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเก่ียวกับภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากร รวมทั้งสถานการณ์
ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ภายใต้บริบทดังกล่าว แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) บนหลกัการหมุนเวียนใชท้รัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่การผลิตและบริโภค เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวตัถุดิบ พลังงาน ของเสีย ให้กลับไปเป็นทรัพยากรท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจ ภายใตน้โยบายและแผนขบัเคล่ือน BCG (Bio, Circular, Green Economy) 2030  ถือเป็นแนวทางเชิง
นโยบายและปฏิบัติการท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ “เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับอุดมศึกษา” พัฒนาขึ้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดบัอุดมศึกษา “CIRCULAR ECONOMY IN HIGHER EDUCATION” โดย ส านกังาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) สถาบนัคลงัสมองของชาติ  
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย เครือข่าย
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืนแห่งประเทศไทย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม เพื่อจดัการพลาสติกและขยะอย่างย ัง่ยืน (PPP Plastics) และคณะส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ร่วมดว้ย เครือข่ายพนัธมิตรต่าง ๆ รวม 35 หน่วยงาน/เครือข่าย อาทิเช่น เครือข่ายมหาวิทยาลยัย ัง่ยนืแห่งประเทศ
ไทย (Sustainable University network) เครือข่ายวิจยัและนวตักรรมเพื่อการคา้และการผลิตอาหารและพลงังาน
อย่างย ัง่ยืน หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลนิธิการจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (3 Rs) กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Thai-Swedish Chamber of 
Commerce, Dutch Embassy, UN Environment, UNESCO แ ล ะ  APRSCP (Asia Pacific Roundtable on 
Sustainable Consumption and Production) รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ได้เอ่ยนามรวมตวัและร่วมมือกันใน
การขบัเคล่ือนบริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงนโยบายสู่การปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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การใช้ชีวิตของประชาชนในสังคมท่ีตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการให้ความรู้ผ่านการศึกษา
เป็นประเด็นส าคญัต่อการเจริญเติบโตสีเขียว โดยเฉพาะภาคการศึกษา ท่ีควรจะตอ้งมีการบรรจุรายวิชาบงัคบั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ในทุกระดบั อย่างไรก็ตามการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม
ในประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ ในขณะเดียวกนั รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเร่งพฒันาหลกัสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
บรรจุรายวิชาดงักล่าวในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปในระดบัอุดมศึกษา ส าหรับนิสิตปีท่ี 1 หรือ 2 ทุกคณะ โดยผ่าน
ความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน โครงการรายวิชาการศึกษาทัว่ไป: เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE 
GenEd, Circular Economy for General Education) ระดบัอุดมศึกษา นบัเป็นจุดรวมแรกท่ีเสมือนเป็นตน้น ้ าของ
การหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอุดมศึกษาให้เข้าใจรูปแบบของการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน 
โดยเฉพาะระบบและห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy value chain) ซ่ึงการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธภาพในช่วงน้ีมีความส าคญัต่อการเปล่ียนความคิดและทศันคติของนิสิตนกัศึกษาในชั้น ปี 1-2 
ท่ีสามารถส่งต่อการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริงในชั้นปีถดัไป หรือแมก้ระทัง่สามารถต่อยอดพฒันาเป็นรูปแบบธุรกิจ
หมุนเวียนท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผูเ้รียนได้ การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทัว่ไป ท่ี
มุ่งเนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏิบติัหรือการลงมือท า (Active learning) เรียนรู้กบัพื้นท่ี สถานการณ์จริง ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวิถีชีวิตของผูเ้รียน ในแนวผสมผสานการศึกษาในและนอกระบบ (Formal and Informal education) เข้า
ด้วยกัน ตลอดจน ต้นแบบท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี (Good practices) จากทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นส่ือการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ ท่ีช่วยสร้างแรงบนัดาลใจเยาวชนของประเทศ สร้าวความประทบัใจพร้อมความสร้างสรรค์ และ
แม้แต่โอกาสทางธุรกิจบทบาทขององค์กรผูน้ าทั้ งจากภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาครัฐ และแม้แต่บริเวณ
มหาวิทยาลยัเอง จึงควรถูกแปลงมาเป็นส่ือการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยรายวิชาการศึกษาทัว่ไป
ดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ี จะช่วยสร้างความเขา้ใจความตระหนกั และความต่ืนรู้เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อนั
จะน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีชีวิตท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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เกีย่วกบัรายวิชา 
รายวิชาน้ีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้รับการ

สนบัสนุนจากภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นรายวิชาท่ีสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกบัภาครัฐในการจดัการศึกษา 
 
หลกัการของการพฒันาประมวลรายวิชาการศึกษาท่ัวไปด้านวิถีชีวิตเศรษฐกจิหมุนเวียน 

• เป็นเคา้โครงรายวิชาการศึกษาทัว่ไปท่ีสามารถน าไปใชพ้ฒันาเป็นรายวิชาการศึกษาทัว่ไปดา้นวิถีชีวิต
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ น าเน้ือหาไปใชบู้รณาการกบัรายวิชาการศึกษาทัว่ไปท่ีมีอยู่แลว้ โดยปรับใช้
ตามบริบทแต่ละมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งความเหมาะสม 

• ช่ือรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 (Circular Lifestyle for 21st 
Century)” 

• รายวิชาการศึกษาทัว่ไป ส าหรับนิสิตปีท่ี 1 หรือ 2 ทุกคณะ ทุกหลกัสูตร 
• จ านวน 2 หรือ 3 หน่วยกิต 
• เน้นวิธีการสอนจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและ

ส่ิงแวดลอ้ม แบบวิเคราะห์เชิงระบบโดยใชแ้นวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต เพื่อกระตุน้ให้เกิดแนวคิดใน
การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

• วดัผลในรูปของ Knowledge, Skills, Attitudes ท่ีจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมสู่วิถี
ชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยบูรณาการกับกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยปรับใช้ตามบริบทแต่ละ
มหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

• เพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับภาวะวิกฤตด้านทรัพยากร รวมทั้ง สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

• เพื่อสร้างแรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะเดียวกนัเป็นตน้แบบของพลเมืองประเทศ/โลก ท่ีสามารถถ่ายทอด
แนวคิดไปยงัผูอ่ื้นได ้
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เค้าโครงรายวิชาและผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
 
Module 1: การเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ  

 การเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ในดา้นการน าทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์ และ การ
เป็นแหล่งรองรับและบ าบดัมลพิษ รวมทั้ง กระตุน้ให้เกิดความรู้สึกหวงแหนธรรมชาติและตอ้งการรักษาธรรมชาติ
ใหอ้ยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
  
Module 2: ภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากร  

 การสร้างความต่ืนรู้และตระหนักเก่ียวกบัภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากรของประเทศ/โลกท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ง กระตุน้ให้เกิดการค านึงถึงการน าทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
  
Module 3: สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม  

 การสร้างความต่ืนรู้และตระหนักเก่ียวกบัสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงั
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษยชาติ รวมทั้ง กระตุน้ให้เกิดความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  
Module 4: แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต  

 การถ่ายทอดความรู้และเขา้ใจเก่ียวกับระบบความคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวฏัจักรชีวิต ตั้งแต่การผลิต
วตัถุดิบ กระบวนการผลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ ์การใช้งานผลิตภณัฑ ์การซ่อมบ ารุง การน ากลบัมาใชซ้ ้ า รีไซเคิล 
อพัไซเคิล และ การจดัการของเสียขั้นสุดทา้ย ตลอดจน การขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาดา้นทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดอ้ย่างตรงประเด็นและ
ไม่เคล่ือนยา้ยปัญหาจากจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึง เพื่อฝังรากระบบความคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวฏัจกัรชีวิตเป็น
พื้นฐานในการด ารงชีวิตและการออกแบบธุรกิจ สู่การเป็นตน้แบบการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ/โลก รวมทั้ง 
สามารถถ่ายทอดแนวคิดไปยงัผูอ่ื้นได ้
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Module 5: นวตักรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และ  

 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากภาคเอกชน เป็นตวัอยา่งการน าแนวคิดกระบวนการออกแบบ
ธุรกิจภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่นวตักรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างความประทบัใจ
และแรงบนัดาลใจในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
Module 6: วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 การสร้างการรับรู้ และ ความรู้สึกทางลบต่อภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากร สถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดว้ยการปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Module 7: ความตระหนกัและแรงผลกัดนัสู่วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 การสร้างแรงขับให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
วิธีการเรียนการสอน 
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning โดยมีรูปแบบดงัน้ี 

• Design thinking 
• Problem-based learning 
• Project-based learning 
• Group class participation 
• Site visit (field study) 
• Living lab 
• และอ่ืน ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งตามบริบทของแต่ละสถาบนั 

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละหัวข้อ 
         ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคาดหวงัใน
แต่ละหวัขอ้ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 
 
หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี

ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 
การเรียนรู้อยู่
กบัธรรมชาติ  

Being Part of 
Nature 
 

เรียนรู้คุณค่า
ธรรมชาติต่อ
การด ารงชีวิต
ของมนุษย ์ทั้ง
ในดา้นการน า
ทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ และ 
การเป็นแหล่ง
รองรับและ
บ าบดัมลพิษ 

สามารถ
เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์
ของธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างทศันคติ
ทีดีของ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม
ต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่
ของมนุษย ์

มีความรู้และ
เขา้ใจเก่ียวกบั
คุณค่าธรรมชาติ
ต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย ์

Calculating 
Ecosystem 
Service Values 

เรียนรู้บ
ประโยชน์และ
บริการของ
ระบบนิเวศใน
รูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

ประเมิน
คุณค่า
ธรรมชาติต่อ
การด ารงชีวิต
ของมนุษย ์

เขา้ใจและเห็น
ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ท่ี
ส่ิงแวดล่อม
และระบบ
นิเวศมีต่อ
มนุษย ์

มีความสามารถ
ในการประเมิน
คุณค่าธรรมชาติ
ต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย ์

Conservation of 
Nature 
 

เรียนรู้แนวทาง
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

การปฏิบติั
และการปรับ
การใชชี้วิต
เพื่อการ
อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างแรง
กระตุน้ใหเ้กิด
ความรู้สึกหวง
แหน
ธรรมชาติและ
ตอ้งการรักษา
ธรรมชาติให้
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

มีแรงกระตุน้ให้
เกิดความรู้สึก
หวงแหน
ธรรมชาติและ
ตอ้งการรักษา
ธรรมชาติให้อยู่
อยา่งย ัง่ยนื 



8 

หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี
ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 

ภาวะวิกฤต
การขาด
แคลน
ทรัพยากร 
สถานการณ์
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Crisis on 
Resources  

รับทราบขอ้มูล
ภาวะวิกฤตของ
ปัญหาดา้น
ทรัพยากร 
สถานการณ์
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงกลยทุธ์
ในการลด
ผลกระทบและ
การปรับตวัต่อ
วิกฤติ 
 
 

ประเมินความ
เสียหาย
เกิดขึ้นไดจ้าก
ภาวะวิกฤต
การขาดแคลน
ทรัพยากรและ
มีแนวทางใน
การรับมือและ
ปรับตวั 

สร้างความต่ืน
รู้และ
ตระหนกั
เก่ียวกบัภาวะ
วิกฤตการขาด
แคลน
ทรัพยากร 
ของประเทศ/
โลกท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั 
รวมทั้ง 
กระตุน้ใหเ้กิด
การค านึงถึง
การน า
ทรัพยากรมา
ใชป้ระโยชน์
อยา่งคุม้ค่า 

มีความต่ืนรู้และ
ตระหนกั
เก่ียวกบัภาวะ
วิกฤตการขาด
แคลนทรัพยากร 
ของประเทศ/
โลกท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั รวมทั้ง 
กระตุน้ใหเ้กิด
การค านึงถึงการ
น าทรัพยากรมา
ใชป้ระโยชน์
อยา่งคุม้ค่า และ
สามารถปรับตวั
เพื่อรับมือต่อ
ผลกระทบได ้

Climate 
Emergency 

รับทราบขอ้มูล 
สถานการณ์
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
และผลกระทบ
จากปัญหาการ
เปล่ียนแปลง
สภาพ

ประเมินความ
เสียหายท่ีอนั
เกิดขึ้นไดจ้าก
ภาวะวิกฤต
ของปัญหา
ดา้นทรัพยากร 
สถานการณ์
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

สร้างความต่ืน
รู้และ
ตระหนกั
เก่ียวกบัภยั
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศ 

มีความต่ืนรู้และ
ตระหนกั
เก่ียวกบัปัญหา
และผลกระทบ
จากปัญหาการ
เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และส่ิงแวดลอ้ม  
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หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี
ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 

ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

Combating 
Plastic Wastes 

ความรู้และ
ประสบการณ์
ตรงจาก
ภาคเอกชน 
เป็นตวัอยา่ง
การแกไ้ข
ปัญหาขยะพลา
สติค 

สามารถแกไ้ข
ปัญหาขยะพ
ลาสติค 

สร้างความ
ตอ้งการมีส่วน
ร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา
ขยะพลาสติค 

มีแรงบนัดาลใจ
และตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหา
ขยะพลาสติค 

Carbon 
Footprint 

เรียนรู้หลกัการ
และวิธีการ
ประเมิน
ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ประเมิน
ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
จากกิจกรรม
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

สร้างความต่ืน
รู้และ
ตระหนกัถึง
การมีส่วนร่วม
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
จากกิจกรรม
ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มีแรงกระตุน้ให้
เกิดการมีส่วน
ร่วมในการลด
ปริมาณปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

แนวคิดโดย
ตลอดวฏัจกัร
ชีวิตและ
กระบวนการ
ออกแบบ
ธุรกิจภายใต้
แนวคิด

Creative Design 
Thinking  
 

เรียนรู้แนวคิด
โดยตลอดวฏั
จกัรชีวิต  เพื่อ
สร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
ระบบความคิด
เชิงวิเคราะห์

วิเคราะห์
ประเด็น
ปัญหาดา้น
ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้ม 
และการ
เปล่ียนแปลง

สร้างความต่ืน
รู้และ
ตระหนกัถึง
กระบวนการ
ออกแบบท่ีดี
ตั้งแต่แรกจะ
ช่วยลดปัญหา

ฝังรากระบบ
ความคิดเชิง
วิเคราะห์โดย
ตลอดวฏัจกัร
ชีวิตเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต
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หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี
ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
รวมทั้ง 
นวตักรรม
โมเดลธุรกิจ
สู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

โดยตลอดวฏั
จกัรชีวิต ตั้งแต่
การผลิต
วตัถุดิบ 
กระบวนการ
ผลิตสินคา้และ
บรรจุภณัฑ ์
การใชง้าน
ผลิตภณัฑ ์การ
ซ่อมบ ารุง การ
น ากลบัมาใช้
ซ ้า รีไซเคิล อพั
ไซเคิล และ 
การจดัการของ
เสียขั้นสุดทา้ย  
ตลอดจน การ
ขนส่งท่ี
เก่ียวขอ้งใน
ทุกๆ ขั้นตอน 
และ
กระบวนการ
ออกแบบธุรกิจ
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนโดย
ค านึงถึง
สมรรถนะเชิง
ส่ิงแวดลอ้ม

สภาพ
ภูมิอากาศ ได้
อยา่งตรง
ประเด็นและ
ไม่เคล่ือนยา้ย
ปัญหาจากจุด
หน่ึงไปสู่อีก
จุดหน่ึงและ
ออกแบบ
ธุรกิจภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ส่ิงแวดลอ้มได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

และการ
ออกแบบธุรกิจ 
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หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี
ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 

และ
เศรษฐศาสตร์
โดยตลอดวฏั
จกัรชีวิต 

Circular Society 
 

เรียนรู้แนวทาง
การประยกุตใ์ช้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน
วงกวา้ง 

ตน้แบบของ
สังคมในการ
ประยกุตใ์ช้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ตอ้งการ
ถ่ายทอด
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่
สังคม 

ตน้แบบการเป็น
พลเมืองท่ีดีของ
ประเทศ/โลก  

Circular 
Business Model 

ประสบการณ์
ตรงจาก
ภาคเอกชน 
เป็นตวัอยา่ง
การน าแนวคิด
กระบวนการ
ออกแบบธุรกิจ
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่
นวตักรรม
โมเดลธุรกิจสู่
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

จดัท าโมเดล
ธุรกิจสู่
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

สร้างความ
ประทบัใจและ
แรงบนัดาลใจ
ในการ
ประยกุตใ์ช้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

มีแรงบนัดาลใจ
ในการ
ประยกุตใ์ช้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

วิถีชีวิต
ภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ

Circular 
Lifestyle 

เรียนรู้วิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

แนวทางเชิง
ปฏิบติัวิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ

สร้างความ
ตอ้งการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสู่

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสู่วิถี
ชีวิตภายใต้
แนวคิด
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หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ส่ิงท่ีเรียนรู้และผลลพัธ์ ความคาดหวังท่ี
ต้องการ Knowledge Skills Attitudes 

หมุนเวียน 
ความ
ตระหนกัและ
แรงผลกัดนัสู่
วิถีชีวิต
ภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

หมุนเวียนท่ี
สามารถท าได้
จริงใน
ชีวิตประจ าวนั 

วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

Calling for 
Actions  
 

แนวทางปฏิบติั
สู่วิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน
แบบของตวัเอง 

แนวทางเชิง
ปฏิบติัวิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ี
สามารถท าได้
จริงใน
ชีวิตประจ าวนั
ในแบบของ
ตวัเอง 

สร้างความ
ตอ้งการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสู่
วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ลงมือปฏิบติัจริง
สู่วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 

Circular Living 
Project 
Presentations 
(ต่อ) 

แนวทางปฏิบติั
สู่วิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน
แบบของตวัเอง 

แนวทางเชิง
ปฏิบติัวิถีชีวิต
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ี
สามารถท าได้
จริงใน
ชีวิตประจ าวนั
ในแบบของ
ตวัเอง 

สร้างความ
ตอ้งการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสู่
วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ลงมือปฏิบติัจริง
สู่วิถีชีวิตภายใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 

 
 
 
 



13 

ประโยชน์ท่ีนิสิตและประเทศไทยจะได้รับ 

• นิสิตมีแรงผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสามารถถ่ายทอดแนวคิดไปยงัผูอ่ื้นได ้

• นิสิตเป็นตน้แบบของพลเมืองท่ีดีของประเทศ/โลก และ สามารถถ่ายทอดแนวคิดไปยงัผูอ่ื้นได ้
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างย ั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และแผนขบัเคล่ือน BCG (Bio, Circular, Green Economy) 2030 

• ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 
ขบัเคล่ือนสู่เป้าหมายการเติบโตดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 
ประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลยัจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ได้แก่ 

• การมีเครือข่ายความร่วมมือด้าน Circular Economy กับภาคเอกชน สร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดบัอุดมศึกษาจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน 
ซ่ึงจะน าไปสู่การท างานในรูปแบบบูรณาการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระยะถดัไป 

• การไดรั้บการสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินจากภาคเอกชนในการน าประมวลรายวิชาและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐหมุนเวียนส าหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใน
ระดบัอุดมศึกษาไปใชจ้ริง 

• การไดรั้บการฝึกอบรมใหก้บัอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา 
 
รายช่ือคณะท างานฯ ผู้ร่างคู่มือการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี เน้ือหา ผู้ร่างคู่มือการสอน 
1 Introduction บทน า แนะน ารายวิชา และกิจกรรมละลาย

พฤติกรรม (break the ice) 
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2 Module 1(1): Being Part of Nature 
การเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ  

รศ.ดร.รัฐชา ชยัชนะ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3 Module 2(1): Global footprint & Material crisis  
ภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากร 

ผศ.ดร.ณภทัร จกัรวฒันา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

4 Module 3(1): Climate Emergency 
สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภตัตะกุล 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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สัปดาห์ท่ี เน้ือหา ผู้ร่างคู่มือการสอน 
5 Module 3(2): Carbon Footprint 

คาร์บอนฟุตพร้ินท ์
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

6 Module 3(3): Municipal Solid Waste Problem and Zero 
Waste Concept 
ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย ์

อ.ดร.สุจิตรา วาสนาด ารงดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

7 
 

Module 3(4): How to reduce and separate waste 
แนวทางการลดและคดัแยกขยะ   

อ.ดร.สุจิตรา วาสนาด ารงดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

8 Module 4(1): Life cycle thinking 
แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต 

ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 
รศ.ดร.ธภทัร ศิลาเลิศรักษา  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 

9 Module 4(2): Circular Economy 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ดร.พงษว์ิภา หล่อสมบูรณ์ 
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

10 Module 5(1): Circular Business Model 
นวตักรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
  

คุณประวิทย ์พรพิพฒัน์กุล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อ.ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นครเหนือ 
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

11 Module 5(2): Design Thinking for Circular Business 
กระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 

คุณประวิทย ์พรพิพฒัน์กุล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อ.ดร.ณฐัวรพล รัชสิริวชัรบุล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นครเหนือ 
ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่คัง่  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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สัปดาห์ท่ี เน้ือหา ผู้ร่างคู่มือการสอน 
12 Module 6(1): Circular Lifestyle 

วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

13 Module 7(1): Circular Living in Action 
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นิสิตน าเสนอ/ส่งงานโครงการ 

14 Module 7(2): Circular Living in Action 
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นิสิตน าเสนอ/ส่งงานโครงการ 

15 Module 7(3): Circular Living in Action 
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นิสิตน าเสนอ/ส่งงานโครงการ 

 
การประเมินผลของรายวิชา มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนดังนี้ 
คะแนนเขา้ชั้นเรียน       10% 
คะแนนในแต่ละ Module       70% 
- Module ท่ี 1(1) (Being Part of Nature)    (5%) 
- Module ท่ี 2(1) (Material Crisis)     (5%) 
- Module ท่ี 3(1) (Climate Emergency)    (5%)  
- Module ท่ี 3(2) (Carbon footprint)     (5%) 
- Module ท่ี 3(3) (Municipal Solid Waste Problem and Zero Waste Concept) (5%) 
- Module ท่ี 3(4) (How to Reduce and Separate Waste)  (5%) 
- Module ท่ี 4(1) (Life Cycle Thinking)     (10%) 
- Module ท่ี 4(2) (Circular Economy)    (10%) 
- Module ท่ี 5(1) (Circular Business Model)    (5%) 
- Module ท่ี 5(2) (Design Thinking for Circular Bussiness)  (5%) 
- Module ท่ี 6(1) (Circular Lifestyle)    (10%)  
คะแนนโครงงาน       20% 
 รวม         100% 
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Module 1(1): Being Part of Nature การเรียนรู้อยู่กบัธรรมชาติ  
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
การเรียนรู้อยูก่บัธรรมชาติ (Being part of nature) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เห็นถึงความส าคญัของประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และเพื่อให้เกิดความตระหนกั หวงแหน และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
สาระส าคัญ  

เป็นการถ่ายทอดความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและองค์ประกอบของส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ 
และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในธรรมชาติ รวมถึงแนวทางใน
การประเมินบริการหรือประโยชน์ของระบบของนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์และหาแนวทางในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมการใชชี้วิตประจ าวนั 
 
เน้ือหาสาระ  

• ความหมายของค าวา่ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ และประเภทของทรัพยากร 
• การศึกษาห่วงโว่อาหารและสายใยอาหารเพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในระบบ

นิเวศ  
• แนวทางในการประเมินบริการของระบบนิเวศ (ecosystem services) และแนวทางในการบริหารจดัและ

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 
กจิกรรมการเรียนการสอน  

หัวข้อ จ านวนนาที
ท่ีใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการ
สอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

การศึกษา
ความหมายของ
ทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบ

 
10 

บรรยาย 
 

การถามตอบ สไลด์
ประกอบการ
บรรยายและ 
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หัวข้อ จ านวนนาที
ท่ีใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการ
สอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

นิเวศ รวมถึง
การศึกษาห่วงโซ่
อาหารและสายใย
อาหาร 

คลิปวิดีโอ
ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ 

การประเมินบริการ
ของระบบนิเวศ 
(ecosystem 
services) 

30 บรรยาย การน าเสนองาน
กลุ่มและการถาม
ตอบ 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

แนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  
 

20 บรรยาย การถามตอบ สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

กิจกรรมการ
ประเมินบริการของ
ระบบนิเวศ 

60 กิจกรรมกลุ่มใหผู้เ้รียน
ประเมินบริการของระบบ
นิเวศประเภทตา่งๆ (เช่น 
ป่าเขาใหญ่ ป่าชายเลน บึง
บอระเพด็ ทะเลสาบสงขลา 
หมู่เกาะอ่างทอง) น าเสนอ 
และถามตอบ 

ประเมินจากการ
น าเสนอรายกลุ่ม
และการถามตอบ 

กระดาษ flip 
chart  

งานมอบหมาย  
ไม่มี 
 
เม่ือทุกท่านเขียนแต่ละโมดูลของตนเองมาแลว้แต่ละโมดูล จะมาสรุปเป็นตารางดงักล่าวน้ีเพื่อให้เห็นภาพรวม
ของรายวิชาทั้งหมด 
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ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

การเรียนรู้อยู่
กบัธรรมชาติ 

1 คร้ัง: 2 ชม. CLO ท่ี 1 บรรยาย 
 

การถามตอบ สไลด์
ประกอบการ
บรรยายและ 
คลิปวิดีโอ 

CLO ท่ี 2 บรรยาย 
 

การถามตอบ สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

CLO ท่ี 3 กิจกรรมกลุ่ม
ใหผู้เ้รียน
ประเมินบริการ
ของระบบนิเวศ
ประเภทต่างๆ 

การน าเสนองาน
กลุ่มและการถาม
ตอบ 

กระดาษ flip 
chart 

 
เน้ือหาการบรรยาย  
 
 เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศท่ีช่วยเอ้ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตของมนุษย์
และส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ อีกทั้งยงัแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันของส่ิงต่างๆ ในระบบนิเวศท่ีมีการพึ่งพา
อาศยัและเก้ือกูลกนั ค าศพัทแ์ละเน้ือหาต่างๆ ในบทน้ีจะช่วยท าให้นิสิตเขา้ใจและตระหนกัว่า มนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของธรรมชาติ  
 
ความหมายของค าว่าส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ 

ส่ิงแวดล้อม (environment) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัเรา ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิตเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า และไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างขึ้นหรือ
อาจจะกล่าวไดว้่า ส่ิงแวดลอ้มจะประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นในช่วงเวลา
หน่ึงเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มท่ี 19 เร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 
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• ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต ไดแ้ก่ บรรยากาศ น ้า ดิน แร่ธาตุ 
และส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูบ่นโลก (พืช และสัตว)์ ฯลฯ 

• ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ไดแ้ก่ สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นน ้า ฯลฯ หรือระบบ
ของสถาบนัสังคมมนุษย ์ท่ีด าเนินชีวิตอยู ่ฯลฯ 

 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หมายถึง ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ บนโลก

เช่น พืช สัตว ์จุลินทรีย ์ท่ีพบไดใ้นระบบนิเวศต่างๆ เช่น ระบบนิเวศบก ระบบนิเวศแหล่งน ้าจืด และระบบนิเวศ
ทางทะเล โดยสามารถพิจารณาระดบัของความหลากหลายทางชีวภาพได ้3 ระดบัไดแ้ก่ ความหลากหลายของ
ชนิดพนัธุ์ (species) ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพน ามาซ่ึงประโยชน์มากมาย เช่น การน าพืชมาใช้เป็นยารักษาโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงบริเวณพื้นท่ีต่างๆ ของโลกท่ีมีความหลากหลายของสัตวมี์กระดูก
สนัหลงั 

 

 
 
ภาพท่ี 1 การแพร่กระจายของสัตว์บกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลงัในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยสีแดง

แสดงให้เห็นว่าบริเวณแนวเส้นศูนยสู์ตรพบความหลากหลายของชนิดพนัธุ์สัตวม์ากท่ีสุด และโซนสีน ้ าเงินพบ
การกระจายต ่า (ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity) 

ระบบนิเวศ (ecosystem) เป็นระบบท่ีประกอบไปด้วย 1) สังคมของส่ิงมีชีวิตไดแ้ก่ ผูผ้ลิต (producer) 
ไดแ้ก่ พืช ผูบ้ริโภค (consumer) ไดแ้ก่ สัตวช์นิดต่างๆ และผูย้่อยสลาย (decomposer) ไดแ้ก่ จุลินทรีย ์เห็ด รา 
และ 2) ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต (เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ลม) เป็นระบบท่ีส่ิงมีชีวิตทั้งหลายมีบทบาทหรือ

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
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กิจกรรมในการด ารงชีวิตร่วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต (organism) กับส่ิงแวดล้อม 
(environment) ตามธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกับวิถีการด ารงชีวิต เช่น การหาอาหาร 
การกินอาหาร การแข่งขนัเพื่อการอยู่รอด ในแง่ของการถ่ายทอดพลงังานการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
รวมถึงการปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การพึ่งพากนัและท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ ตวัอย่างระบบนิเวศไดแ้ก่ ระบบนิเวศป่าไม ้ระบบนิเวศแหล่งน ้ าจืด ระบบนิเวศป่าชาย
เลน  
 
ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร 
 ห่วงโซ่อาหาร (food chain) เป็นการจ าลองการถ่ายทอดพลงังานผ่านทางการกินและความสัมพนัธ์
ระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคขั้นต่าง ๆ ในระบบนิเวศ (หัวลูกศรช้ีไปทางผูไ้ดรั้บพลงังาน) ห่วงโซ่อาหารสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ห่วงโซ่อาหารท่ีเร่ิมตน้จากพืช (grazing food chain) และห่วงโซ่อาหารท่ี
เร่ิมตน้จากซากสารอินทรีย ์(detrital food chain) (ภาพท่ี 2) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2 ประเภทของห่วงโซ่อาหาร (ภาพบนเป็นห่วงโซ่อาหารประเภท grazing food chain เร่ิมตน้จากหญา้ 

จากนั้นหญา้ถูกกวางกินเป็นอาหาร แลว้สุดทา้ยกลางถูกสิงโตกินเป็นอาหาร ภาพล่างเป็นห่วงโวอ่าหารประเภท 
detrital food chain ท่ีเร่ิมตน้จากเศษซาก จากนั้นเศษซากถูกใส้เดือนกินเป็นอาหาร  

แลว้ไส้เดือนถูกหนูกินเป็นอาหาร) 
ท่ีมา:  
https://www.slideshare.net/YhanMarianne/envi-3-energy-flow-in-an-ecosystem-final 
https://www.sarthaks.com/536415/describe-different-types-of-food-chains-that-exist-in-an-ecosystem 

https://www.slideshare.net/YhanMarianne/envi-3-energy-flow-in-an-ecosystem-final
https://www.sarthaks.com/536415/describe-different-types-of-food-chains-that-exist-in-an-ecosystem


21 

 
1) grazing food chain เร่ิมตน้จากกลุ่มผูผ้ลิตขั้นปฐมภูมิ (primary producer หรือ autotroph) ซ่ึงไดแ้ก่

พืชน ้ า สาหร่าย และแพลงกต์อนพืช ผูผ้ลิตเหล่าน้ีสามารถสร้างหรือสังเคราะห์อาหารไดด้ว้ยตวัเอง
จากกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ในขณะเดียวกนัก็ใช้พลงังานส่วนหน่ึงจากการ
สังเคราะห์แสงเพื่อใชใ้นกระบวนการหายใจท่ีเกิดขึ้นในเวลากลางคืน  
 

2) detrital food chain กลุ่มท่ีเร่ิมตน้จากซากพืชซากสัตวเ์ป็นแหล่งพลงังานและอาหาร (detrital food 
chain) จะมีส่ิงมีชิวิตมากินซากสารอินทรียเ์หล่าน้ีเป็นอาหาร ส าหรับส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้าง
อาหารได้เอง หรือท่ีเรียกว่า ผูบ้ริโภค (consumer หรือ heterotroph) ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีจะได้รับ
พลงังานจากการกินพืช กินเศษซากหรือกินสัตวอ่ื์นเป็นอาหาร (ภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งห่วงโซ่อาหาร 
ท่ีมา: (http://wps.aw.com/bc_campbell_ essentials _2/ 0,7641,708230-,00.html) 

http://wps.aw.com/bc_campbell_%20essentials%20_2/%200,7641,708230-,00.html
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หมายเหตุ: อธิบายค าศพัท ์A terrestrial food chain คือ ห่วงโซ่อาหารทางบก และ a marine food chain คือ ห่วง
โซ่อาหารทางทะเล ประกอบไปดว้ยพืช (plant) สัตวกิ์นพืช (herbivore) สัตวท่ี์กินสัตวเ์ป็นอาหาร (carnovire) 
นอกจากนั้นยงัประกอบไปด้วยผูผ้ลิต (producer) ผูบ้ริโภคล าดับท่ี 1 (primary producer) ผูบ้ริโภคล าดับท่ี 2 
(secondary producer) ผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 3 (tertiary producer) และผูบ้ริโภคล าดบัท่ี 4 (quaternary producer) 

 
สายใยอาหาร (food web) ในระบบนิเวศส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่ย่อมมีแหล่งอาหารมากกว่า 1 แหล่ง เช่น 

ปลาขนาดใหญ่อาจกินไดท้ั้งปลาขนาดเล็กและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั เพราะฉะนั้นระบบนิเวศตามธรรมชาติ
จะมีความสลบัซับซ้อนและซ้อนทบักนัของห่วงโซ่อาหารและการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ ในรูปแบบ
ของ "สายใยอาหาร" การกินอาหารในรูปของสายใยอาหารท่ีซับซ้อนน้ี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ระบบนิเวศ
สมดุล  (ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งสายใยอาหาร 

ท่ีมา https://calaski.wordpress.com/science-units/ecology/food-webs/ 

https://calaski.wordpress.com/science-units/ecology/food-webs/
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หมายเหตุ: อธิบายค าศพัท ์เห็ดรา (fungi) แบคทีเรีย (bacteria) หญา้ (grass) ไมพุ้่ม (shrub) ตน้ไม ้(tree) ตัก๊แตน 
(grasshopper) กระต่าย (rabbit) กระรอก (squirrel) กวาง (deer)  หนู (shrew) งู (snake) นกกินแมลง (insect-
eating bird) เหยีย่ว (hawk) และ สิงโตภูเขา (mountain lion) 
 
 มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ีงของระบบนิเวศ มนุษยต์อ้งการพลงังานมาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การ
ออกไปท างาน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา พลงังานเหล่าน้ีได้มาจากการถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซ่อาหาร โดย
เร่ิมตน้ตั้งแต่พลงังานจากดวงอาทิตยถ์ูกเปล่ียนรูปให้เป็นพลงังานจากเคมีจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของ
พืช จากนั้นพลงังานจะถูกถ่ายทอดต่อมาสู่สัตวท่ี์กินพืชเป็นอาหารและสู่สัตวท่ี์กินสัตวเ์ป็นอาหาร ดว้ยแนวคิด
ของห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารน้ีเองจึงเป็นขอ้ยืนยนัให้เห็นว่า มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ท่ียงัคง
ตอ้งพึงพาอาศยัทรัพยากรธรรมชาติเพือ่การอยูร่อดเหมือนกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในระบบนิเวศ  
 
ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) 

การด ารงชีวิตของมนุษย์มีการน าทรัพยากรต่างๆ มาใช้มากมาย ทรัพยากรธรรมชาติมีหลากหลาย
ประเภท การใชท้รัพยากรแต่ละประเภทควรจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานความเขา้ใจของท่ีมาของทรัพยากรเพื่อให้เกิด
การใชป้ระโยชน์ท่ีคุม้ค่า เม่ือพูดถึง ทรัพยากรธรรมชาติ (natural resources) จะหมายถึง ส่ิงต่างๆ (ส่ิงแวดลอ้ม) 
ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ดิน น ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ 
และพลงังาน เป็นตน้ 

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้น จะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่ิงแวดลอ้มทุกชนิดไม่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซ่ึงอาจกล่าวสรุปไดว้า่ การท่ีจะจ าแนกส่ิงแวดลอ้มใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ประการแรก เกิดจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะน าส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ประการท่ีสอง การเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ถา้ยงัไม่น ามาใช้ก็เป็นส่ิงแวดลอ้ม แต่ถา้
น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้นๆ และประการท่ีสาม สภาพภูมิศาสตร์
และความห่างไกลของส่ิงแวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกินไปคนอาจไม่น ามาใช้ ก็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติได ้
 

การจ าแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติ แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี (นิวติั เรืองพานิช, 2546) 
ทรัพยากรหมุนเวียนหรือทรัพยากรท่ีใช้ไม่หมดส้ิน (inexhaustible natural resources) เป็นทรัพยากร

ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิเช่น แสงอาทิตย ์อากาศ และน ้ าในวฏัจกัร ทรัพยากรประเภทน้ีมีความ
จ าเป็นต่อร่างกายมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต  
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ทรัพยากรทดแทนไ ด้ห รือ รักษาไ ว้ ไ ด้  (replaceable natural resources/maintainable natural 
resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้สามารถฟ้ืนคืนสภาพได ้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซ่ึงไดแ้ก่ ป่า
ไม ้มนุษย ์สัตวป่์า พืช เน้ือดิน/ท่ีดิน (maintainable) และน ้ า ทรัพยากรประเภทน้ี มกัจะมีมาก และจ าเป็นอยา่งยิง่
ต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ มนุษยต์อ้งการใชท้รัพยากรน้ีตลอดเวลา เพื่อปัจจยัส่ี การเก็บเก่ียวผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดน้ี หรือการน ามาใชป้ระโยชน์ ควรน ามาใชเ้ฉพาะส่วนท่ีเพิ่มพูนเท่านั้น หรืออีกนยัหน่ึง
แนวคิดน้ีถือว่า ฐานของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เปรียบเสมือนตน้ทุน ท่ีจะไดรั้บผลก าไรหรือดอกเบ้ียรายปี 
โดยส่วนก าไรหรือดอกเบ้ียน้ีก็คือ ส่วนท่ีเราสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้ัน่เอง 

ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป ไม่งอกเงย (exhaustable natural resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้
แลว้จะหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได ้หรือถา้จะเกิดขึ้นมาทดแทนได ้ก็ตอ้งใชเ้วลานานมาก และมกั
เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงได้แก่ น ้ ามนั ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่ การ
จดัการทรัพยากรประเภทน้ี จะตอ้งเนน้การประหยดั และพยายามไม่ให้เกิดการสูญเสีย ตอ้งใชต้ามความจ าเป็น 
หรือถา้สามารถใช้วสัดุอ่ืนแทนได ้ก็ควรน ามาใช้แทน รวมทั้งตอ้งน าส่วนท่ีเสียแลว้ กลบัมาใช้ประโยชน์ให้
คุม้ค่าต่อไป 
 
บริการของระบบนิเวศ (ecosystem services) 

คุณค่าและความส าคญัของระบบนิเวศถูกแบ่งแยกตามประเภทของผลิตภณัฑข์องระบบนิเวศ (goods of 
ecosystem) และบริการของระบบนิเวศ (services) ค าว่าการบริการของระบบนิเวศนั้น (ecosystem service) 
หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนุษยไ์ด้รับจากระบบนิเวศ (the benefits people obtain from ecosystems) ทั้งในรูปของ
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ รวมถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทางธรรมชาติ (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005) ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้นส าคญั (De Groot et al., 2006) ไดแ้ก่ (รัฐชา ชยัชนะ, 2558) 

บริการด้านเป็นแหล่งผลิต (provisioning service) ซ่ึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีไดจ้ากระบบนิเวศแหล่ง
น ้ าจืด เช่น  น ้ าจืดส าหรับอุปโภคและบริโภค ส าหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑท่ี์เป็นแหล่งอาหาร
จากสัตวน์ ้ า เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคญัของคนและสัตว ์รวมถึงพืชน ้ าชนิดต่าง ๆ เช่น บวั 
ผกับุง้ ผกักระเฉด ท่ีใช้ในการบริโภค พืชสมุนไพร เช่น ผกัหนามท่ีน ามาใช้เ ป็นยาแกไ้อ ขบัเสมหะ และแก้
อาการผื่นคนั  พืชท่ีใช้ท าวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ า เช่น ตน้กก ตน้จาก น ามาเป็นวสัดุจกัสาน ทอ
เส่ือ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบา้น หรือมุงหลงัคา พืชน ้ าบางชนิดท่ีน ามาใชใ้นการบ ารุงดิน เช่น แหนแดง โสน 
หรือน ามาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน เช่น สาหร่ายและดินพีท เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงพืชและสัตวน์ ้ าสวยงามท่ี
คนนิยมน ามาเล้ียงหรือปลูกเพื่อประดบับา้นเรือน ผลิตภณัฑต่์าง ๆ เหล่าน้ีนอกจากจะใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน
แลว้ ยงัถือวา่เป็นแหล่งสร้างรายไดท่ี้ส าคญัใหก้บัประชาชนอีกดว้ย  
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บริการด้านการควบคุม (regulating service) เป็นบริการท่ีไดจ้ากการควบคุมกิจกรรมและกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศ เช่น เป็นแหล่งเก็บกักธาตุคาร์บอนโดยพืชน ้ าและแพลงก์ตอนพืชท่ีใช้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดใ์นการสังเคราะห์แสง เป็นแหล่งควบคุมและหมุนเวียนสภาพภูมิอากาศผา่นทางวฎัจกัรของ
น ้ า รักษาสมดุลและควบคุมอุณหภูมิ แหล่งน ้ าจืดยงัท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดใหญ่ เพราะใน
แหล่งน ้ามีส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เช่น พืชและจุลินทรียท่ี์ช่วยดูดซึมและยอ่ยสลายมลสารต่าง ๆ ท่ีลงสู่แหล่งน ้าและ
บ าบดัน ้าใหมี้คุณภาพดีขึ้นได ้นอกจากนั้นแหล่งน ้ายงัเป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติหรือแกม้ลิงท่ีช่วยชะลอและเก็บ
กกัน ้ าเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมในน ้ าหลาก ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของชายฝ่ัง เป็นแหล่งน ้ าส าหรับรักษาสภาพ
การเป็นระบบนิเวศในช่วงฤดูแลง้ เป็นแหล่งเก็บกกัและระบายน ้ าใตดิ้น นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งเก็บกกัเก็บกกั
ตะกอน การป้องกนัการรุกล ้าของน ้ าเค็มไม่ให้เขา้มาในพื้นท่ีน ้ าจืด รวมถึงเป็นแหล่งพนัธุกรรมพืชท่ีช่วยในการ
ผสมเกสรก่อให้เกิดผลิตภณัฑท์างธรรมชาติ การควบคุมศตัรูพืช และโรคชนิดต่าง ๆ ทางชีวภาพ เช่น ปลากิน
ลูกน ้ าซ่ึงเป็นตวัอ่อนของยุง และการควบคุมการรุกรานของชนิดพนัธุ์พืชและสัตวน์ ้ าต่างถ่ินโดยศตัรูและผูล้่า
ธรรมชาติ 

บริการด้านวัฒนธรรม (cultural service) เป็นบริการท่ีให้คุณค่าทางดา้นจิตใจต่อมนุษย ์เช่น คุณค่าใน
การเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจและการท่องเท่ียว มีความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น บึงบอระเพ็ด บึงบวัท่ีทะเล
นอ้ย รวมถึงคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสายน ้า 
เช่น การแข่งเรือยาว ประเพณีชกัพระ ประเพณีทอดกฐินและแห่เทียนพรรษาทางน ้ า เทศกาลลอยกระทง ตลาด
น ้า รวมถึงการศึกษาวิจยัและเป็นแรงบนัดาลใจดา้นกวีนิพนธ์และวรรณกรรมดว้ย 

บริการด้านการสนับสนุน (supporting service) เช่น เป็นแหล่งผลผลิตทางชีวภาพเพื่อใหเ้กิดบริการดา้น
อ่ืน ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ เป็นแหล่งหมุนเวียนและก าเนิดดิน วฏัจกัรน ้ า แหล่งท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งยงัเป็นการ
หมุนเวียนสารอาหารท่ีส าคญั ๆ ท่ีถูกพดัพาสู่ระบบริเวศบกและระบบนิเวศแหล่งน ้ า เพื่อเอ้ือให้พืชและสัตวใ์น
ระบบนิเวศเจริญเติบโตไดดี้  
 
การอนุรักษ์ (conservation) 
 การอนุรักษ์ หมายถึง การสงวน ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากการถูก
คุกคามหรือท าลายอนัจะน าไปสู่ความเส่ือมโทรมและสูญเสีย และยงัหมายรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งชาญฉลาด (wise use) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกระบวนการได้มาซ่ึงทรัพยากร การจัดหา การเก็บรักษา การ
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ซ่อมแซม การใช้อย่างประหยดั และการสงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มนั้น สามารถ
เอ้ืออ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษยไ์ดใ้ชต้ลอดไป อยา่งไม่ขาดแคลน หรือมีปัญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนองความตอ้งการในระดับต่างๆ ของมนุษย ์และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาคือ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัการ
อนุรักษ์ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างฉลาด ประหยดั และก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อย ท่ี สุด เท่ า ท่ี จะท าได้  (สารานุกรมไทยส าห รับ เยาวชน เล่ม ท่ี  19 เ ร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. มปป.) 
 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งยึดหลกัการทางอนุรักษว์ิทยา เพื่อประกอบการ
ด าเนินงานในการจดัการดงัน้ี คือ 1) การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
ใช้อย่างฉลาด หรือใช้ตามความจ าเป็น ไม่ใช้อย่างฟุ่ มเฟือย และไม่เกิดการสูญเปล่า หรือเกิดการสูญเปล่าน้อย
ท่ีสุด 2) การประหยดัของท่ีหายาก และของท่ีก าลงัสูญพนัธุ์ และ 3) การปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงท่ีเส่ือมโทรมให้
คืนสภาพก่อนน าไปใช ้เพื่อใหร้ะบบส่ิงแวดลอ้มดีขึ้น 
 
กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีแนวทางและมาตรการต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ
ให้สอดคลอ้งกันไป ซ่ึงขึ้นกับสถานภาพของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและเป็นอยู่ในขณะนั้น แนวทาง และมาตรการ
ดงักล่าว จะมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือมีทุกลกัษณะประกอบกนั ดงัน้ี (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม
ท่ี 19, มปป.) 

การรักษาและฟ้ืนฟู เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีประสบปัญหา หรือถูก
ท าลายไปแลว้ โดยจะตอ้งเร่งแกไ้ข สงวนรักษามิให้เกิดความเส่ือมโทรมมากยิ่งขึ้น และขณะเดียวกนั จะตอ้ง
ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มท่ีเสียไปใหก้ลบัฟ้ืนคืนสภาพ 

การป้องกัน  โดยการควบคุมการด าเนินงานและการพัฒนาต่างๆ ให้มีการป้องกันการท าลาย
สภาพแวดลอ้ม หรือใหมี้การก าจดัสารมลพิษต่างๆ ดว้ยการวางแผนป้องกนัตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการ 

การส่งเสริม โดยการให้การศึกษาความรู้และความเขา้ใจต่อประชาชน เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส านึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมีความคิดท่ี
จะร่วมรับผิดชอบในการป้องกนัและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่
 

การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัยพากรธรรมชาติมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ทวา่ในปัจจุบนั 
มนุษยม์องตวัเองว่าอยู่ส่วนบนสุดของระบบนิเวศ ตามการเปรียบเทียบว่าเป็น Ego-system โดย ego ให้ความ
หมายถึงอตัตา ความถือตวัเองเป็นส าคัญ  ซ่ึงเปรียบเสมือนมนุษยเ์ป็นผูค้วบคุมระบบนิเวศพยายามอยู่เหนือ
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ธรรมชาติ ควบคุมธรรมชาติ และใช้ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของตนเอง โดยไม่
ค  านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ ส่วนในระบบนิเวศ (ecosystem) ท่ีแทจ้รงแลว้ มนุษย์ควรท่ีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติ (being part of nature) โดยจะอยูก่นัดว้ยความพึ่งพาอาศยั แชร์ทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกนั
บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสมดุล และค านึงถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศ 
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืของการด ารงชีวิตอยูร่่วมกนั  
 

 
 

ภาพท่ี 5 Ego-system และ Eco system  
ท่ีมา : https://www.veganindia.net/vegan-food-chain-argument/ 

 

นอกจากเร่ืองของพลงังานแลว้ การท่ีมนุษยจ์ะด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างเป็นปกติสุข ยงัตอ้งอาศยัเร่ืองของ
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและเอ้ือต่อการใช้ชีวิตของมนุษย ์เช่น อากาศท่ีสะอาด น ้ าท่ีสะอาด ซ่ึงส่ิงมีชีวิตชนิด
อ่ืนๆ ในระบบนิเวศก็ตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์และปราศจากปัญหามลพิษเช่นเดียวกนั ถา้สภาพแวดลอ้ม
เกิดความเส่ือมโทรมจากปัญหาการปนเป้ือนดว้ยมลพิษหรือเส่ือมโทรมจากการท าลาย ก็ยอ่มจะส่งผลต่อห่วงโซ่
อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแลว้ ก็จะส่งผลกระทบต่อตวัมนุษยเ์อง ค าถามท่ีตามมาคือ 
เราจะเปล่ียนแปลงสังคมแบบ Ego-system ไปสู่สังคมแบบ Ecosystem ได้อย่างไร คงตอ้งลองติดตามและหา
ค าตอบไดใ้นเน้ือหาส่วนต่อไปๆ ของรายวิชาน้ี 
 
 

https://www.veganindia.net/vegan-food-chain-argument/
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้  

• United Nations Decade on Biodiversity  
https://youtu.be/zpM-nkhZCgk 

• Biodiversity is us - educational film 
https://youtu.be/v0gDbbHXZKg 

• 7 HOUR 4K DRONE FILM: "Earth from Above" + Music by Nature Relaxation 
https://youtu.be/lM02vNMRRB0 
 
เอกสารอ้างองิ 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มท่ี 19 เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. มปป. Available  

at http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=19&chap=1&page=t19-1- infodetail03.html 
 (สืบคน้เม่ือ 5 พฤษภาคม 2563) 

นิวติั เรืองพานิช. 2546. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. ส านกัพิมพ ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ. 414 หนา้. 

รัฐชา ชยัชนะ.2558. การฟ้ืนฟูระบบนิเวศแหล่งน ้าน่ิง. ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
กรุงเทพฯ. 226 หนา้. 

Chenn, P. 1999. Ecology. Alden Press, Oxford, United Kingdom. 213 pp. 
 
เอกสารประกอบการอ่านเพิม่เติม  
De Groot, R.S., M.A.M Stuip, C.M. Finlayson, and N. Davidson.  2006.  Valuing wetlands;  

guidance for valuing the benefits derived from wetland ecosystem services.  Ramsar  
Technical Report No. 3/CBD Technical Series No. 27.  Ramsar Convention  
Secretariat, Gland, Switzerland and Secretariat of the Convention on Biological  
Diversity, Montreal, Canada. 
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ใบกจิกรรม 
 
ช่ือกิจกรรม/โมดูล...บริการของระบบนิเวศ 
วิชา...วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21.... 
ช่ือกิจกรรม...บริการของระบบนิเวศ.......................................... 
ระยะเวลา..............1 ชัว่โมง............................... 
 
สาระส าคัญ 
กิจกรรมน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์บริการหรือประโยชน์ของระบบของนิเวศประเภทต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษยไ์ด ้ 
 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงบริการดา้นต่างๆ ของระบบนิเวศประเภทต่างๆ ได ้
 
ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม/ปฏิบัติงาน 

1. ใหผู้เ้รียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 2 นาที 
2. ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกระบบนิเวศท่ีสนใจ กลุ่มละ  1 ระบบนิเวศ (เช่น อุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ บึงบอระเพด็ เกาะสมุย ดอนหอยหลอด ทุ่งแสลงหลวง 
แม่น ้าบางปะกง อ่าวคุง้กระเบน ป่าชายเลนระนอง ทะเลชุมพร ทะเลสาบ
สงขลา น ้าตกเอราวณั ภูกระดึง เขื่อนแก่งกระจาน) 

3 นาที 

3. ใหส้มาชิกในแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นและเขียนประโยชน์จากบริการ
ของระบบนิเวศทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ บริการดา้นจดัหาผลิตภณัฑ ์บริการดา้น
การควบคุม บริการดา้นวฒันธรรม และบริการดา้นสนบัสนุน ใหค้รบถว้น 

30 นาที 

4. ใหส้มาชิกในแต่ละกลุ่มเขียน flip chart เพื่อเตรียมน าเสนอ 10 นาที 
5. การน าเสนอแต่ละกลุ่ม 10 นาที 
6. สรุปบทเรียน 5 นาที 
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การประเมินผลกจิกรรม 
 ประเมินจากการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน โดยผูเ้รียนตอ้งสามารถคิดวิเคราะห์และเช่ือมโยงบริการของ
ระบบนิเวศท่ีเลือกกบัเน้ือหาของบทเรียนได ้การใหค้ะแนนก าหนดคะแนนเตม็ 100 คะแนน แบ่งยอ่ยเป็น 4 
คะแนนกลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ 
  
คะแนนเตม็    100 คะแนน (จากนั้นคิดเป็น 5%) 
 บริการดา้นเป็นแหล่งผลิต 25 คะแนน 
 บริการดา้นการควบคุม  25 คะแนน 
 บริการดา้นวฒันธรรม  25 คะแนน 
 บริการดา้นเป็นระบบสนบัสนุน 25 คะแนน 
 
ถา้ผูเ้รียนสามารถน าเสนอบริการของระบบนิเวศไดค้รบทั้ง 4 ดา้น ก็จะไดค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 
สรุปกจิกรรม  

จะเห็นไดว้่าระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัเรามีคุณค่าและให้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์มากมายหลายประการแตกต่างกันออกไป คุณค่าความส าคัญของระบบนิเวศไม่ได้มีแต่เฉพาะความ
สวยงามตามธรรมชาติหรือประโยชน์จากการพกัผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่คุณค่าความส าคญัของระบบนิเวศ
เหล่าน้ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ดงันั้น
จึงควรตอ้งช่วยกนัอนุรักษแ์ละรักษาระบบนิเวศเหล่าน้ีไวใ้ห้อยูใ่นสภาพท่ีดีและใหค้งอยูต่่อไป 
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Module 2(1): Global Footprint & Material Crisis ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  

ภาวะวิกฤตของปัญหาดา้นทรัพยากร (Global Footprint & Material Crisis) 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้  

มีความต่ืนรู้และตระหนักเก่ียวกบัภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากร ของประเทศ/โลกท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากดั รวมทั้ง กระตุน้ให้เกิดการค านึงถึงการน าทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า และสามารถปรับตวัเพื่อ

รับมือต่อผลกระทบได ้

 

สาระส าคัญ  

รู้และเขา้ใจถึงภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และน าไปสู่การประเมินความ

เสียหายเกิดขึ้นไดจ้ากภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรเพื่อหาแนวทางในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อลด

ภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรของประเทศ/โลกท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั รวมทั้งการค านึงถึงการน าทรัพยากรมา

ใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ความหมายและประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

2. ปริมาณและการใชท้รัพยากรท่ีส าคญัของโลกในแต่ละแหล่งทรัพยากรต่างทัว่โลกพร้อมทั้งความหมาย

ของรอยเทา้วสัดุ (Material footprint) 

3. ภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรประเทศ/โลกท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (Material crisis) 

4. ตวัอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทย และแนวทางในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดภาวะวิกฤตการ

ขาดแคลนทรัพยากรของประเทศ/โลกท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งการค านึงถึงการน าทรัพยากรมาใช้

ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า  
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิค
การสอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

1. ความหมายและประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

15 บรรยาย (ถาม-ตอบ) ท า Pre-test  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

2.ปริมาณและการใช้
ทรัพยากรท่ีส าคญัของโลก
ในแต่ละแหล่งทรัพยากร
ต่างทัว่โลกพร้อมทั้ง
ความหมายของรอยเทา้วสัดุ  

20 บรรยาย (ถาม-ตอบ) ท า Pre-test และ 
Post-test  

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

3.ภาวะวิกฤตการขาดแคลน
ทรัพยากรประเทศ/โลกท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั (Material 
crisis) 

20 บรรยาย (ถาม-ตอบ) ท า Pre-test และ 
Post-test  

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

4. ตวัอยา่งกรณีศึกษาใน
ประเทศไทย และแนวทาง
ในการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

40 กิจกรรมการการหา
แนวทางในการ
จดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อลด
ภาวะวิกฤตการขาด
แคลนทรัพยากร 

ท า Pre-test และ 
Post-test 
 
ใบกิจกรรมท่ี 1 
ใบกิจกรรมท่ี 2 
 
- การท างานกลุ่ม 
- การน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 
-การส่งงานตามท่ี
มอบหมาย 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

5.สรุปภาพรวม 15 บรรยาย (ถาม-ตอบ) Post-test  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 
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งานมอบหมาย  

1) การอภิปรายความคิดเห็นและเสนอแนวคิด วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ข/บรรเทาวิกฤตการณ์เช้ือเพลิง

ผลิตไฟฟ้าของไทย 

2) การอภิปรายความคิดเห็นและเสนอแนวคิด วิเคราะห์แนวทางการแกไ้ข/บรรเทาวิกฤตการณ์การขาด

แคลนแร่ธาตุท่ีใชใ้นการผลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ)  

 

เน้ือหาการบรรยาย 

1. ความหมายและประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

 1.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

          ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) หมายถึงส่ิงท่ีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีขึ้นเอง อ านวย

ประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติด้วยกันเอง  ถ้าส่ิงนั้ นย ังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ ก็ไม่ถือว่าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติมกัจะมองในแง่ท่ีว่า เป็นส่ิงอ านวยประโยชน์แก่มนุษยท์ั้งทางตรง

และทางอ้อม หากไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยก็คงไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้ นจึงมีการจัดประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติไวห้ลายประเภทดว้ยกัน เช่น ดิน น ้ า ป่าไม ้สัตวป่์า แร่ธาตุ ฯลฯ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีเป็น

แหล่งพลงังานส าคญั 

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่ิงแวดลอ้มทุกชนิดไม่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซ่ึงอาจกล่าวสรุป ไดว้า่การท่ีจะจ าแนกส่ิงแวดลอ้มใด ๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น 

มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ 

1. เกิดจากความตอ้งการของ มนุษยท่ี์จะน าส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ กบัตนเอง 

2. การเปล่ียนแปลงตาม กาลเวลา ถา้ยงัไม่น ามาใช้ก็เป็นส่ิงแวดลอ้ม แต่ ถา้น ามาใช้ประโยชน์ไดก้็จะ

กลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้น ๆ 

3. สภาพภูมิศาสตร์และ ความห่างไกลของส่ิงแวดลอ้ม ถา้อยู่ไกลเกินไปคนอาจไม่น ามาใช้ ก็จะไม่

สามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได ้
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1.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แบ่งตามลกัษณะท่ีน ามาใชไ้ด ้2 ประเภทหลกั คือ  

1. ทรัพยากรตน้ทุน (Stock Resources) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติประเภทเม่ือน ามาใช้แลว้จะหมด

ไป ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 ทรัพยากรทดแทนไดห้รือรักษาไวไ้ด ้Replaceable Natural Resources หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้

สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้แบ่งออกเป็น  

1.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ Recyclable natural resources หมายถึง 

ทรัพยากรท่ีใชเ้เลว้สามารถน ามาเเปรรูปสู่สภาพเดิม ยกตวัอยา่งเช่น โลหะ แกว้ พลาสติก ไม ้ผา้ 

1.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้Renewable natural resourcesหมายถึง ทรัพยากร

ธรรมท่ีใชเ้เลว้ตอ้งรอเวลาในการฟ้ืนฟู ยกตวัอยา่งเช่น พืช ป่าไม ้สัตวป่์า ความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพน ้ า 

ทศันียภาพท่ีสวยงาม 

1.2 ท รัพย าก รธ รรมช า ติ ท่ี ใ ช้ แ ล้วหมด ส้ินไป  Exhausting natural resources หมาย ถึ ง  เ ป็ น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชแ้ลว้จะหมดไปจากโลกน้ี หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได ้แต่ตอ้งใชเ้วลายาวนาน

มาก แบ่งออกเป็น  

 1.2.1 ทรัพยากรพลงังาน Energy Resources ยกตวัอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ น ้ ามนั หิน/ทราย

น ้ามนั ถ่านหิน 

 1.2.2 ทรัพยากแร่ธาตุต่างๆ Mineral Resources ยกตวัอยา่งเช่น ยเูรเนียม โคบอลต ์สังกะสี เหลก็ 

ทอง 

2. ทรัพยากรไหลเวียน Flow Natural Resources หรือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วไม่หมดส้ิน 

Inexhaustible natural resources หรือมีจ านวนมากจนใชไ้ม่หมด สามารถน ามาใช้ไดต้ลอดเวลา ยกตวัอย่างเช่น 

อากาศ น ้า ลม แสงอาทิตย ์ชั้นบรรยากาศ 

 

2. ปริมาณและการใช้ทรัพยากรท่ีส าคัญของโลกในแต่ละแหล่งทรัพยากรต่างทั่วโลกพร้อมทั้งความหมายของ

รอยเท้าวัสดุ (Material footprint) 

 2.1 ปริมาณและการใช้ทรัพยากรท่ีส าคัญของโลก 

การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว (Exponential) ท าให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สนองความ

ตอ้งการในการด ารงชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงบางคร้ังเกินความจ าเป็น จนท าให้ระบบ
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นิเวศต่าง ๆ เสียสมดุล ทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่งเส่ือมโทรม ร่อยหรอหรือเกิดการเปล่ียนแปลงจนไม่สามารถ

เอ้ือประโยชน์ได้เช่นเดิม ซ่ึงจากการส ารวจแหล่งของทรัพยากรของโลก ท่ีส าคญัและก าลงัจะหมดส้ินลงไป 

ประกบไปด้วย ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรแร่ธาตุและโลหะเพื่อการอุตสาหกรรม โดยแหล่งท่ีค้นพบ

ทรัพยากรขึ้นอยู่ตามภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละทวีปของโลกท่ีมีความหลากหลายทั้ งทางด้าน

ภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งน้ีทรัพยากรพลงังานส่วนใหญ่จะอยู่ในแทบตะวนัออกกลางซ่ึงจะ

พบวา่มีสัดส่วนประมาณน ้ามนัมากเป็นอนัดบัตน้ของโลก แสดงในรูปท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 1  ภาพแสดงแหล่งทรัพยากรส าคญัตามทวีป 

 

 ทั้งน้ี ประเทศท่ีมีการผลิตทรัพยากรเพื่อการบริโภคต่างๆออกสู่ตลาดโลก อาทิ ขา้วโพด ยาง ขา้วสาลี ถัว่

เหลือง อนัดบัตน้ไดแ้ก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา  
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ภาพท่ี 2  ภาพแสดงแหล่งทรัพยากรส าคญัตามประเทศ 

 

2.2 รอยเท้าวัสดุ (Material footprint)  

รอยเทา้วสัดุ (Material footprint)  หมายถึง การวดัปริมาณของของวสัดุท่ีสกัดและดึงมาใช้ตามความ

ตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงรอยเทา้วสัดุท่ีน ามาใช้ค  านวณ ประกอบไปดว้ย ชีวมวล เช้ือเพลิง แร่โลหะและแร่

อโลหะ ซ่ึงมีหน่วยของรอยเทา้วสัดุเป็นจ านวนต่อจ านวนประชากรซ่ึงจะแสดงให้ถึงค่าเฉล่ียของความตอ้งการ

สุดทา้ยในใช้วสัดุนั้นๆ โดยส่วนใหญ่พิจารณาวสัดุเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นส าคญั ประกอบด้วยวสัดุ 18 

ประเภทหลกัๆ แสดงในรูปท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 วสัดุท่ีใชพ้ิจารณารอยเทา้วสัดุ (Material footprint) 

 

3 ภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรประเทศ/โลกท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 

3.1 วิกฤตการณ์ทางวัสดุ (Material crisis)  

 หมายถึง การขาดแคลนวสัดุดิบ(Raw Materials) เช่น น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก ถ่านหิน ทองค า ท่ี

ใช้เป็นส่วนผสมหลกัในการผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงการขาดแคลนวิกฤตการณ์ทางวสัดุ ส่งผลให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบ โดยการขาดแคลนนั้นอาจมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ท าให้วสัดุดิบท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากดัเป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากตามจ านวนของประชากรท่ีเพิ่มขึ้น (Tansontia, 2563) 

 ขอ้มูลประเมินคาดการณ์ระยะเวลาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทัว่โลกจะถูกใช้จนหมด จากปี 2553 

(Stouthuysen, 2020) พบวา่ แร่ธาตุเพื่อการใชใ้นการผลิตพลงังานและการอุตสาหกรรมส าคญั อาทิเช่น แร่พลวง 

แร่ตะกัว่ ฮีเล่ียม สังกะสี เงิน และทอง จะถูกใชห้มดในปี 2583จากการคาดการณ์หากประชากรโลกยงัคงใช้ใน

อตัราการเพิ่มขึ้นตามอตัราการเจริญเติบโตของจ านวนประชากร แต่หากการบริโภคคงท่ีจะท าให้เพิ่มระยะเวลา

การใชท้รัพยากรจนหมดลงไปไดโ้ดยประมาณ 5ปี เท่านั้น  แสดงตามรูปท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 คาดการณ์ระยะเวลาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทัว่โลกจะถูกใชจ้นหมด, (Stouthuysen, 2020) 

 

3.2 สาเหตุท่ีท าให้เกดิภาวะวิกฤตของปัญหา 

สาเหตุพื้นฐานของปัญหาวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประทศ/โลกใน

ปัจจุบนั คือ                  

1) การเพิม่ของจ านวนประชากรของประเทศ/โลก  

ในปัจจุบนัประชากรโลกมีประมาณ 6,314 ลา้นคน (พ.ศ. 2546) จึงเป็นสาเหตุโดยตรงท าให้เกิดการ

สูญเสียในทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว และเกิดมลพิษของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา สรุปไดด้งัน้ี                  

1. อตัราการเพิ่มของประชากร ประเทศท่ีพฒันาแล่วมีอตัราการเพิ่มของประชากรค่อนขา้งต ่า

เฉล่ียร้อยละ 0.1 ต่อปี ส่วนประเทศท่ีก าลงัพฒันามีอตัราการเพิ่มของประชากรอยูใ่นเกณฑสู์ง

เฉล่ียร้อนละ 1.5 ต่อปี                 

2. การเพิ่มของจ านวนประชากรในชนบท ท าให้ผูค้นในชนบทอพยพเขา้มาหางานท าในเมือง

เกิดการขยายตวัของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว และยิ่งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ยิง่ส่งผลใหเ้กิดปัญหามลพิษของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมา  

3. การเพิ่มของจ านวนประชากรส่งผลให้เกิดการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์สนองความตอ้งการของประชาชนมากยิ่งขึ้น มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อน ามาใช้
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เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น พื้นท่ีป่าลุ่มแม่น ้าอะเมซอน (Amazon) ในทวีปอเมริกาใต ้ซ่ึงท าให้

ทัว่โลกหวัน่วิตกวา่จะเป็นการสูญเสียพื้นท่ีปอดของโลก 

2) ผลกระทบจากการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี  

ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการผลิตด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้ งในภาค

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ แต่ถา้น าเทคโนโลยีไปใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบท าให้เกิด

การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดด้งั เช่น  

1. การส ารวจ ขุดเจาะ หรือขนส่งน ้ ามนัดิบจากแหล่งขุดเจาะในทะเลโดยทางเรือบรรทุกน ้ าทนั อาจ

เกิดอุบติัเหตุท าใหน้ ้ามนัร่ัวไหลมีคราบน ้ามนัปนเป้ือนบริเวณพื้นผิวน ้ า เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตใน

ทะเล และท าใหร้ะบบนิเวศของทอ้งทะเลตอ้งเสียความสมดุลไป 

2. การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ท าใหสู้ญเสียพื้นท่ีป่าไมจ้ านวนมาก 

3. การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างหนาแน่น ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เสียง และแหล่งน ้ าตาม

ธรรมชาติ เป็นตน้  

3)  ผลกระทบจากการระบบเศรษฐกจิ  

ระบบเศรษฐกิจตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงดา้นอุปทานจากการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิต และปัญหา

มลภาวะของส่ิงแวดลอ้ม ท าใหแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถูกกล่าวถึงอีกคร้ังจาก

ทั้งองคก์รระหวา่งประเทศ รัฐบาล และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดใ้หค้วามส าคญั

กบัประสิทธิภาพของการจดัการของเสียจากการผลิตและบริโภค ดว้ยการน าวตัถุดิบท่ีผ่านการผลิตและบริโภค

แลว้เขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) และสนับสนุนการใช้ซ ้ า (reuse) ซ่ึงต่างจาก Linear Economy ใน

ปัจจุบนัท่ีใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มก าไรของระบบเศรษฐกิจใหม้ากท่ีสุดเท่านั้น (Tansontia, 2563) 
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3.3 สถานการณ์การใช้และการชาดแคลนวัสดุชนิดต่างๆ 

จากการประมาณการปริมาณวสัดุท่ีสามารถส ารวจได ้และอตัราการผลิตและบริโภค ท าใหส้ามารถ

คาดการณ์ปีท่ีทรัพยากรเหล่าน้ีจะหมดส้ินไป แสดงตามรูปท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 คาดการณ์ระยะเวลาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทัว่โลกจะถูกใชจ้นหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

4. ตัวอย่างกรณีศึกษา 

4.1 กรณีศึกษาไฟฟ้าของไทย 

1) อตัราการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิม่ขึน้ทุกปี 

ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 2552 และ2560มีแนวโนม้ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง  

ภาพท่ี 6 ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด 
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2) เช้ือเพลงิในการผลติไฟฟ้าของไทย 

 
(1) ก๊าซธรรมชาติ  

ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลงังานปิโตรเลียมชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยก๊าซหลายอยา่ง เช่น มีเทน อีเทน โพ

รเพน บิวเทน ฯลฯ แต่โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยก๊าซมีเทนถึงร้อยละ 70 ขึ้นไป ซ่ึงก๊าซมีเทนสามารถน ามาใช้

เป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากน้ี ก๊าซเหล่าน้ีย ังอาจประกอบด้วยก๊าซอ่ืนๆ อาทิ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และน ้ า เป็นตน้ สารประกอบเหล่าน้ีสามารถแยกออกจาก

กนัได ้โดยน ามาผ่านกระบวนการแยกท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซท่ีไดแ้ต่ละตวัจึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ต่อเน่ืองได้อีกมากมาย เช่น ใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์ ใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือใช้เป็น

เช้ือเพลิงในครัวเรือนได ้เป็นตน้ 

(2) ถ่านหิน 

ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหน่ึง และเป็นแร่เช้ือเพลิงสามารถติดไฟได ้มีสีน ้าตาลอ่อนจนถึงสีด า 
มีทั้งชนิดผิวมนัและผิวดา้น น ้าหนกัเบา ถ่านหิน ประกอบดว้ย ธาตุท่ีส าคญั 4 ชนิด ไดแ้ก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุ หรือสารอ่ืน เช่น ก ามะถนั เจือปนเลก็นอ้ย ถ่านหินท่ีมีจ านวน
คาร์บอนสูง และมีธาตุอ่ืนๆ ต ่า เม่ือน ามาเผาจะใหค้วามร้อนมาก ถือวา่เป็นถ่านหินคุณภาพดี ซ่ึงสามารถแยก
ประเภทตามล าดบัชั้นได ้ดงัน้ี 
- พตี (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ในระดบัต ่าสุด ประกอบดว้ยซากพืชซ่ึงบางส่วนไดส้ลายตวั
ไปแลว้ มีปริมาณคาร์บอนต ่า ประมาณร้อยละ 50-60 มีปริมาณออกซิเจน และความช้ืนสูง แต่สามารถใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงได ้
- ลกิไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เลก็นอ้ย มีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 60-75 มีออกซิเจนค่อนขา้งสูง และ
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มีความช้ืนสูงถึงร้อยละ 30-70 เม่ือติดไฟมีควนั และเถา้ถ่านมาก เป็นถ่านหินท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า 
- ซับบิทูมินัส (Sub bituminous) มีสีด า เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความช้ืน
ประมาณร้อยละ 25-30 มีปริมาณคาร์บอนสูงกวา่ลิกไนต ์เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และงานอุตสาหกรรม 
- บทูิมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเน้ือแน่น แขง็ และมกัจะประกอบดว้ยชั้นถ่านหินสีด าสนิท เป็นมนัวาว 
เป็นถ่านหินคุณภาพสูง มีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 80-90 ใหค้่าความร้อนสูง มีปริมาณขี้ เถา้ และก ามะถนัใน
ระดบัต ่า เหมาะส าหรับใชเ้ป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะ และนิยมใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
- แอนทราไซต์ (Anthracite) ถ่านหินท่ีมีลกัษณะด าเป็นเงามนัวาวมาก มีรอยแตกเวา้แบบกน้หอย มีปริมาณ
คาร์บอนสูงถึงร้อยละ 90-98 ความช้ืนต ่าประมาณร้อยละ 2-5 มีค่าความร้อนสูง แต่ติดไฟยาก เม่ือติดไฟจะให้
เปลวไฟสีน ้าเงิน ไม่มีควนั ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ 

แหล่งถ่านหินในประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ภาคเหนือ ปัจจุบนั มีพื้นท่ีผลิตถ่านหินทั้งหมด 27 แอ่ง โดยถ่านหินส่วนใหญ่ท่ีพบ 99% มีคุณภาพอยู่ในขั้น
ลิกไนต ์และซบับิทูมินสั ซ่ึงใหค้วามร้อนไม่สูงนกั 
(3) พลงังานทดแทนอ่ืนๆ 

ส าหรับพลงังานทดแทนพลงังานหลกั (Core energy) ท่ีเราน าใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ พลงังานน ้ า 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงัความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานเคมีจากไฮโดรเจน พลงังานชีวมวล และ
พลงังานชีวภาพ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศไทย ยงัไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากพลงังานทดแทนดงักล่าวมีลกัษณะกระจายอยูต่ามธรรมชาติ และไม่มีความ
สม ่าเสมอ ดงันั้น การลงทุนเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าจึงสูงกวา่การใชน้ ้ามนั ถ่านหิน ฯลฯ 
(4) น ้ามันเตา ส าหรับการผลิตไฟฟ้า จะใชน้ ้ามนัเตา และน ้ามนัดีเซล ส าหรับใชใ้นเตาเผา หรือตม้น ้าในหมอ้ไอ
น ้า (บอยเลอร์) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
(5) น ้ามันดีเซล ส าหรับการผลิตไฟฟ้า จะใชน้ ้ามนัเตา และน ้ามนัดีเซล ส าหรับใชใ้นเตาเผา หรือตม้น ้าในหมอ้
ไอน ้า (บอยเลอร์) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
(6) น าเข้าจากเพ่ือนบ้าน 

ประเทศไทยมีการน าเขา้ถ่านหินจากต่างประเทศ เน่ืองจากถ่านหินในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช ้โดยส่วนใหญ่น าเขา้มาจากประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม พม่า และลาว และส่วน
ใหญ่เป็นการน าเขา้ถ่านหินบิทูมินสั เพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง นอกนั้นจะน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนๆ เช่น การ
บ่มใบยาสูบ อุตสาหกรรมปูนขาว กระดาษ เส้นใย และอาหาร เป็นตน้ รูปท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 สัดส่วนของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของไทย 
3) สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย 

ไฟฟ้านับเป็นปัจจยัท่ีสาคญัในการด าเนินชีวิตและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในช่วงท่ีผ่านมา
ความตอ้งการไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดความกงัวลว่าไฟฟ้าจะมีเพียงพอเพื่อรองรับกบัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ ผลการศึกษาน้ีพบว่า ในปี 2579 พลงังานไฟฟ้ายงัมีความเพียงพอ และมีราคาอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยงัมีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในดา้นเช้ือเพลิงความสามารถในการสร้าง
โรงไฟฟ้าและซ้ือพลงังานไฟฟ้าได้ตามก าหนด ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคตท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ความสามารถในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ซ่ึงภาครัฐมีบทบาทในการลดความเส่ียงไดใ้น
หลายแนวทาง คือ สร้างความชัดเจนถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าใน
อนาคต สร้างความเช่ือมัน่ให้ประชาชนผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส และผลกัดนัการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้าอย่างจริงจงั และก ากับการผลิตไฟฟ้าให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ประเทศไทยมีพลงังานไฟฟ้าท่ี
เพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม และมีความยัง่ยืนในระยะยาวตอ้งช่วยกนัประหยดัไฟฟ้าให้ไดม้ากท่ีสุด จะช่วย
ประหยดัการใชท้รัพยากรท่ีใชห้มดไปไดม้าก 
 

4) วิธีการอนุรักษ์พลงังาน 

- การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตใตส้ านึกการใชพ้ลงังาน 

- การใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่าจะตอ้งมีการวางแผนและควบคุมการใชอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดมีการลดการสูญเสียพลงังานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ตลอดเวลา เพื่อลดการร่ัวไหลของพลงังาน เป็นตน้ 
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- การใชพ้ลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลงังานท่ีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

พลงังานน ้า และอ่ืน ๆ 

- การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยดัไฟ 

เป็นตน้ 

- การเพิ่มประสิทธิภาพเช้ือเพลิง เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างท าใหเ้ช้ือเพลิงใหพ้ลงังานไดม้ากขึ้น     

- การหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ โดยการน าวสัดุท่ีช ารุดน ามาซ่อมใชใ้หม่ การลดการทิ้งขยะท่ีไม่จ าเป็นหรือ

การหมุนเวียนกลบัมาผลิตใหม่ (Recycle) 

 

4.2 กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือและแบตเตอร่ี 

1) ความหมายโทรศัพท์มือถือ 
 โทรศพัทมื์อถือ ถือวา่เป็นนวตักรรมท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัของมนุษยใ์นปัจจุบนั โดยส่วนประกอบหลกั
ของมือถือคือแบตเตอร่ีและในแบตเตอร่ีก็มีแร่ธาตุท่ีส าคญัคือลิเทียม ซ่ึงเป็นแร่หลกัท่ีใชใ้นแบตเตอร่ี แร่ลิเทียม
ถือวา่เป็นแร่ท่ีหายาก เม่ือใชห้มดไปแลว้ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการรีไซเคิลแร่
ลิเทียมเพื่อยดือายกุารใชง้านใหน้านได ้

2) ส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถือ 
(1)ตวัเคร่ือง ประกอบดว้ย แผงวงจร (โลหะมีค่าและสารอนัตรายหลายชนิด ไดแ้ก่ ทองแดง ทองค า สาร

หนู พลวง เบอริลเลียม สารทนไฟฟ้าท่ีก าหนดท่ีท าจากโบรมีน แคดเมียม ตะกั่ว นิกเกิล พาลาเดียม เงิน 
แทนทาลมั และสังกะสี) จอผลึกเหลว (Liquid Crystal Display: LCD ส่วนประกอบของผลึกมีหลายชนิด และมี
ระดับความเป็นอันตรายท่ีแตกต่างกัน) ไมโครโฟน (มีขนาดเล็กมากแต่ก็มีส่วนประกอบของโลหะหนัก) 
หน้ากากหรือส่วนห่อหุ้มของโทรศพัท์(ท าจากพลาสติกท่ีเป็นโพลีคาร์บอนต หรือเอบีเอส หรือเป็นส่วนผสม
ของสารทั้งสองชนิด) แผน่ปุ่ มกด และตวัน าสัญญาณ 

(2)เคร่ืองแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อใช้อดัไฟแบตเตอร่ี พบว่ามีส่วนประกอบหลกัเป็นลวดทองแดงท่ีมี
พลาสติกหุม้ และส่วนประกอบหลกัเป็นลวดทองแดงท่ีมีพลาสติกหุม้ และส่วนประกอบอ่ืนๆในปริมาณเลก็นอ้ย
คือ ทองค า แคดเมียม และตวัทนไฟ 

(3) แหล่งพลงังานแบตเตอร่ื ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นแบบท่ีสมารถอดัเก็บประจุใหม่ได ้เข่นชนิดนิกเคิล-
แดดเมียม (N-Cd) นิกเกิล-เหล็ก (N:F) และชนิดนิกเกิลโลกะไฮไดรด์ (Ni-MH) จนมาถึงรุ่นปัจจุบนัซ่ึงนิยมใช้
แบตตอร่ีชนิดลิเทียม-ไอออน (Li-ion) ซ่ึงสมารถประจุไฟฟ้าไดม้ากกว่าและสมารถขาร์ไฟไดใ้นขณะท่ียงัมีไฟ
อยู ่แต่ในบางรุ่นก็ยงัมีราคาสูง 
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3) ปริมาณการซ้ือโทรศัพท์มือถือใช้ในประเทศไทย  
อตัราการใช้งานของโทรศทัพใ์นประเทศไทยได้เพิ่มสูงมาก ก่อนปื 2546 มีการจดทะเบียนหมายเลข

ทั้งส้ิน 18 ลา้นหมายเลข แต่ในปี 2553 มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากกวา่ 40 ลา้นหมายเลข (รูปท่ี 8 )  
 

ภาพท่ี 8 แสดงปริมาณการจดทะเบียนของโทรศพัทมื์อถือ 
 

 จากสถิติการน าเขา้ของศุลกากร พบว่า แบตเตอร่ืชนิดนิกเคิล-แดดเมียม นิกเกิล-เหล็ก และลิเทียมมี
ปริมาณการน าเขา้ ในปี 2547 จ านวน16,557,253 กอ้น ในปี 2552 จ านวน 16631,267กอ้น ซ่ึงแบตเตอร่ีชนิด
ลิเทียมมีปริมาณการน าเขา้เพิ่มขึ้น ส่วนแบตเตอร่ีชนิดนิกเกิล-แคดเมียม และนิกเคิล-เหล็ก มีปริมาณการน าเขา้
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง (รูปท่ี 9 ) 
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ภาพท่ี 9 แสดงปริมาณการการน าเขา้แบตเตอร่ีมือถือ 
 
4) ปริมาณขยะท่ีเกดิขึน้จากโทรศัพท์มือถือ ปริมาณสะสม 

จากปริมาณการใชง้านของโทรศพัทมื์อถือท่ีเพิ่มสูงขึ้น สามารถพิจารณาอายแุละพฤติกรรมการใชง้าน
จะคาดไดว้า่ปริมาณชากโทรศพัทมื์อถือในปี 2557 จะมีมากกวา่ 10 ลา้นเคร่ือง 
 
5) แนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอร่ี 

(1) การป้องกนัและลดการเกิดซากซากโทรศพัทมื์อถือและแบตเตอร่ี 
- ผูผ้ลิต พฒันาผลิตภณัฑใ์หใ้ชส้ารอนัตรายนอ้ยท่ีสุดและออกแบบใหส้ามารถรีไซเคิลไดง้่าย 
- เลือกซ้ือ เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เพื่อยดือายกุารใชง้าน ลดการกลายเป็นซากฯ เล่ียงการใช้
ผลิตภณัฑท่ี์มีสารอนัตรายเป็นส่วนประกอบ 
- ใชอ้ยา่งคุม้ค่า เลือกซ้ือรุ่นท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ใชอ้ยา่งระมดัระวงั ดูแลรักษาตามคู่มือการใชง้าน 
ซ่อมแซม หรือใหผู้อ่ื้นใชต่้อก่อนจะทิ้งเป็นซากฯ 
(2) การแยกทิ้ง 
- ไม่ทิ้งซากฯ ปะปนกบัขยะทัว่ไป ไม่ถอดแยก ไม่น าซากฯ ไปเผาหรือฝังดิน หรือทิ้งลงในแหล่งน ้า 
- ทิ้งซากฯ ตามสถานท่ีหรือตามเวลาท่ีก าหนด น าซากไปทิ้งยงัสถานท่ีหรือจุดรับทิ้งท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ิน ผูผ้ลิต 
หรือผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือจดัไวใ้ห ้หรือทิ้งใหก้บัหน่วยงานทอ้งถ่ินในเขตของท่าน ตามวนั เวลาท่ี
ก าหนดส าหรับการทิ้งของเสียอนัตรายชุมชน 
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(3) การรีไซเคิล 
การหมุนเวียนซากแบตเตอร่ีกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ เน่ืองจากแบตเตอร่ีของโทรศพัทมื์อถือน้ีมีโลหะมีค่าเป็น
ส่วนประกอบจึงมีความคุม้ค่าท่ีจะสามารถน ามารีไซเคิลได ้กระบวนการในการรีไซเคิลจะน าแบตเตอร่ีไปบด
และใส่ลงไปในสารละลายเฉพาะ น ้าเสียท่ีเกิดขึ้นน าไปปรับสภาพใหเ้ป็นกลาง แยกโลหะหนกัท่ีมีออกโดยการ
ใชไ้ฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนและน าโลหะหนกัท่ีไดไ้ปใชใ้หม่ส่วนท่ีเหลือน าไปฝังกลบ หรือน าแบตเตอร่ีไปผา่น
กระบวนการถลุงในเตาหลอมเพื่อแยกโลหะมีค่ากลบัมาใชใ้หม่ 
(4) การบ าบดัและก าจดัซากแบตเตอร่ี 
ในขั้นตน้รวบรวมซากแบตเตอร่ีแลว้ให้ด าเนินการคดัแยกส่วนท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้อกจากส่วนท่ีตอ้งน าไป
ก าจดั และน าส่วนท่ีตอ้งก าจดัไปด าเนินการปรับเสถียรเพื่อใหส้ารพิษมีความเสถียรเพิ่มมากขึ้น ไม่เกิดปฏิกิริยา
หรือร่ัวไหลปนเป้ือนและไม่ละลายเม่ือถูกชะลา้งก่อนจะน าไปฝังกลบในสถานท่ีฝังกลบแบบปลอดภยั (Secured 
Landfill) ซ่ึงออกแบบใหส้ามารถป้องกนัมิใหมี้การร่ัวไหลของสารพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชว้สัดุสังเคราะห์
กนัซึมหลายชั้นพร้อมระบบเก็บรวบรวมน ้าชะ (Leachate) และระบบตรวจสอบการร่ัวซึมภายใตก้ฎระเบียบและ
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 
ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการรับซากโทรศพัทมื์อถือและแบตเตอร่ีมาผา่นกระบวนการรีไซเคิลท่ีมีการควบคุม
มลพิษอยา่งถูกตอ้งเพื่อน าโลหะมีค่ากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง โดยส่งออกไปด าเนินการในต่างประเทศท่ีมี
เทคโนโลยชีั้นสูง (รูปท่ี 10) 
 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  การจดัการซากแบตเตอร่ีมือถือ 

5. แนวทางในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือลดภาวะวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรของประเทศ/โลกท่ีมีอยู่

อย่างจ ากดั รวมท้ังการค านึงถึงการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

 แนวทางการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางไดแ้ก่ 

แนวทางจัดการทางตรง 

1) การใชอ้ยา่งประหยดั ใชเ้ท่าท่ีมีความจ าเป็น 

2) การน ากลบัมาใชซ้ ้าอีก ใชซ้ ้า 

3) การบูรณซ่อมแซม 

4) การบ าบดัและการฟ้ืนฟ ู

5) การใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน 

6) การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนั 

แนวทางการจัดการทางอ้อม 

1) การพฒันาคุณภาพประชาชน โดนสนบัสนุนการศึกษาดา้นการอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัวิชา 

2) การใชม้าตรการทางสังคมและกฎหมาย การจดัตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม 
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3) ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ช่วยกนัดูแลรักษาใหค้งสภาพเดิม 

4) ส่งเสริมการศึกษาวิจยั คน้หาวิธีการและพฒันาเทคโนโลย ีใหเ้กิดประโยชน์ 

5) การก าหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล 

 

ใบกจิกรรมที่ 1 
 

 

ช่ือโมดูล: โมดูล 2  Global footprint & Material crisis 

รายวิชา: …………………………….. 
รหัสวิชา: …………………………….. 
ช่ือกจิกรรม: ใบกิจกรรมท่ี : 1   
ช่ือกิจกรรม: การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข/บรรเทาวิกฤตการณ์
เช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าของไทย 
ระยะเวลา: 40 นาที 

 

สาระส าคัญ :  

 จากความตอ้งการพลงัไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 2552 และ2560 มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ

ไทยไดเ้พิ่มขึ้น แต่ในทางกลบักนัปริมาณเช้ือเพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้าลดลง โดยเฉพาะถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

ก าลงัจะหมดในอีก 30-40 ปี จากวิกฤตการณ์ดา้นพลงังานท่ีเราจะตอ้งเผชิญ การหาแนวทางจดัการและบรรเทา

ผลกระทบท่ีจะเกิดจึงมีความส าคญัท่ีจะท าให้ ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความจ าเป็นในการประหยดัการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า และเปล่ียนแปลงวิธีการบริโภค ทั้งยงักระตุน้ใหเ้กิดความจ าเป็นในการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนทดแทน 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. ตระหนกัถึงวิกฤตกการณ์สภาวะการขาดแคลนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

2. ทราบแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

3. ทราบถึงทรัพยากรท่ีจะน ามาทดแทนการใชท้รัพยากรเช้ือเพลิงในปัจจุบนัท่ีก าลงัจะหมดลงในอีก 20 ปี 

4. ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนแนวความคิดกนัอยา่งกวา้งขวาง 
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ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม 

1. ด าเนินการจบักลุ่มเพื่อท ากิจกรรม โดยมีจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ไม่เกินจ านวน 5 คน 

2. ด าเนินการร่วมอภิปรายเหตุการณ์วิกฤตการณ์ตามโจทย ์

3. ด าเนินการตอบค าถามแสดงตามสไลดค์  าถามใบกิจกรรมท่ี 1 

 
หรือ 

1. คลิกท่ีลิงคเ์พื่อด าเนินการเขา้ไปตอบค าถามในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้

https://forms.gle/w1WcYVQjBtn75ExW8  หรือ Scan QR - Code 

2. กรอกขอ้มูลและค าตอบตามในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้

https://forms.gle/w1WcYVQjBtn75ExW8
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การประเมินผลกจิกรรม 

นักศึกษาสามารถให้ค  าตอบแนวทางการแก้ไข/บรรเทาการขาดแคลนแร่ธาตุท่ีใช้ในการผ ลิต

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ)เพื่อน าไปส่งการเรียนรู้ในหวัขอ้ถดัไปได ้

 

การสรุปกจิกรรม 

นักศึกษาสามารถให้ค  าตอบแนวทางการแก้ไข/บรรเทาการขาดแคลนแร่ธาตุท่ีใช้ในการผลิต

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) เพื่อน าไปส่งการเรียนรู้ในหัวขอ้ถดัไปได ้อภิปรายวา่เหตุใดจึงใชแ้นวทางการจดัการ

ดงักล่าวและเรียนรู้แนวทางการจดัการใหม่ไดจ้ากผูร่้วมเรียนภายในห้องเช่นเดียวกนั 
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ใบกจิกรรมที่ 2 
 

 

ช่ือโมดูล: โมดูล 2  Global footprint & Material crisis 

รายวิชา: …………………………….. 
รหัสวิชา: …………………………….. 
ช่ือกจิกรรม: ใบกิจกรรมท่ี : 2  
ช่ือกิจกรรม: การวิเคราะห์แนวทางการแกไ้ข/บรรเทาวิกฤตการณ์การ
ขาดแคลนแร่ธาตุท่ีใชใ้นการผลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) 
ระยะเวลา: 40 นาที 

 

สาระส าคัญ :  

 จากแนวโน้มการผลิตโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (มือถือ)ท่ีสูงขึ้น ท าให้มีความต้องการแร่ธาตุส าหรับผลิต

ช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์ประกอบภายในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) ซ่ึงมีจ านวนจ ากดัและราคาแพง แต่เน่ืองจาก

การแข่งขนัทางธุรกิจท าใหผู้ผ้ลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) ตอ้งพฒันาผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองการใชง้านเทคโนโลยท่ีีกา้วกระโดดในยุค 5G น้ี ดงันั้นจึงเกิดปัญหาขยะอิเลคทรอนิคส์เกิดขึ้นตามมา

และการขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการผลิต จากปัญหาท่ีเราจะตอ้งเผชิญ จึงเป็นเหตุให้เราการหาแนวทางจดัการ

และบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิด เพื่อผูบ้ริโภคตระหนักถึงความจ าเป็นในการประหยดัการใช้ทรัพยากร และ

เปล่ียนแปลงวิธีการบริโภค ทั้งยงักระตุน้ใหเ้กิดความจ าเป็นในการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อทดแทน 

 

ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม 

1. ด าเนินการจบักลุ่มเพื่อท ากิจกรรม โดยมีจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ไม่เกินจ านวน 5 คน 

2. ด าเนินการร่วมอภิปรายเหตุการณ์วิกฤตการณ์ตามโจทย ์

3. ด าเนินการตอบค าถามแสดงตามสไลดค์  าถามใบกิจกรรมท่ี 2 
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หรือ 

1. คลิกท่ีลิงคเ์พื่อด าเนินการเขา้ไปตอบค าถามในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้

https://forms.gle/yyZyAhkyp7KsS6AaA หรือ Scan QR - Code 

2. กรอกขอ้มูลและค าตอบตามในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้

 
 

https://forms.gle/yyZyAhkyp7KsS6AaA
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การประเมินผลกจิกรรม 

นักศึกษาสามารถให้ค  าตอบแนวทางการแก้ไข/บรรเทาการขาดแคลนแร่ธาตุท่ีใช้ในการผลิต

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ)เพื่อน าไปส่งการเรียนรู้ในหวัขอ้ถดัไปได ้

 

การสรุปกจิกรรม 

นักศึกษาสามารถให้ค  าตอบแนวทางการแก้ไข/บรรเทาการขาดแคลนแร่ธาตุท่ีใช้ในการผลิต

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (มือถือ) เพื่อน าไปส่งการเรียนรู้ในหัวขอ้ถดัไปได ้อภิปรายวา่เหตุใดจึงใชแ้นวทางการจดัการ

ดงักล่าวและเรียนรู้แนวทางการจดัการใหม่ไดจ้ากผูร่้วมเรียนภายในห้องเช่นเดียวกนั 

 

เอกสารอ้างองิ  

1. Circle Economy and the City of Amsterda. (2020). Amsterdam Circular 2020-2025 Strategy: City of 

Amsterdam. 

2. Global Footprint Network. (2019). Country Trends o. Document Number) 

3. Kruk, K., Wit, M. d., Ramkumar, S., Winter, J. d., Güvendik, M., & Hof, K. v. t. (2017). CIRCULAR 

AMSTERDAM. 

4. Stouthuysen, P. (2020). Born In 2010: How Much Is Left For Me? 
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from https://sites.google.com/site/janyatansontia508778/sa-he-tuelea-phlk-ra-thb-khxng-wikvtkarn-

dan-thraphyakr-thrrm-cha-tielea-sing-ewe-dl-xm 

6. WWF - World Wide Fund For Nature. (2563). รอยเทา้นิเวศท่ีเกิดจากการบริโภค. from 

http://www.wwf.or.th/news_and_information/livingplanetreport2016/ecologicalfootprint/ 

7. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, ศ. (2551). ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource). from 

http://local.environnet.in.th/formal_data2.php?id=71 
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https://packaging.oie.go.th/new/admin_control_new/html-demo/file/2196340587.pdf 
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10. วิสสุตา ศุภนาม. (2561). ECOLOGICAL SUCCESSION & POLLUTION. from 
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ย ัง่ยนืและใชท้รัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ (Publication.: 

http://www.thailcidatabase.net/index.php/menu-article/12/12-2 

12. องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน). (2558). คู่มือการจดัท า คาร์บอนฟุตพร้ินท์

ขององคก์ร รายสาขาอุตสาหกรรม. 
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http://www.thailcidatabase.net/index.php/menu-article/12/12-2


57 

Module 3(1): Climate Emergency สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม (Climate Emergency) 

 

ผลลพัธ์การเรียนรู้  

เพื่อสร้างความต่ืนรู้และตระหนกัเก่ียวกบัสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษยชาติ รวมทั้ง กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สาระส าคัญ  

• เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้และความเขา้ใจในสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึง

ผลกระทบจากปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

• สร้างความต่ืนรู้และตระหนกัเก่ียวกบัภยัฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

 

เน้ือหาสาระ  

• สถานการณ์และผลกระทบดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 

-ระดบันานาชาติ (Global scale) 

-ระดบัประเทศ (Regional scale) 

• คน้หาสาเหตุของผลกระทบดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาและสร้างความ
มัน่คงและเขม้แขง็ต่อชุมชน 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

สถานการณ์
ดา้นสภาพ
ภูมิอากาศและ

 
10 

 
 

 
-รับชมคลิป/วีดีทศัน์ 
 
 

 
ถาม-ตอบ 
 
 

 
-คลิป/วีดีทศัน์ 
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หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

ส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั 
 
 
 

20 
 
 

30 

-การบรรยาย  
 
 
-การจดัท าแผนผงัความคิด 
(Mind map) เก่ียวกบั 
Climate Emergency  

ถาม-ตอบ 
 
 
-การท างานกลุ่ม 
-การน าเสนอราย
กลุ่ม 

-สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

คน้หาสาเหตุ
ของผลกระทบ
ดา้นสภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อหาทาง
แกไ้ขปัญหา
และสร้างความ
มัน่คงและ
เขม้แขง็ต่อ
ชุมชน 

 
10 

 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
-ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุ
ของผลกระทบดา้นสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน 
 
-คดัเลือกสาเหตุผลกระทบ
ดา้นสภาพภูมิอากาศ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัล าดบั
ความส าคญัจากการ
ลงคะแนนความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม ตลอดจนหาทาง
แกไ้ขปัญหา 
 
-การท าแบบทดสอบเพื่อสรุป
ความเขา้ใจ 

 
-การท างานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
-การท างานกลุ่ม 
-การน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 
 
 
 
 
 
-แบบทดสอบ 

 
-สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 
 
 
 
-สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 
 
 
 
 
 
 

 

งานมอบหมาย  

-ไม่มี- 
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สรุปตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด 

ช่ือบท/หรือช่ือ

โมดูล 

จ านวนชมท่ี

ใชส้อน 

(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ

เรียนการสอน 

การวดัผลและ

ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

สถานการณ์
ฉุกเฉินดา้น
สภาพ
ภูมิอากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 คร้ัง:2 ชม. CLO ท่ี 1 รับชมคลิป/
บรรยาย 

ถาม-ตอบ สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

CLO ท่ี 2 ระดมสมองเพื่อ
หาสาเหตุของ
ผลกระทบดา้น
สภาพภูมิอากาศ
และ
ส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

-การท างานกลุ่ม 
-การน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

CLO ท่ี 3 การคดัเลือก
สาเหตุและหา
ทางแกไ้ข
ปัญหาดา้น
สภาพภูมิอากาศ
และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-การท างานกลุ่ม 
-การน าเสนอ
รายงานกลุ่ม 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

 

เน้ือหาการบรรยาย  

ท่ีมาของความตกลงระหว่างประเทศในการต้อสู่ Climate change  

ในช่วงเวลากวา่สองทศวรรษท่ีผา่นมานบัตั้งแต่การประชุมสุดยอดส่ิงแวดลอ้มโลกในปี พ.ศ.2535 จึงน าไปสู่

การยกร่างอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 

on Climate Change : UNFCCC) ขึ้ นและมีมติรับรองในวันท่ี  9 พฤษภาคม 2535 ณ ส านักงานใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และมีผลบงัคบัใช้เม่ือ 21 มีนาคม 2537 การด าเนินงานเพื่อการจดัการ

แกไ้ขปัญหาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายามหาทางป้องกนั หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต ความพยายามแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัโลกมีมาเป็นล าดบัอย่างต่อเน่ือง จนถึง
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ปัจจุบนั มีการจดัท าความตกลงระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวม 3 ฉบบั ได้แก่ กรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารี 

1. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซ่ึงเป็นองค์กรสนับสนุนขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดเ้ผยแพร่รายงานการประเมินสถานการณ์ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ

ยืนยนัถึงสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และ

คาดการณ์ถึงภยัคุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การละลายของภูเขาน ้ าแข็งและธาร

น ้ าแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดบัน ้ าทะเลในมหาสมุทร การก่อตวัรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีเกิดบ่อยคร้ังขึ้น เป็นตน้ ผล

การประเมินดงักล่าวไดน้ าไปสู่การเจรจาจดัท ากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) เพื่อใช้เป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือ

จากนานาชาติในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรอบอนุสัญญาฯ ไดก้ าหนดพนัธกรณีแก่ประเทศภาคีโดยใชห้ลกัการ “ความรับผิดชอบร่วมกนัท่ีแตกต่าง” 

หรือ “common but differentiated responsibilities” โดยจ าแนกประเทศภาคีเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มภาคผนวกท่ี 1 คือ ประเทศอุตสาหกรรมท่ีพฒันาแลว้ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากมาก่อน 

จดัเป็นกลุ่มท่ีมีตอ้งมีพนัธกรณีท่ีเป็นรูปธรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น มีเป้าหมายการลด 

กลุ่มภาคผนวกท่ี 2 คือ ประเทศพฒันาแล้วตามภาคผนวกท่ี 1 แต่ไม่รวมประเทศท่ีมีการเปล่ียนผ่านทาง

เศรษฐกิจ (จากสังคมนิยมเป็นทุนนิยม) โดยกลุ่มน้ี จดัเป็นกลุ่มท่ีตอ้งให้การสนับสนุนทางการเงิน การพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างศกัยภาพ ให้แก่ประเทศก าลงัพฒันาในการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตวัต่อ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลุ่มนอกภาคผนวกท่ี 1 คือ ประเทศก าลังพฒันา ซ่ึงประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยาบันเป็นภาคีในกรอบ

อนุสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 

2. พิธีสารเกียวโต 

การประชุมสมชัชาภาคีภายใตก้รอบอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties: COP) สมยัท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2540 

(ค.ศ. 1997) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบต่อพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีมีผลผูกพนั

ทางกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใตก้รอบอนุสัญญาฯ มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การก าหนดพนัธกรณีในการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดยก าหนดเป็นตวัเลขเป้าหมายการลดในภาพรวมและเป้าหมายรายประเทศส าหรับกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 และก าหนด



61 

ระยะพนัธกรณี (ระยะเวลาเป้าหมาย) โดยในระยะพนัธกรณีท่ี 1 (First Commitment Period) คือ ภายในช่วงปี ค.ศ. 

2008-2012 (พ.ศ. 2551-2555) ประเทศกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมใหไ้ด ้ร้อยละ 

5 จากระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) 

นอกจากน้ี พิธีสารเกียวโตยงัไดก้ าหนดกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศไว ้3 รูปแบบ เพื่อสนบัสนุนการ

บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ไดแ้ก่ (1) กลไกการซ้ือขายหน่วยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนเครดิต ระหวา่งประเทศกลุ่ม

ภาคผนวกท่ี 1 ด้วยกันเอง (Emission Trading) (2) การลงทุนด าเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่าง

ประเทศกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 ด้วยกันเอง (Joint Implementation) และ (3) การลงทุนด าเนินโครงการลดก๊าซเรือน

กระจกร่วมกันระหว่างประเทศในและนอกกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 หรือท่ีเรียกว่า กลไกการพฒันาท่ีสะอาด (Clean 

Development Mechanism: CDM) ซ่ึงประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัต่อพิธีสารเกียวโตเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

ต่อมาการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมยัท่ี 8 เม่ือเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงโดฮา รัฐ

กาตาร์ ประเทศภาคีพิธีสารฯ ไดมี้มติ (ขอ้ตดัสินใจท่ี 1/CMP.8) แกไ้ขพิธีสาร โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

(1) ก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 เป็นร้อยละ 18 จาก

ระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ภายในระยะพนัธกรณีท่ี 2 ไดแ้ก่ ช่วงปี ค.ศ.2013-2020 

(พ.ศ. 2556-2563) 

(2) เพิ่มเติมประเภทก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NFR3R) ในการก าหนด

เป้าหมายและระยะพนัธกรณีท่ี 2 ของพิธีสารเกียวโต มีประเทศภาคีในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 ท่ีขอสงวนสิทธ์ิไม่เขา้ร่วม/

ไม่เสนอเป้าหมายในระยะพนัธกรณีท่ี 2 ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น สหพนัธรัฐรัสเซีย ประเทศนิวซีแลนด ์ประเทศภาคีท่ีขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเป้าหมายในระยะพนัธกรณีท่ี 2 ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ เครือรัฐออสเตรเลีย และ

ประเทศภาคีท่ีขอถอนตวัจากการเป็นภาคีพิธีสารเกียวโต ไดแ้ก่ ประเทศแคนาดา ส าหรับประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็น

ประเทศนอกกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 จึงยงัไม่มีพนัธกรณีในรูปแบบของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระยะ

พนัธกรณีท่ี 1 และ 2 (จนถึงปลายปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563) 

3. ความตกลงปารีส 

เน่ืองจากพิธีสารเกียวโตมีขอ้จ ากัดบางประการท่ีท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไดอ้ย่างเต็มท่ี ขอ้จ ากดัหลกัไดแ้ก่การท่ีสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 และปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ตดัสินใจไม่เขา้ร่วมเป็นภาคีของพิธีสารฯ จึงไดมี้การเจรจาขอ้ตกลง

ภายใตก้รอบอนุสัญญาฯ โดยมุ่งเน้นท่ีจะให้มีขอ้ตกลงใหม่นอกเหนือจากพิธีสารเกียวโตท่ีมีผลผูกพนัครอบคลุม

ประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลก โดยได้จัดตั้ งกระบวนการเจรจาในรอบแรก ได้แก่ Ad Hoc 
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Working Group on Long Term Cooperative Action (AWG-LCA) ซ่ึงระบุให้ก าหนดขอ้ตกลงให้แลว้เสร็จภายใน ปี 

ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) ในการประชุม COP สมยัท่ี 15 ณ กรุงโคเปนฮาเกน ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม ท่ี

ประชุมไม่สามารถมีมติเก่ียวกับขอ้ตกลงใหม่ร่วมกันได้ จนกระทัง่การประชุม COP สมยัท่ี 17 ณ เมืองเดอร์บัน 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้เม่ือ ปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ท่ีประชุมจึงไดจ้ดัตั้งกระบวนการเจรจาในรอบท่ี 2 ขึ้น ไดแ้ก่ 

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP) ซ่ึงระบุให้ก าหนดข้อตกลงใหม่ให้

แลว้เสร็จภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในการประชุม COP สมยัท่ี 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

กระบวนการเจรจา ADP ท่ีจดัตั้งขึ้นโดยท่ีประชุม COP สมยัท่ี 17 นั้น มีวตัถุประสงคห์ลกัประการหน่ึงเพื่อ

เป็นเวทีให้ประเทศภาคีเจรจาขอ้ตกลงใหม่ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชห้ลงัปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงจะมาแทนท่ีพิธีสารเกียวโต โดย

คาดหวงัว่าขอ้ตกลงใหม่น้ีจะครอบคลุมประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ของโลก และให้มีการก าหนด

เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลงัปี ค.ศ. 2020 อยา่งเป็นรูปธรรม 

ในการประชุม COP สมยัท่ี 21 ท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ได้มีขอ้ตดัสินใจรับรอง “ความตกลงปารีส” 

(Paris Agreement) เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นกรอบความร่วมมือในการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศระยะยาวท่ีทุกภาคีมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 

ความตกลงปารีสมีวตัถุประสงคส์ าคญั 3 ประการ คือ (1) เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก

ให้ต ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกบัก่อนยุคอุตสาหกรรม และมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้

เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกบัก่อนยุคอุตสาหกรรม (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อผลกระทบ

ทางลบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมความสามารถในการฟ้ืนตัวจากผลกระทบการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพฒันาประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าโดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร 

และ (3) ท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า 

และสร้างความสามารถในการฟ้ืนตวัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งน้ี ในความตกลงปารีสมีบทบญัญติัรวม 

29 มาตรา ครอบคลุมการด าเนินงานเก่ียวกับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบทางลบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนบัสนุนทางการเงิน การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างศกัยภาพ

ของประเทศก าลงัพฒันา กรอบการรายงานขอ้มูลการด าเนินงานและการให้การสนับสนุนอย่างโปร่งใส และการ

ทบทวนสถานการณ์และการด าเนินงานระดบัโลก (Global Stock take) 

ความตกลงปารีสมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ภายหลงัจากมีประเทศใหส้ัตยาบนัเป็นภาคี

เกิน 55 ประเทศ และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกนัมากกว่าร้อยละ 55 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทั้งโลก ส าหรับประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัความตกลงปารีสเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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เน้ือหาบทบญัญติัในความตกลงปารีสมีทั้งในส่วนท่ีเป็นข้อผูกพนัชัดเจน ส่วนท่ีเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงาน และส่วนท่ีเป็นหลกัการกวา้งๆ ท่ีตอ้งมีการเจรจาจดัท ารายละเอียดหรือแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมต่อไป 

ส าหรับในส่วนเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ผกูพนั การเขา้ร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสจะส่งผลผกูพนัใหภ้าคีตอ้งด าเนินการเพื่อ

ร่วมแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) ประเทศภาคีจะตอ้งจดัท าเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

เป็นเป้าหมายท่ีแต่ละประเทศก าหนดเองตามความเหมาะสม หรือ ท่ีเรียกว่า NDCs (Nationally Determined 

Contributions) มีการทบทวนและเสนอใหม่ทุก 5 ปี และมีการน าเสนอรายงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายดงักล่าวอยา่งโปร่งใส 

(2) ประเทศภาคีจะตอ้งจดัท าและด าเนินการมาตรการภายในประเทศ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย NDCs ท่ีประเทศตนเองไดก้ าหนดไว ้

(3) ประเทศภาคีควรจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการพฒันาไปสู่การพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า 

สร้างความตา้นทานและความสามารถในการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(4) ประเทศภาคีจะตอ้งจดัท าแผนการปรับตวัระดบัชาติ (National Adaptation Plan : NAP) และด าเนินการ

ตามแผนท่ีจดัท า 

(5) ประเทศภาคีจะตอ้งจดัท าและน าเสนอรายงานแห่งชาติ (National Communications) รายงานรายสองปี 

(Biennial Reports) และรายงานความกา้วหนา้รายสองปี (Biennial Update Reports) 

(6) ประเทศพฒันาแลว้จะตอ้งให้ความช่วยเหลือประเทศก าลงัพัฒนาในการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสนบัสนุนทางการเงิน การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้า ง

ศกัยภาพของประเทศก าลงัพฒันาในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการติดตามประเมินผลการสนบัสนุนดงักล่าว

อยา่งโปร่งใส 

(7) ให้มีการประเมินสถานการณ์ด าเนินงานระดับโลก (Global Stocktake) ทุก 5 ปี เพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานและประเมินความกา้วหนา้ในการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมทุกมิติ ทั้งการ

ด าเนินงานและการให้การสนับสนุน โดยเฉพาะการประเมินระดบัความส าเร็จในการควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิ

เฉล่ียของโลก ณ ปลายศตวรรษ ไม่ใหเ้กิน 2 หรือ 1.5 องศาเซลเซียส 

ในการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องความตกลงปารีส มีกลไกหลายรูปแบบท่ีก าหนดไวใ้น

ความตกลงปารีส เช่น การสร้างความร่วมมือ (Cooperative approach) ทั้งในรูปแบบของกลไกทางตลาด (market 
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based approach) และมิใช่กลไกทางตลาด (non-market approaches) การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(Technology Development and Transfer) การเสริมสร้างศกัยภาพ (Capacity Building) รวมทั้งเร่ืองการสร้างจิตส านึก

และการศึกษา (Awareness and Education) 

ในกระบวนการของสหประชาชาติ ยึดถือแนวทางการหารือท่ีจะก่อให้เกิดฉันทามติ โดยค านึงถึงการรักษา

ภูมิอากาศของโลกไปพร้อมกับผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับอย่างย ัง่ยืน โดยเห็นว่าความตกลงปารีสเป็น

กรอบความร่วมมือส าคญัในการด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลก โดยตั้งใจจะร่วม

หารือการจดัท า work programme ภายใตค้วามตกลงปารีส ร่วมกบัภาคีอ่ืน ๆ ให้แลว้เสร็จ เพื่อน าเขา้สู่การพิจารณา

และรับรองภายในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมยัท่ี ๒๔ โดยใหค้วามส าคญักบัประเด็นต่าง ๆ อยา่งสมดุล ภายใต้

รูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของภาคี มีความชดัเจน โปร่งใส ค านึงถึงความเช่ือมโยงระหว่าง

ประเด็นต่าง ๆ และเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคี 

จากสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ไดมี้นกักิจกรรมประทว้งเพื่อภูมิอากาศเป็นจ านวนมาก หน่ึงในนกั

กิจกรรมท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก คือ เกรียตา ทืนแบร์ย นกักิจกรรมชาวสวีเดน ขณะนั้นศึกษาอยูใ่นชั้นเกรด 9 (เทียบเท่า

มธัยมศึกษาปีท่ี 3) เธอตดัสินใจไม่เขา้เรียนหลงัเกิดคล่ืนความร้อนและไฟป่าหลายระลอกในประเทศ ในวนัท่ี 7 

กนัยายน 2561 ก่อนการเลือกตั้งเลก็นอ้ย (การเลือกตั้งในประเทศสวีเดน วนัท่ี 9 กนัยายน 2561) เธอประกาศวา่เธอจะ

นดัหยดุเรียนทุกวนัศุกร์จนประเทศสวีเดนจะปฏิบติัตามความตกลงปารีส ทืนแบร์ยประทว้งโดยนัง่อยูน่อกรัฐสภาทุก

วนัระหวา่งชัว่โมงเรียนพร้อมป้ายเขียนวา่ "Skolstrejk for klimatet" (การนดัหยดุเรียนเพื่อภูมิอากาศ) เพื่อเรียกร้องให้

รัฐบาลสวีเดนลดการปล่อยคาร์บอนตามความตกลงปารีส ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากทัว่โลก เธอเป็นแรงบนัดาลใจให้

นกัเรียนทัว่โลกเขา้ร่วมการนดัหยดุเรียนเพื่อภูมิอากาศ (school strike for climate) ซ่ึงตดัสินใจไม่เขา้เรียนแลว้เขา้ร่วม

การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิบติัเพื่อป้องกนัภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

อยา่งต่อเน่ือง 

กลุ่มขบวนการนดัหยดุเรียนเพื่อภูมิอากาศไดป้ระกาศวนันดัประทว้งคร้ังใหญ่ทัว่โลก 2 วนั ในเดือนกนัยายน 

2562 วนัแรกคือ 20 กันยายน เรียกว่า Climate Strike ซ่ึงเป็นสามวนัก่อนการประชุมเร่งด่วนเพื่อภูมิอากาศของ

สหประชาชาติ (UN Climate Action Summit 2019) ท่ีนครนิวยอร์ก และอีกวนัหน่ึงคือ 27 กนัยายน 2562 หรือหน่ึง

สัปดาห์ถดัมา เรียกว่า Earth Strike ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก จะมีการจดังานประทว้งส าหรับวนัใดวนัหน่ึงหรือทั้ง

สองวนั โดยมีประเทศท่ีเขา้ร่วมกว่า 130 ประเทศ การจดังานในคร้ังน้ีถือวา่ประสบความส าเร็จมากกวา่ทุกคร้ังท่ีผา่น

มา โดยเชิญชวนให้คนทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ มาร่วมการประทว้งไปกบักลุ่มนกัเรียนดว้ย นอกจากน้ี งานน้ียงัไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งองคก์รอิสระ บริษทัเอกชน สมาคม และกลุ่มความเคล่ือนไหวทางสังคมต่าง ๆ 

อา ทิ  350 .org, Amnesty International, Extinction Rebellion, Greenpeace International, Oxfam, WWF, Patagonia, 
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Ben & Jerry's, Lush, Atlassian, และองคก์รอ่ืนๆ อีกมากมาย ในนครนิวยอร์ก โรงเรียนรัฐบาลไดป้ระกาศอนุญาตให้

นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้หากได้รับการอนุญาตจากผูป้กครอง หรือในออสเตรเลีย บริษทัเอกชนหลายแห่งก็

สนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมการประทว้งในเมืองของตน และสนับสนุนให้ทุกบริษทัในประเทศมีส่วนร่วมด้วย

เช่นกนั ซ่ึงจากการเคล่ือนไหวเหล่าน้ีส่งผลให้สภาสามญัชนหรือสภาผูแ้ทนองักฤษไดล้งมติเห็นชอบให้ ประกาศ

ภาวะฉุกเฉินด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Emergency โดยท่ีไม่ตอ้งลงคะแนน และถือเป็น

ประเทศแรกของโลกท่ีประกาศภาวะฉุกเฉินดา้น Climate Change 

Climate Emergency คืออะไร 

ค าประกาศวา่ดว้ยภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศ (climate emergency declaration) เป็นกลยทุธเชิงนโยบาย

ท่ีรัฐบาลหลายประเทศทัว่โลกและชุมชนวิทยาศาสตร์น ามาใช้เพื่อรับรู้ร่วมกันว่ามนุษยชาติก าลงัเผชิญกับวิกฤต

สภาพภูมิอากาศ โดยนักวิทยาศาสตร์ 11,258 คน จาก 153 ประเทศร่วมกนัลงนามในค าประกาศภาวะฉุกเฉินด้าน

สภาพภูมิอากาศ ท่ีตีพิมพใ์นวารสาร Bio Science ซ่ึงค าประกาศภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศน้ีเปรียบดงัสัญญาณ

ชีพ (vital signs) ท่ีเอ้ือให้ผูก้  าหนดนโยบาย ภาคเอกชน และสาธารณะชนเขา้ใจถึงขนาดของวิกฤต ติดตามความ

คืบหนา้และจดัเรียงล าดบัความส าคญัในการลดผลกระทบจากหายนะทางนิเวศวิทยา 

เม่ือประมาณเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ศูนยว์ิจยั The Mauna Loa Observatory (MLO) ของสหรัฐอเมริกาได้

รายงานสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน่าตกใจเป็นอย่างยิ่ง ระดบัความเขม้ขน้ท่ีตรวจวดัได้

พุ่งสูงถึง 415.26 ppm นบัเป็นค่าสูงท่ีสุดท่ีไดเ้คยบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ และยงัไม่มีทีท่าว่าจะ

ลดลง มีการคาดการณ์กนัวา่ หากความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ตะ 550 ppm เม่ือใด เม่ือนั้นอุณหภูมิของโลก

อาจสูงขึ้นไดถึ้ง 2 องศาเซลเซียส และจากรายงานของ IPCC ไดบ้อกใหเ้รารู้วา่เม่ืออุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นถึง 2 องศา

แลว้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสายเกินแกแ้ลว้ (An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C) 

ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและประเทศไทย 

 ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ประเทศตอ้งเผชิญภยัพิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ(climate 

diasters) ไม่ว่าจะเป็นภยัแลง้ยาวนาน อุณหภูมิผกผนั น ้ าท่วมและพายรุุนแรง ท่ีสร้างความเสียหายชีวิตและทรัพยสิ์น

ของประชาชนหลายหลายต่อหลายคร้ัง (ดูรายละเอียดในตาราง) เฉพาะอุทกภยันั้นเกิดขึ้น 67 คร้ังในระหว่าง พ.ศ.

2532-2561 

ตารางท่ี  1 สถิติของภยัพิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิกฤตสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยระหวา่งปี พ.ศ.2532-2561 
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 การคาดการณ์อนาคตโดยใช้แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศพบว่า เจตจ านงลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เม่ือรวมกนัแลว้ ก็ยงัคงท าให้อุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกเพิ่มขึ้นเป็น 3 องศาเซลเซียส(เม่ือเทียบกบั

ระดบัยคุก่อนอุตสาหกรรม) เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายของความตกลงปารีส (จ ากดัการเพิ่มอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกไม่ให้

เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเม่ือเทียบกบัระดบัก่อนยุคอุตสาหกรรม) คาดว่าประเทศไทยตอ้งเผชิญความเส่ียงจากภยัแลง้

ยาวนาน คล่ืนความร้อนรุนแรง และอุทกภยัเพิ่มมากขึ้น 

 นอกเหนือจากก๊าซเรือนกระจกแลว้ในประเทศไทยยงัประสบสภาวะวิกฤตมลพิษทางอากาศและหมอกควนั 

เป็นประเด็นปัญหาทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงของประเทศ อีกทั้งเป็นปัญหาเร้ือรังและทา้ทายแผนการจดัการ

ของภาครัฐ เป็นวิกฤตท่ีเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุกปี ดงัแสดงในรูปท่ี 1 จะเห็นว่าในช่วงเดือนมกราคม 2563 มี

แนวโนม้ของการกระจายตวัทางพื้นท่ีของละอองลอยเฉล่ียรายเดือนเพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม 2562 อย่างเห็นไดช้ดั 

จนท าให้จงัหวดัเชียงใหม่ติดอนัดบัเมืองท่ีมีมีมลพิษหรือค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงท่ีสุดใน

โลก (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)  

 

ภาพท่ี 1 ค่าความลึกเชิงแสงของละอองลอยเฉล่ียรายเดือน (GISTNORTH, 2020) 

สาเหตุส าคญัของการเกิดมลพิษทางอากาศและหมอกควนัมาจากการเผาชีวมวล โดยเฉพาะการเผาเพื่อ

การเกษตรทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบา้น ฝุ่ นเขม่าจากเคร่ืองยนต์ดีเซล (โครงการศึกษาแหล่งก าเนิดและ
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แนวทางการจดัการฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล, สิงหาคม 2561) รวมไปถึง

ปัจจยัทางสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทย เน่ืองจากพื้นท่ีหลาย

จงัหวดัในภาคเหนือมีลกัษณะคลา้ยแอ่งกระทะ คือเป็นพื้นท่ีราบท่ีมีภูเขาลอ้มรอบ ท าให้สารมลพิษท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี

หรือถูกพดัพามาจากนอกพื้นท่ีไม่สามารถแพร่กระจายได ้เกิดเป็นการสะสมของสารมลพิษประกอบกบัสภาพอากาศ

ในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเขา้ฤดูแลง้ท่ีสภาพอากาศน่ิง และแห้งเป็นเวลานาน ท าให้ฝุ่ นละอองท่ีเกิดขึ้นสามารถ

แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศไดน้านโดยไม่ตกลงสู่พื้นดิน เม่ือมีการเผาอยา่งต่อเน่ืองสารมลพิษและปริมาณฝุ่ นละออง

ท่ีเกิดขึ้นใหม่จะรวมตวักับของเดิมท่ีมีอยู่ในชั้นบรรยากาศท าให้เกิดการสะสมมากขึ้น อนัส่งผลต่อสุขภาพ และ

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชน การเผาในท่ีโล่งโดยเฉพาะการเผาในพื้นท่ีเกษตร ไดแ้ก่ ไร่ออ้ย นาขา้ว 

นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ ในขณะท่ีภาคใตข้องประเทศประสบ

ปัญหาหมอกควนัขา้มแดนจากเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีสาเหตุจากการเผาพื้นท่ีป่าพรุ

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคมของทุกปี วิกฤติมลพิษทางอากาศและหมอกควนั จึงกล่าวไดว้่าเป็นวาระแห่งชาติท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพลกัษณ์ ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของประเทศ 

เป็นปัญหาท่ีควรเร่งแกไ้ข โดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการ 

เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา รวมไปถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศ 

ท าไมประเทศไทยต้องประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ 

 ภายใตแ้นวทางท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement Consistent Parthway) แสดง

ให้เห็นว่า ภายในปี พ.ศ.2573 สัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าท่ีมาจากระบบพลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอนต ่า 

(decarbinised electricity) ในภูมิภาคอาเซียนจะมีร้อยละ 50 และสามารถไปถึงระบบพลงังานหมุนเวียนแบบคาร์บอน

ต ่าเตม็ร้อยภายในปี พ.ศ.2593 
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ภาพท่ี 2 

 ภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ทั้งหมดตามแผนท่ีมีอยู่ การปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยจะสูงสุดระหว่างปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2575 และค่อยๆ ลดลงภายในปี 

พ.ศ.2612 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ตั้งไวใ้นระดบัภูมิภาคอาเซียน (ตามเป้าหมายของความตกลงปารีส) ท่ีจะตอ้งลด ละ เลิกถ่าน

หินภายในปี พ.ศ.2583 

ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศคือเสียงเตือนให้ลงมือท า  

 ทนัทีท่ีรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศ ขั้นต่อไปคือการจดัล าดบัความส าคญัของกลยุทธ์

ต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ และสร้างความมัน่คงและเขม้แข็ง(Resilience)ของชุมชน

และสังคมโดยรวมต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยท่ีนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพฒันาต่างๆ ตอ้งมีความทนทาน 

(Robustness) ต่อพลวตัรทางสังคมและแรงกระแทกกระทั้นจากความสุดขั้วของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ท่ีส าคญั

ตอ้งอยูบ่นรากฐานของความเป็นธรรมและเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 “ภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศ” ไม่ใช่การสร้างความแตกต่ืน หากน าไปสู่ “ความต่ืนรู้” ถึง “วิกฤตทาง

นิเวศวิทยา” ท่ีผูค้นทั้งสังคมตอ้งเผชิญและหาทางออกร่วมกัน “ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ” ไม่เพียงเป็น
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ยทุธศาสตร์ท่ีพิจารณาแนวโนม้อนาคตในระยะยาวและนโยบายแบบทางการ แต่รวมถึง “การลงมือท าเด๋ียวน้ี” ก่อนท่ี

จะสายเกินไป เพื่อหลีกเล่ียงหายนะภยัจากการล่มสลายของระบบสภาพภูมิอากาศ 

เอกสารอ้างองิ  

https://www.greenpeace.org/thailand/story/11430/climate-emergency-annoucnment/ 

https://www.reanrooclimatechange.com/learning-detail02.html 

http://www.datacenter.deqp.go.th/service-portal/cop23/derivation_cop23/ 

https://thaipublica.org/2019/05/uk-parliament-emergency-climate-change-environment-zero-emission/ 

 

เอกสารประกอบการอ่านเพิม่เติม  

หนงัสือ 6 องศาโลกาวินาศ (Six degrees) ผูเ้ขียน : มาร์ก  ไลนสั 

ภาพยนตร์ An Inconvenient truth   
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Module 3(2): Carbon Footprint (คาร์บอนฟุตพร้ินท์)  
 
ช่ือบทหรือโมดูล 
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon Footprint) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
มีความต่ืนรู้และตระหนกัเก่ียวกบัปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  มีแรงกระตุน้ให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
 
สาระส าคัญ  
เป็นการถ่ายทอดความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีมีส่วนท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประเมินเป็นตัวเลขปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั หาแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าวนั 
 
เน้ือหาสาระ  
ความหมายของค าวา่ คาร์บอนฟุตพร้ินท ์

• การวิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
• การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าวนัด้วยแอพพลิ เคชั่น Carbon Footprint 

Calculator  
• แนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าวนัและ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงได ้
 
กจิกรรมการเรียนการสอน  
หัวข้อ จ า น ว น

นาที ท่ี ใ ช้
สอน 

กจิกรรมหรือ
เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

ความหมายของค าวา่ 
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์

10 บรรยาย 
 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก Quiz 
โดยใชร้ะบบ
ออนไลน์ 

สไลดป์ระกอบการ
บรรยาย 
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หัวข้อ จ า น ว น
นาที ท่ี ใ ช้
สอน 

กจิกรรมหรือ
เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

การวิเคราะห์แหล่ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

40 บรรยาย 
 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก Quiz 
โดยใชร้ะบบ
ออนไลน์ 

สไลดป์ระกอบการ
บรรยาย 

การประเมินปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ย
แอพพลิเคชัน่ Carbon 
Footprint Calculator 

30 กิจกรรมการ
ประเมินปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกใน
ชีวิตประจ าวนั 

ใชแ้อพพลิเคชัน่ 
Carbon Footprint 
Calculator ประเมิน
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน
ชีวิตประจ าวนั 

แอพพลิเคชัน่ 
Carbon Footprint 
Calculator  
 

แนวทางในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในชีวิตประจ าวนัและ
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดลงได ้

30 กิจกรรมการ
ประเมินปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ี
ลดลงไดจ้ากการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

ใชแ้อพพลิเคชัน่ 
Carbon Footprint 
Calculator ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีลดลงไดจ้าก
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

แอพพลิเคชัน่ 
Carbon Footprint 
Calculator  
 

 
งานมอบหมาย  

1) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ CARBON FOOTPRINT CALCULATOR กิจกรรมส่วนบุคคล 
2) ค านวณปริมาณ CARBON FOOTPRINT ระดบับุคล จากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของตวัเอง 
3) แคปหนา้จอการแสดงผลค่า CARBON FOOTPRINT เพื่อร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
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เน้ือหาการบรรยาย 
ความเส่ียงต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากการเปิดเผยรายงาน Global Climate Risk Index 2018 ขององคก์ร Germanwatch  ซ่ึงไดจ้ดัอนัดชันีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างปี ค.ศ. 1997–2016 (Global Climate Risk Index for 1997–2016) 
โดยในการจดัอนัดบั (ดชันีระยะยาว) พบว่าประเทศไทยขยบัขึ้นมาอยู่อนัดบัท่ี 9 ของโลก ซ่ึงสูงขึ้นหน่ึงอนัดบัจากปี
ท่ีแลว้ท่ีไทยอยู่อนัดบัท่ี 10 นอกจากน้ี ในรายงาน Global Climate Risk Index 2018 ระบุว่าระหว่างปี ค.ศ. 1997 ถึง 
2016 มีเหตุภยัพิบติัจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศอยา่งรุนแรงมากกวา่ 11,000 เหตุการณ์  มีผูเ้สียชีวิตโดยตรงจาก
เหตุการณ์เหล่านั้นสูงกว่า 524,000 คน และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.16 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
โดยประเทศฮอนดูรัส, เฮติ และพม่าเป็นประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบน้ีรุนแรงมากท่ีสุด โดยการจดัอนัดบัประเทศความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างปี 1997–2016 (ดัชนีระยะยาว) 10 อันดับแรกได้แก่ อันดับ 1 
ฮอนดูรัส, อนัดบั 2 เฮติ อนัดบั 3 พม่า อนัดบั 4 นิคารากวั อนัดบั 5 ฟิลิปปินส์ อนัดบั 6 บงักลาเทศ อนัดบั 7 ปากีสถาน 
อนัดบั 8 เวียดนาม อนัดบั 9 ไทย พบอุทกภยัปีล่าสุดสร้างความเสียหายภาคเกษตรไทยถึง 14 ,198.21 ลา้นบาท และ
อนัดบั 10 โดมินิกนั (ท่ีมาของขอ้มูล: https://www.tcijthai.com/news/2017/19/scoop/7523) 

 
ความหมายของค าว่า คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดความต่ืนตวัในการหามาตรการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปี 2012 ~ 350.68 MtCO2e และ 
ประเทศไทยเสนอเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี ค.ศ. 2030 (*เทียบกบัปีฐาน ในปี ค.ศ. 2008) 
นอกจากน้ี ในระดับสากลได้มีการพฒันาวิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ การประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์เพื่อใชเ้ป็นตวัช้ีวดั 

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ทับศัพท์มาจากค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ Carbon Footprint โดยมีท่ีมาจากค าว่า 
Greenhouse gas emissions โดยพบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีปริมาณการปล่อยสูงสุด จึง
ท าให้เรียกว่า Carbon emissions แทน แต่เพื่อให้เกิดความต่ืนตวัในเร่ืองน้ี จึงไดบ้ญัญติัศพัท์ Carbon Footprint ขึ้น 
โดยเป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีใชมุ้มมองโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินคา้ การใช้งาน และการจดัการของเสียหลงัหมดอายุ
การใชง้าน ตลอดจนการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุก ๆ ขั้นตอน มีก๊าซเรือนกระจกท่ิจารณาในการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ ประกอบดว้ยก๊าซ 7 ชนิดตามท่ีควบคุมภายใตพ้ิธีสารเกียวโต ไดแ้ก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) 
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) และไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) และอา้งอิงค่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนค านวณไดจ้ากการ
วดัหรือค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดท่ีเกิดขึ้นจริง และค านวณใหอ้ยูใ่นรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าโดยใช้ค่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนในระยะเวลา 100 ปีของ IPCC (GWP100) โดยพิจารณา
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี 
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- การผลิตวตัถุดิบ 
- การผลิตพลงังาน 
- กระบวนการเผาไหม ้
- การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- การสูญเสียน ้ายาท าความเยน็และการร่ัวไหลของก๊าซ 
- การปฏิบติังาน 
- การขนส่งทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การปศุสัตวแ์ละกระบวนการผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
- ของเสียและการจดัการของเสีย 
 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ (Product carbon footprint) หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของผลิตภัณฑ์โดยตลอดวฏัจักรชีวิต ตั้ งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ กระบวนการผลิต (รวมทั้ ง
กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์) การจดัจ าหน่ายหรือกระจายสินคา้ การใช้งานหรือบริโภค การจดัการของเสียหลงั
ผลิตภณัฑห์มดอายกุารใชง้านหรือหลงัจากการบริโภค รวมทั้งการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุกๆ ขั้นตอน  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
(ท่ีมาของขอ้มูล: http://kpadltd.co.uk/area-of-expertise/food-life-cycle-assessment-lca/) 

 
ตวัอยา่ง เช่น  

• คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์น ้ าประปา หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์น ้ าประปาโดยตลอดวฏัจักรชีวิต ตั้ งแต่ การสูบน ้ าดิบจากแม่น ้ า การผลิตน ้ าประปา การส่ง
น ้าประปา การใชน้ ้าประปาอาบน ้า การบ าบดัน าเสียจากการใชน้ ้าประปาหลงัอาบน ้า  
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• คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์แปรงสีฟัน หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภณัฑ์แปรงสีฟันโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การผลิตวตัถุดิบแต่ละชนิด การผลิตแปรงสีฟัน การใช้
แปรงสีฟัน การจดัการขยะแปรงสีฟันหลงัหมดอายกุารใชง้าน 

• คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์
เส้ือผา้โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การปลูกฝ้าย การน าฝ้ายไปผลิตเส้นใย การน าเส้นใยมาถกัทอเป็นผืน 
การยอ้มสี การน าไปตดัเยบ็เส้ือผา้ การสวมใส่เส้ือผา้ การซกัรีดเส้ือผา้ การจดัการเส้ือผา้หลงัหมดอายกุารใช้
งาน 

• คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศโดยตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้ งแต่ การผลิตวัตถุ ดิบแต่ละชนิด การผลิต
เคร่ืองปรับอากาศ การใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ การซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาระหว่างการใชง้าน การจดัการ
เคร่ืองปรับอากาศหลงัหมดอายกุารใชง้าน 

• คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑข์า้วสารหอมมะลิ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภณัฑข์า้วสารหอมมะลิ โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การปลูกขา้ว การสีขา้ว การหุงขา้ว การจดัการเศษ
อาหารหลงับริโภค  
 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของบริการ (Service carbon footprint) หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมการใหบ้ริการโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตวัอยา่งบริการ เช่น  
• บริการรถโดยสารสาธารณะ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการให้บริการ

ของรถโดยสารสาธารณะ โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การผลิตวตัถุดิบแต่ละชนิด การผลิตรถโดยสาร
สาธารณะ การผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิง การเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 

• บริการท่ีพกัของโรงแรม หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการให้บริการของ
โรงแรมโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การเช็คอินเขา้ท่ีพกั การเขา้พกั การซกัผา้ปูเตียง ปลอกหมอน ผา้ขนหนู 
การรับประทานอาหาร การเช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั  

• บริการท าอาหารของภัตตาคาร  หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการ
ให้บริการท าอาหารของภตัตาคารโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ตั้งแต่ การผลิตวตัถุดิบทุกชนิด การปรุงอาหาร การ
กินอาหาร การจดัการเศษอาหาร 
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ภาพท่ี 2 ขอบเขตการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องบริการ 
 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การใชเ้คร่ืองไฟฟ้า 
ในระหว่างท่ีมีการนอน มกัจะมีการเปิดพดัลม เคร่ืองปรับอากาศ โดยท่ี พดัลมตั้งพื้นใชพัลงังาน 45-75 วตัต ์

พดัลมเพดานใชพัลงังาน 70-104 วตัต ์เคร่ืองปรับอากาศใชพัลงังาน 680-3,300 วตัต ์ซ่ึงการใชพ้ลงังานจากการเปิดพดั
ลมและเคร่ืองปรับอากาศจะท าใหมี้ส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลงังาน โดยท่ีประเทศไทยยงั
ใชเ้ช้ือเพลิงหลกั คือ ถ่านหิน  

 
การอาบน ้า 
การอาบน ้ าและการลา้งหนา้ หากอาบน ้ าดว้ยฝักบวัจะใชน้ ้ าไม่เกิน 20 ลิตร/คร้ัง/คน การลา้งหนา้โดยเปิดน ้ า

ทิ้งไวต่้อเน่ืองจะใชน้ ้ าถึง 18 ลิตร การแปรงฟันโดยปล่อยให้น ้ าไหลในขณะแปรงฟันจะส้ินเปลืองน ้ าถึง 9 ลิตรต่อ 1 
นาที และการใชช้กัโครกแต่ละคร้ังจะใชป้ริมาณน ้า 8-12 ลิตร  

 
 การรับประทานอาหาร 

การผลิตอาหารแต่ละชนิดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีแตกต่างกนัมาก โดยในภาพรวม การผลิต
อาหารประเภทเน้ือสัตว์ท าให้เกิดคาร์บอนฟุตพร้ินต์มากกว่าการผลิตอาหารประเภทพืช เช่น การผลิตเน้ือววั 1 
กิโลกรัม ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ 60 กิโลกรัม การผลิตแกะและชีส สร้างก๊าซเรือน
กระจกมากกว่า 20 กิโลกรัมต่อปริมาณอาหาร 1 กิโลกรัม การผลิตไก่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 กิโลกรัม และเน้ือหมู
สร้างก๊าซเรือนกระจก 7 กิโลกรัม ส่วนการผลิตถัว่ 1 กิโลกรัม ปล่อยก๊าซดงักล่าวเพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น 

เม่ือมองลึกไปท่ีขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตอาหาร พบว่าก๊าซเรือนกระจกส่วนมากจะถูกปล่อยออกมาจาก
ขั้นตอนการใชท่ี้ดิน และขั้นตอนอ่ืนๆ ของการท าเกษตรกรรม เช่น การใชปุ้๋ ยทุกชนิด การเกิดก๊าซมีเทนในทอ้งววั ซ่ึง

Food 

procurement 

Food storage Food cooking 

Food service Food waste Landfill 
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ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากขั้นตอนการใชท่ี้ดินและการท าเกษตรกรรมมีสัดส่วนมากกว่า 80% ของคาร์บอนฟุตพร้ินต์
ทั้งหมดท่ีเกิดในการผลิตอาหาร ส่วนขั้นตอนการขนส่งมีก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นนอ้ยกวา่ 10% และจะยิง่นอ้ยกวา่นั้น
มากหากแหล่งปล่อยก๊าซมีขนาดใหญ่ เช่น สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการขนส่งฝูงววัอยู่ท่ี 0.5% 
ของก๊าซจากกระบวนการผลิตอาหาร 

ขณะเดียวกนั การศึกษาขอ้มูลคาร์บอนฟุตพร้ินต์ของอาหารในกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ไดข้อ้สรุปว่า การ
ขนส่งอาหารมีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 6% เท่านั้น โดยอาหารกลุ่มนม เน้ือสัตว ์และไข่ มีส่วนในการปล่อย
ก๊าซคิดเป็น 83% 

กระบวนการผลิตอาหาร จากฟาร์มมาสู่อาหารบนโต๊ะอาหาร (Farm to table) ส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชปุ้๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงจ านวนมาก รวมทั้งการใชเ้ช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรม
การเกษตร และการกระจายอาหารสู่ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งอาศยัการขนส่งท่ีใช้น ้ ามนัมหาศาล การผลิตโปรตีนเน้ือววัใช้
ทรัพยากรมากกวา่การผลิตโปรตีนจากพืช พื้นดินขนาด 2.5 ไร่ ถา้น าไปใชใ้นการท าปศุสัตว ์จะผลิตเน้ือสัตวไ์ดเ้พียง 
1,250 กิโลกรัม แต่ในจ านวนพื้นท่ีเท่ากนัน าไปปลูกมนัฝร่ังได ้2 หม่ืนกิโลกรัม 

 
หากเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลว้พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีชอบทานเน้ือสัตว์จะปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสูงท่ีสุด ในขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีชอบทานผกัหรือมงัสวิรัติจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าสุด 
นอกจากน้ี การรับประทานอาหารไม่หมด กลายเป็นขยะอาหารท่ีตอ้งน าไปฝังกลบ จะปล่อยก๊าซมีเทน ซ่ึง

พบวา่ปัจจุบนัคนไทยสร้างขยะโดยเฉล่ียประมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เกิดเป็นขยะมูลฝอยราว 27 ลา้นตนัต่อปี 
ในจ านวนน้ีเป็นขยะอาหารมากถึง 64% (วิกฤติขยะอาหารก าลงัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสร้างผลกระทบไปทัว่โลก มีอาหาร 
1 ใน 3 ของโลกเกิดการสูญเสียและถูกทิ้ง ขณะท่ีร้อยละ 11 ของประชากรโลกก าลงัเผชิญกบัความอดอยาก ไม่มีจะ
กิน)  

 
การเดินทาง 
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงคนในระยะทางหน่ึงกิโลเมตรท่ีเดินทางไป 

พบวา่ การเดินทางโดยเคร่ืองบินปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ส่วนการขี่จกัรยานปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าสุด การใช้
รถยนตส่์วนตวัปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่ารถโดยสารสาธารณะเกือบ 2 เท่า นอกจากน้ี การใชม้อเตอร์ไซด์ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูงกวา่รถโดยสารสาธารณะ 
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ใบกจิกรรม 
 

 

ช่ือโมดูล: โมดูล 3 (2) คาร์บอนฟุตพร้ินท ์
 

รายวิชา: …………………………….. 
รหัสวิชา: …………………………….. 
ช่ือกิจกรรม : การประเ มินปริมาณการปล่อยก๊ าซ เ รือนกระจกใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ยแอพพลิเคชัน่ Carbon Footprint Calculator 
ระยะเวลา: 1 ชัว่โมง 

 
สาระส าคัญ 

แอพพลิเคชัน่ Carbon Footprint Calculator ใช้ส าหรับค านวณขอ้มูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ จะท าให้ผูบ้ริโภค
ทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจ าวนั และกระตุน้ให้เกิดความตระหนกัในการเลือกซ้ือ
สินคา้และเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แอพพลิเคชัน่ Carbon Footprint Calculator ใชส้ าหรับค านวณขอ้มูลคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
2. ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าว ันด้วยแอพพลิเคชั่น Carbon Footprint 

Calculator  
3. ทราบแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าวนั

และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงได ้
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ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรม 
1. ลงทะเบียน (กรอกขอ้มูลช่ือ นามสกุล และเลขบตัรประชาชน เพื่อบนัทึกขอ้มูล) 
2. กรอกขอ้มูลจ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในบา้น 
3. กรอกขอ้มูลกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งเป็น 

• กิจกรรมในบา้น ระบุจ านวน และ การใชง้าน  
• กิจกรรมในท่ีท างาน ระบุจ านวน และ การใชง้าน 
• กิจกรรมการเดินทาง ระบุคร้ังต่อปี ระยะทาง 
• กิจกรรมการบริโภค ระบุคร้ังต่อสัปดาห์ และ จ านวนจานท่ีรับประทาน 

4. แอพพลิเคชัน่จะท าการค านวณขอ้มูลคาร์บอนฟุตพร้ินทโ์ดยอติัโนมติั แสดงผลการค านวณเป็นปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจ าวนัต่อปี หน่วยเป็น ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
รวมทั้ง จ านวนตน้ไมท่ี้ตอ้งปลูกเพื่อดูดซบัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5. แสดงค าแนะน าแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมประจ าวนั 

 
การประเมินผลกจิกรรม 

นิสิตสามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ Carbon Footprint Calculator เพื่อค านวณค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องตวัเอง
ได ้(แคปหนา้จอการแสดงผลค่า CARBON FOOTPRINT) 
 
การสรุปกจิกรรม 

นิสิตสามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ Carbon Footprint Calculator เพื่อค านวณค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องตวัเอง 
เปรียบเทียบกบั ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องคนอ่ืน วา่เป็นอยา่งไร อภิปรายวา่เหตุใดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องตวัเองมี
ค่ามากกวา่หรือนอ้ยกวา่ของคนอ่ืน เพราะอะไร 
 
ค าถามท่ีมักถูกถามบ่อย 

(1) ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์ได ้เป็นค่าท่ีสูงหรือต ่า  
สามารถเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท่ีได้กับค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เฉล่ียของคนไทย (4.6 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) หรือ ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ฉล่ียของประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค (ประเทศ
มาเลเซีย 7.8 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ประเทศสิงคโ์ปร์ 4.3 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี ประเทศเวียดนาม 2.0 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  ประเทศลาว 0.2 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี) หรือ ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์เฉล่ียของประเทศอ่ืนๆ ในต่างประเทศ โดยพบว่า ปริมาณการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขึ้นอยูก่บั ไลฟ์สไตลแ์ละวิถีการบริโภค ระบบการขนส่งสาธารณะ ของประเทศนั้นๆ 
รวมทั้ง แหล่งท่ีมาของพลงังาน เป็นส าคญั  

 
ท่ีมาของข้อมูล: https://reneweconomy.com.au/graph-of-the-day-your-carbon-footprint-and-how-to-shrink-
it-40626/ 

 
(2) ตอ้งทานอาหารอยา่งไรจึงจะช่วยลดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท ์

อาหารประเภทเน้ือสัตวจ์ะมีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทสู์งกวา่พืชผกั โดยเฉพาะ เน้ือแกะ เน้ือววั เน่ืองจากววัและ
แกะมีการระบายมีเทนออกมาจากระบบยอ่ยอาหาร อาหารประเภทปลามีค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทสู์ง โดยเฉพาะ 
ปลาแซลมอน เน่ืองจากตอ้งใชพ้ลงังานในระบบการใหอ้อกซิเจนสูง 
 

 
ท่ีมาของข้อมูล: http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet 
 

http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-footprint-diet
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ท่ีมาของข้อมูล: https://ddpoultry.ca/green-wholesale-chicken/ 

 
(3) การปลูกตน้ไมใ้นอาคาร ช่วยลดค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือไม่ 

การปลูกตน้ไมภ้ายในอาคาร จะเป็นการเพิ่มความช้ืนในอากาศ ท าให้เคร่ืองปรับอากาศตอ้งท างานหนักขึ้น 
ส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้ามากขึ้น ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทสู์งขึ้น แต่สามารถปลูกตน้ไมท่ี้มีคสามช้ือนต ่าได ้เช่น 
แคคตสั 
 

(4) แนวทางอ่ืนๆ ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจ าวนั 
 

วิธีใชพ้ดัลม เพื่อใหป้ระหยดัพลงังานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควรปฏิบติัดงัน้ี 
• ควรใชพ้ดัลมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะแทนพดัลมติดเพดาน เพราะจะกินไฟนอ้ยกว่าพดัลมติดเพดาน

ประมาณคร่ึงหน่ึง 
• อยา่เปิดพดัลมทิ้งไวเ้ม่ือไม่มีคนอยู ่
• เม่ือเลิกใชแ้ลว้ควรปิดพดัลมและถอดปลัก๊ออก 
• ปรับระดบัความเร็วลมพอสมควร 
• เลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
• ควรเปิดหนา้ต่างใชล้มธรรมชาติแทนถา้ท าได ้

 
วิธีใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพื่อให้ประหยดัพลงังานและลดปริมาณการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ควรปฏิบติั
ดงัน้ี 

• ปรับอุณหภูมิเป็น 27-28 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดพดัลมช่วยระบายอากาศก็จะท าใหอ้ากาศใน
หอ้งเยน็สบายและยงัช่วยลดการใชพ้ลงังานไดถึ้ง 10-20%  
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• หลงัใช้งานเคร่ืองปรับอากาศเสร็จควรปิดทุกคร้ัง และควรตั้งเวลาในการปิดการท างานของ
เคร่ืองล่วงหนา้  

• ไม่ควรตั้งวางส่ิงของขวางทางลมเขา้-ออกของคอนเดนซ่ิงยูนิตท่ีตั้งนอกห้อง เพราะอาจท าให้
เคร่ืองไม่สามารถระบายความร้อนไดดี้ แถมยงัท าใหเ้กิดการท างานท่ีหนกัขึ้นอีกดว้ย  

• ไม่ควรน าส่ิงของไปวางกีดขวางทางลมเขา้-ออกของแฟนคอยลย์ูนิตท่ีตั้งอยู่ภายในห้อง เพราะ
จะท าใหอ้ากาศไม่เยน็ได ้ 

• ควรเปิดใช้งานหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านั้น และควรปิดทุกคร้ัง
เม่ือใชง้านเสร็จแลว้ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในหอ้งใหค้ลายลง  

• ปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิทเม่ือเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงเป็นการป้องกนัไม่ให้
อากาศร้อนภายนอกเขา้มาในหอ้ง เคร่ืองปรับอากาศก็จะไม่ตอ้งท างานหนกัจนเกินไป  

• หลีกเล่ียงการปลูกตน้ไมห้รือน าผา้มาตากในห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เพราะความช้ืนจะมี
ผลท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศตอ้งท างานหนกัมากขึ้น 

• การดูแลรักษา ควรหมัน่ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่ นเกาะ 
ควรหมัน่ท าความสะอาดแผงท่อความเยน็ดว้ยแปรงขนน่ิมๆ กบัน ้ าผสมสบู่เหลวอ่อนๆ โดย
หมัน่ท าทุก 6 เดือน จะช่วยให้เคร่ืองท าความเย็นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ควรท าความสะอาดพดัลมส่งลมเยน็ดว้ยแปรงเล็กๆ ก็จะช่วยก าจดัฝุ่ นละอองท่ีเกาะติด
แน่นเป็นแผ่นแข็งๆ ซ่ึงมกัเกาะติดตามซ่ีใบพดั โดยท าทุก 6 เดือน ก็จะท าให้พดัลมส่งลมเยน็
ท างานไดเ้ต็มท่ีตลอดเวลา ควรหมัน่ท าความสะอาดแผงท่อระบายความร้อน ดว้ยการใชแ้ปรง
ขนนุ่มและน ้ าฉีดลา้งให้สะอาดทุก 6 เดือน จะท าให้เคร่ืองน าความร้อนภายในห้องไปทิ้งยงั
อากาศภายนอกไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ หากพบว่าเคร่ืองปรับอากาศไม่เยน็อนัเน่ืองจากสาร
ท าความเยน็ร่ัว ควรรีบตรวจหารอยร่ัวแลว้ท าการแกไ้ขโดยด่วน เพราะเคร่ืองจะท างานโดยท่ี
ไม่ก่อให้เกิดความเย็นๆ ใดทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองพลงังานโดยเปล่าประโยชน์ หมัน่
ตรวจสอบฉนวนหุม้ท่อสารท าความเยน็ไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ ไม่ควรปล่อยใหฉี้กขาด 

• การปรับปรุง เปล่ียนแปลงอาคารสถานท่ี โดยใช้มู่ล่ีกนัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบตวั
อาคาร และบุฉนวนกนัความร้อนตามหลงัคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เคร่ืองปรับอากาศท างาน
หนักเกินไป ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องท่ีมีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย
พลงังานจากการถ่ายเทความร้อนเขา้ภายในอาคาร และปลูกตน้ไมร้อบๆ อาคาร เพราะตน้ไม้
ขนาดใหญ่ 1 ตน้ ใหค้วามเยน็เท่ากบัเคร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั หรือใหค้วามเยน็ประมาณ 12,000 
บีทีย ู

 
วิธีใชน้ ้า เพื่อใหป้ระหยดัน ้าและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควรปฏิบติัดงัน้ี 
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• การอาบน ้ าและการลา้งหนา้ หากอาบน ้ าดว้ยฝักบวัจะใชน้ ้ าไม่เกิน 20 ลิตร/คร้ัง คน โดยขณะถู
สบู่ควรปิดก๊อกน ้ าด้วย จะประหยดัน ้ าได้มากกว่าการใช้ขันตักราด  การอาบน ้ าในอ่างจะ
ส้ินเปลืองน ้า ถึง 110-200 ลิตร  

• การลา้งหนา้ดว้ยการใชภ้าชนะรองจะใชน้ ้ าเพียง 9 ลิตร แต่ถา้เปิดน ้ าทิ้งไวต่้อเน่ืองจะใช้น ้ าถึง 
18 ลิตร 

• การแปรงฟัน หากใชแ้กว้รองน ้ าบว้นปากและแปรงฟันในแต่ละคร้ัง จะใชน้ ้ าเพียง 1 ลิตร แต่
หากปล่อยใหน้ ้าไหลในขณะแปรงฟันจะส้ินเปลืองน ้าถึง 9 ลิตรต่อ 1 นาที 

• การรใช้ชกัโครกแต่ละคร้ังจะใชป้ริมาณน ้ า 8-12 ลิตร ดงันั้น ควรใช้ถุงบรรจุน ้ าหรืออิฐมาใส่
ในโถน ้ าเพื่อลดการใช้น ้ า หรือเปล่ียนมาใชช้กัโครกแบบประหยดัน ้ า และควรใช้โถปัสสาวะ
เม่ือตอ้งการปัสสาวะ 

• การลา้งภาชนะต่าง ๆ ควรลา้งพร้อมกนัโดยใช้กระดาศเช็ดคราบสกปรกท่ีติดอยู่ตามภาชนะ
ต่างๆ ออกก่อน แล้วจึงน าไปล้างในอ่างน ้ าซ่ึงจะใช้น ้ าประมาณ 50 ลิตร หากเปิดก๊อกน ้ า
ตลอดเวลา จะส้ินเปลืองน ้ าถึง 135 ลิตร ในเวลา 15 นาที 6. การซักผา้ การซักผา้ดว้ยเคร่ืองใช้
น ้าเฉล่ีย 100 ลิตรต่อการซกั 1 คร้ัง หากซกัในปริมาณท่ีเท่ากนัดว้ยมือโดยใชก้ะละมงัรองน ้ าจะ
ใชน้ ้ า 50 ลิตรการซักผา้ทั้งการซักดว้ยเคร่ืองและซักดว้ยมือควรรวบรวมปริมาณผา้ให้ได้มาก
พอ 

• การใชป๊ั้มน ้า ไม่ควรต่อป๊ัมน ้าโดยตรงกบัท่อเมนของการประปาเพราะจะท าใหต้วัเลขมิเตอร์น ้ า
หมุนเร็วกวา่ปกติ หากจะใชป๊ั้มน ้าควรต่อออกจากถงัพกัน ้า 

• การซักผา้ ควรรวบรวมผา้ ให้ไดม้ากพอต่อการซักแต่ละคร้ังเพาะการซักผา้ตอ้งใชน้ ้ ามากและ
ขณะท าการซักไม่ควรเปิดก๊อกน ้ าทิ้งไวต้ลอดเวลา หากเปิดน ้ าทิ้งไวร้ะยะเวลา 15 นาที จะเสีย
น ้าถึง 200-500 ลิตร และการซกัดว้ยเคร่ืองซกัผา้ก็ควรรวบรวมผา้ใหพ้อต่อก าลงัของเคร่ือง 

• การลา้งถว้ยชามภาชนะ ควรท าการเช็ดถว้ยชามภาชนะท่ีเป้ือนเศษอาหาร คราบไขมนั ก่อนท า
การลา้ง จะช่วยลดการใช้น ้ าไดม้ากกว่าการใช้น ้ าฉีดไล่เศษอาหาร ในขณะท าการลา้งไม่ควร
เปิดก๊อกน ้ าทิ้งไว ้ควรเปิดใสอ่างไวล้า้งและเพื่อความสะอาดสามารถลา้งคร้ังท่ี 2 ไดโ้ดยจะเสีย
น ้าเพียง 15-20 ลิตร 
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Module 3(3): Municipal Solid Waste Problem and Zero Waste Concept ปัญหาขยะมูลฝอยและ
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Municipal Solid Waste Problem and Zero Waste Concept) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

นิสิตมีความรู้และความตระหนกัถึงสถานการณ์ขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเล และเรียนรู้แนวคิดการ
ลดขยะแบบ zero waste และความส าคญัของหลกัการ 3Rs รวมทั้งทราบถึงพฒันาการของแนวคิดและความพยายาม
ของผูบ้ริโภคและหน่วยงานต่างๆ ท่ีพยายามลดขยะท่ีตน้ทางให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อให้นิสิตนกัศึกษาเกิดความตระหนกั
และมีแนวทางท่ีจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดท้ั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร  
 
สาระส าคัญ  

บทน้ีมุ่งสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาขยะซ่ึงเป็นปัญหาทั้งระดบัทอ้งถ่ิน
และระดบัโลก แนวทางการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนืดว้ยแนวคิด zero waste และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
เน้ือหาสาระ  

1. วิกฤตปัญหาขยะ ขยะอาหาร ขยะพลาสติก ขยะทะเลและไมโครพลาสติก – ความจ าเป็นท่ีตอ้งปรับ
พฤติกรรมและวิถีการผลิตและการบริโภค 

2. ค าจ ากดัความของ zero waste  
3. พฒันาการของแนวคิด zero waste และการด าเนินงานในต่างประเทศ  
4. การขบัเคล่ือน zero waste ในประเทศไทย: โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

หัวข้อ จ านวนนาที
ท่ีใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

ส ารวจขยะท่ี
เกิดใน
ชีวิตประจ าวนั 

30 ใหเ้ขียน (อาจวาดรูป) เก่ียวกบั
การใชชี้วิต 1 วนัของตวัเอง 
(อาจนึกยอ้น 1 วนัก่อนวนั
เรียน) วา่ไดบ้ริโภคส่ิงใดและ

การส่งใบงานท่ี 1 
การแลกเปล่ียนใน
ชั้นเรียน 

ใบงานท่ี 1 ท า
ในชั้นเรียน 
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หัวข้อ จ านวนนาที
ท่ีใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

สร้างขยะประเภทใดบา้ง 
จดัการขยะท่ีเกิดขึ้นอยา่งไร 
แลว้ใหนิ้สิต 2-3 คนออกมาเล่า
ใหเ้พื่อนฟัง 

วิกฤตปัญหา
ขยะ 

30 บรรยายและเปิดวิดีโอ
ประกอบ 

 สไลด์
ประกอบการ
บรรยายและ 
คลิปวิดีโอ 

แนวคิด Zero 
Waste, 3Rs, 
ประสบการณ์
ในต่างประเทศ 

20 บรรยาย  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

Zero Waste ใน
ประเทศไทย  

25 บรรยาย  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

สรุปบทเรียน 15 เปิดใหถ้าม-ตอบและอภิปราย   
 
งานมอบหมาย  

ไม่มีงานมอบหมายนอกชั้นเรียน แต่มีใบงานท าในห้องเรียน ดูใบงานท่ี 1 (ทา้ยบท) 
 
เม่ือทุกท่านเขียนแต่ละโมดูลของตนเองมาแลว้แต่ละโมดูล จะมาสรุปเป็นตารางดงักล่าวน้ีเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
รายวิชาทั้งหมด 
 
ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

ปัญหาขยะมูล
ฝอยและ

1คร้ัง:2ชม. CLO ท่ี 1 ท าใบงาน 
บรรยาย เปิด 
VDO 

 สไลด์
ประกอบการ
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ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

แนวคิดขยะ
เหลือศูนย ์
 

บรรยายและ 
VDO 

CLO ท่ี 2 บรรยาย  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

CLO ท่ี 3 ถามตอบ 
แลกเปล่ียน
ความเห็น 

ระดบัการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
และการส่งงานท่ี
มอบหมาย 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

 
เน้ือหาการบรรยาย  
 

1. วิกฤตปัญหาขยะ  
สถานการณ์ขยะทั่วโลก 
ปัญหาขยะมูลฝอยนบัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของโลกและมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากการ

เพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตวัของชุมชนเมือง ในรายงานของ World Bank (2012) ประเมินวา่ ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นทัว่โลกในช่วงปีค.ศ. 2012 อยู่ท่ี 1.3 พนัลา้นตนัต่อปีและจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 พนัลา้นตนั ในปีค.ศ. 
2025  หากจ าแนกตามระดบัรายได ้พบว่า อตัราการสร้างขยะของกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง-ต ่า (ซ่ึงรวมถึง
ประเทศไทย) อยู่ท่ี 0.16 – 5.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.79 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั องค์ประกอบของขยะ
ของทั้งโลก ประกอบดว้ย ขยะอินทรีย ์ร้อยละ 46  กระดาษ ร้อยละ 17 พลาสติก ร้อยละ 10 แกว้ ร้อยละ 5 โลหะ ร้อย
ละ 4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 18 (World Bank, 2012) องค์ประกอบของขยะจะแตกต่างไปตามพื้นท่ีและระดบัรายได ้ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีรายไดต้ ่า จะมีสัดส่วนขยะอินทรียสู์งกว่าประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางและรายไดสู้ง หากดูเฉพาะกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง-ต ่า UNEP (2015) คาดการณ์สัดส่วนขยะอินทรียอ์ยู่ท่ีร้อยละ 53 กระดาษ ร้อยละ 11 
พลาสติก ร้อยละ 9 แกว้ ร้อยละ 3 โลหะ ร้อยละ 3 ส่ิงทอ ร้อยละ 3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 18 

การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและการก าจดัอยา่งไม่ถูกตอ้งไดส้ร้างผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพอนามยัของ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม การทิ้งและเทกองขยะท่ีไม่มีการคดัแยกท าให้น ้ าชะขยะปนเป้ือนสู่แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ าใต้
ดิน การเผาขยะท่ีมีพลาสติกพีวีซียงัท าให้เกิดสารพิษและสารก่อมะเร็ง เช่น ไดออกซิน ฟิวแรน เป็นตน้ นอกจากน้ี 
บ่อขยะและการฝังกลบขยะยงัท าให้เกิดก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกโดย IPCC ประเมินสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสถานฝังกลบทัว่โลก ร้อยละ 3 ในทางกลบักนั หากประเทศต่างๆ มีการจดัการขยะอย่างย ัง่ยืน มีการ
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ด าเนินมาตรการลดปริมาณ คดัแยกและรีไซเคิลอยา่งเต็มท่ี ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15-20 (UNEP, 2015)  

  
สถานการณ์ขยะในประเทศไทย  
เช่นเดียวกบัแนวโนม้ของโลก ประเทศไทยเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยอย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูล

ของกรมควบคุมมลพิษ ในปีพ.ศ. 2561 มีขยะมูลฝอยทั้งประเทศอยู่ท่ี 27.93 ลา้นตนัเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 2  
อัตราการเกิดขยะต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 1.13 เป็น 1.15 กิโลกรัมตอคนต่อวนัซ่ึงเป็นอัตราท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ประเทศท่ีมีระดับรายได้ใกลเ้คียงกบัประเทศไทย (ค่าเฉล่ียของประเทศในกลุ่ม Lower-Middle Income อยู่ท่ี 0.79 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั) ในจ านวนขยะทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ว่ามีสัดส่วนท่ีถูกคดัแยกและน า
กลบัไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 35 ก าจดัอย่างถูกตอ้ง ร้อยละ 39 และส่วนท่ีก าจดัไม่ถูกตอ้ง ร้อยละ 26 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2562) 

 
ปัญหาขยะพลาสติกและมลพษิพลาสติก  
พลาสติกถือก าเนิดขึ้นมาไม่นานมาน้ี เราได้มีการผลิตพลาสติกเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 

หลงัจากนั้น ปริมาณการผลิตพลาสติกก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองมาโดยตลอดไม่น้อยกว่า 8,300 ลา้นตนั 
(เทียบเท่าน ้าหนกัของชา้ง 1 พนัลา้นเชือก) มีการประเมินวา่ทุก ๆ 1 นาที ทัว่โลก มีการใชถุ้งพลาสติก 1-2 ลา้นใบและ
มีการใชข้วดพลาสติก 1 ลา้นขวด หากยงัปล่อยให้มีการผลิตพลาสติกไปเร่ือยๆ คาดว่าภายในปีค.ศ. 2050 โลกจะมี
ขยะพลาสติกมากถึง 12,000 ลา้นตนั 

พลาสติกช่วยสร้างความสะดวกสบายใหก้บัมนุษยจ์นพวกเราหลงลืมคุณสมบติัอีกอยา่งของพลาสติก คือ มนั
ไม่ย่อยสลายทางธรรมชาติ ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติกท่ีถูกใชง้านเพียง 10 นาที อาจอยู่กบัโลกไปหลายร้อยปี 
แมพ้ลาสติกจะมีคุณสมบติัการใชง้านท่ีเป็นเลิศ แต่เม่ือกลายเป็นขยะ กลบัไม่สามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดเ้ท่าท่ีควร 
นักวิจยัประเมินว่า มีพลาสติกเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นท่ีถูกน ากลบัมารีไซเคิล Jambeck et al. (2015) ประเมินปริมาณ
ขยะพลาสติกจากประเทศต่าง ๆ ท่ีไหลสู่ทะเล พบวา่ ในปีพ.ศ. 2553 มีขยะพลาสติกประมาณ 5 – 13 ลา้นตนัไดถู้กพดั
พาลงสู่ทะเล เทียบเท่ากบัรถบรรทุก 1 คนั ขนพลาสติกลงทะเลทุก ๆ นาที มีการคาดการณ์ว่า มีขยะพลาสติกกระจาย
อยูใ่นมหาสมุทรทัว่โลก ประมาณ 300 ลา้นตนั รวมถึงพลาสติกช้ินเลก็ๆ กวา่ 5 ลา้นลา้นช้ิน หนกัรวมกนักวา่ 250,000 
ตนัท่ีลอยอยูบ่นผิวน ้า 

ขยะพลาสติกท่ีตกคา้งในสภาพแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตวท์ะเล สัตวบ์กและมนุษยอ์ย่าง
มหาศาล เม่ือขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นเร่ือย ๆ ท าใหเ้กิดปัญหาการสะสมของขยะทะเล จนกลายเป็นมลพิษ
ขยะพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเลและปะการัง  แมพ้ลาสติกจะไม่ย่อยสลาย แต่มนัสามารถแตกตวัเป็นช้ินเล็ก 
ๆ ท่ีเรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตรไปจนถึงระดบันาโนเมตร ตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มและเขา้สู่
ห่วงโซ่อาหารของมนุษย ์นกัวิทยาศาสตร์ไดร้ายงานการพบไมโครพลาสติกในทุกสภาพแวดลอ้ม 
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ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลได้กลายเป็นวาระเร่งด่วนของประชาคมโลก โครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ประกาศให้ปีพ.ศ. 2561 เป็นปีแห่งการต่อสู้กับ
ปัญหามลพิษพลาสติก (Beat plastic pollution) และกระตุ้นให้รัฐบาลทุกประเทศด าเนินมาตรการลด ละ เลิกใช้
พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง  

ประเทศไทยถูกจดัให้อยู่อนัดับท่ี 6 ของประเทศท่ีทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากท่ีสุดในโลก (150,000 – 
410,000 ตนัต่อปี) จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ ประเทศไทยมีการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิวถึง 45,000 ลา้นใบต่อปี คน
กรุงเทพฯ ใชถุ้งพลาสติก เฉล่ียอยูท่ี่ 3 – 8 ใบต่อคนต่อวนั บริโภคน ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก ประมาณ 4,400 ลา้นขวด
ต่อปี ใช้โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ลา้นใบต่อปีและแกว้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 9,750 ลา้นใบต่อปี ปริมาณขยะ
พลาสติกท่ีเกิดขึ้นประมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นท่ีถูกน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ท่ีเหลือซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวถูกก าจดัโดยการฝังกลบ เผาและตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มและบางส่วนไหลลงทะเล ท าให้
ประเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาพลาสติกโดยตอ้งจะมีมาตรการลดการใชแ้ละแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง (สุจิตรา วาสนา
ด ารงดี, 2563) 

มาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 ส่งผลให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งขยะติดเช้ือในสถานพยาบาลและบา้นเรือน อีกทั้งการสั่งอาหารและสินคา้ออนไลน์
และการซ้ือกลบับา้นได้กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ของคนเมือง ท าให้ขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างกา้ว
กระโดด จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้นเฉล่ียร้อยละ 15 โดยเฉพาะประเภทกล่อง
พลาสติกใส่อาหาร ชอ้นส้อมพลาสติก แกว้พลาสติกและหลอดพลาสติก ดงันั้น ทุกภาคส่วนจ าเป็นตอ้งช่วยกันวาง
มาตรการจดัการขยะทั้งระบบอยา่งเร่งด่วน 

 (คลิปวิดีโอสร้างแรงบนัดาลใจเปิดประกอบการบรรยาย: คลิปกองภูเขาขยะของกทม., คลิปวาฬน าร่อง กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, คลิป drowning in plastic ของ BBC)  

 
2. ค าจ ากดัความและพฒันาการของแนวคิดและการด าเนินงานในต่างประเทศ 

2.1 แนวคิด zero waste  
แนวคิดการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste) เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดขยะ (waste 

prevention)  Zero Waste International Alliance (ZWIA) ได้ให้ค  าจ ากัดความของค าว่า “zero-waste” ว่า “เป็นการ
อนุรักษท์รัพยากรทั้งหมดดว้ยวิธีการผลิตและการบริโภคอย่างรับผิดชอบซ่ึงรวมถึงการใชซ้ ้า การรีไซเคิลผลิตภณัฑ์
และบรรจุภณัฑ์และวสัดุโดยไม่มีการเผาและไม่ปล่อยของเสียสู่ผืนดิน น ้ าหรืออากาศท่ีจะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือสุขภาพของมนุษย”์ (ZWIA, 2020) ทั้งน้ี เครือข่าย ZWIA จะให้การรับรองว่า องค์กรธุรกิจหรือชุมชนว่าเป็น 
zero-waste ก็ต่อเม่ือมีการน าขยะไปแปลงเป็นทรัพยากรเพื่อลดปริมาณขยะท่ีตอ้งส่งไปก าจดัดว้ยการฝังกลบหรือเผา
มากกวา่ร้อยละ 90 

หลกัการ zero waste ไม่ไดส่้งเสริมแค่การใชซ้ ้ าและการรีไซเคิล หากแต่ส่งเสริมเร่ืองการป้องกนัไม่ให้เกิด
ขยะและการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีค  านึงถึงผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
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หมุนเวียน แต่หลกัการ zero waste สามารถปรับใช้ในทุกระดบั ทั้งระดบัปัจเจกบุคคล องค์กร ชุมชน  ค าว่า “zero 
waste” เป็นการก าหนดเป้าประสงค ์(goal) ท่ีตอ้งการบรรลุ มากกวา่การตั้งเป้าหมายท่ีเขม้งวด (hard target)   

2.2 หลกัการ 3Rs และ Waste Management Hierarchy  
หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) และแนวคิดการล าดับความส าคัญของการจัดการขยะ (Waste 

Management Hierarchy) เป็นพื้นฐานของนโยบายการจดัการขยะของสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 1980s 
และปรากฎชัดเจนใน Waste Directive Framework 2006 เน้นย  ้าว่า หน่วยงานผูรั้บผิดชอบควรส่งเสริมให้เกิดการ
ป้องกนัมิให้เกิดขยะตั้งแต่ตน้ (waste prevention) จากนั้นจึงส่งเสริมให้เกิดขยะให้น้อยท่ีสุด (waste minimization) 
หากมีขยะเกิดขึ้นแลว้ ก็ควรส่งเสริมให้เกิดการใชซ้ ้ าและการรีไซเคิล ส่วนเศษช้ินส่วนท่ีรีไซเคิลไม่ไดจึ้งค่อยน ามา
แปรรูปเป็นพลงังานและส่วนท่ีเหลือจากการแปรรูปเป็นพลงังาน  จึงค่อยน าไปก าจดั (เช่น ฝังกลบ) อย่างเหมาะสม 
หากภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนและแหล่งก าเนิดลดการสร้างขยะและคดัแยกขยะตามแนวคิดน้ีอย่างต่อเน่ืองจะช่วย
ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งท่ีส่งไปก าจดัท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
 

2.3 พฒันาการของแนวคิดและการด าเนินงานในต่างประเทศ 
แนวคิด zero waste ก่อตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 และมีการพูดถึงอย่างมากในช่วงปีค.ศ. 1998-2002 จาก

การเกิดขึ้นของชุมชน zero-waste ในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รัฐแคลิฟอร์เนียไดมี้การก าหนดเป้าประสงคเ์ร่ือง zero-
waste ในปีค.ศ. 1989  ซานฟรานซิสโกได้ก าหนดเป้าหมายน้ีในปีค.ศ. 2002 ต่อมาได้ยกระดับมาเป็นข้อบัญญัติ
ทอ้งถ่ินวา่ดว้ยการรีไซเคิลและท าปุ๋ ยหมกั ค.ศ.2009 ส่งผลใหซ้านฟรานซิสโกลดการส่งขยะไปก าจดัไดถึ้งร้อยละ 80 
ในปีค.ศ. 2010 

ในระดบัปัจเจกบุคคล Bea Johnson ในแคลิฟอร์เนียได้เร่ิมใช้ชีวิตแบบ zero waste และไดเ้ปิด blog ‘Zero 
Waste Home’ ในปีค.ศ. 2009 และเขียนหนังสือ Zero Waste Home ในปีค.ศ. 2013 ติดอนัดับหนังสือขายดีทัว่โลก 
เธอไดป้รับเปล่ียนหลกัการ 3Rs มาเป็น 5Rs คือ Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot เพื่อบรรลุเป้าหมายลดขยะให้
เป็นศูนย ์ต่อมาก็เร่ิมมีผูท้  า blog เช่น Lauren Singer และเร่ิมมีการเปิดร้านขายของไร้บรรจุภณัฑ ์(bulk store) คร้ังแรก
ในเยอรมนี  

เมือง Kamikatsu เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีประชากรประมาณ 2,000 คนในจงัหวดั Tokushima ประเทศญ่ีปุ่ นเป็น
เมืองแรกในญ่ีปุ่ นด าเนินนโยบาย zero-waste ในปีค.ศ. 2003 Kamikatsu ประกาศเป้าหมายท่ีจะลดขยะให้เป็นศูนย์
ภายในปีค.ศ. 2020 โดยไม่พึ่งการใช้เตาเผาและการฝังกลบ Kamikatsu จดัระบบแยกขยะอย่างละเอียดมาก โดยให้
ประชาชนแยกขยะออกเป็น 45 ประเภท (จากช่วงเร่ิมตน้ท่ีแยกเพียง 9 ประเภท) และจะตอ้งลา้งขยะก่อนและน าไปส่ง
ยงัศูนยเ์ก็บรวบรวมขยะ โดยเทศบาลไม่มีระบบจดัเก็บขยะจากบา้น ส่วนขยะอินทรีย ์ทุกบา้นจะจดัการท่ีบา้นของ
ตนเอง โดยเทศบาลไดอุ้ดหนุนเคร่ืองแปลงเศษอาหารเป็นปุ๋ ยใหก้บัครัวเรือนตั้งแต่ปีค.ศ. 1995 ผลจากการด าเนินงาน 
ท าให้เมืองประหยดังบประมาณในการก าจัดขยะด้วยเตาเผาไปได้ 1 ใน 3 และชุมชนมีรายได้จากการรีไซเคิล
ประมาณ 3 ล้านเยน อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย zero-waste 100% ของเมือง คือการท่ีผูผ้ลิตบางรายไม่ยอม
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ปรับเปล่ียนบรรจุภณัฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได ้ท าให้ชุมชนตอ้งขบัเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ผูผ้ลิต
ปรับเปล่ียนการผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑแ์บบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (GAIA, 2019) 
 

3. การขับเคล่ือน zero waste ในประเทศไทย 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดน้ าแนวคิด zero waste มาใชใ้นการส่งเสริมใหชุ้มชนและโรงเรียนลดการ

สร้างขยะและแยกขยะท่ีตน้ทาง เพื่อลดภาระในการก าจดัขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่การส่งเสริมยงัท า
ไดค้่อนขา้งจ ากดั อนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและลกัษณะโครงการเชิงสมคัรใจ ยงัมีชุมชนและโรงเรียน
เขา้ร่วมโครงการไม่มากนกั นอกจากน้ี ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ผูบ้ริโภคในเมืองเร่ิมมีความตระหนกัต่อปัญหาขยะและ
พยายามท่ีจะลดการสร้างขยะ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เครือข่าย Greenery 
Challenge ท่ีมีสมาชิกกว่า 45,000 คน (ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563) การเกิดขึ้นของร้านคา้ปลีกท่ีจ าหน่ายสินคา้ไร้
บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ช่วยลดขยะ (zero waste shops และ refill shops) ทั้ งแบบท่ีมีหน้าร้าน (กว่า 40 ร้านทั่ว
ประเทศ) และไม่มีหนา้ร้านหรือร้านคา้ออนไลน์ (เช่น เพจ Rereef, Environman) ท่ีจะใหข้อ้มูลความรู้เร่ืองการจดัการ
ขยะและส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการขายอุปกรณ์ช่วยลดขยะ เพื่อสร้างความตระหนกัและตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการลดการสร้างขยะ 

นอกจากน้ี ยงัเห็นหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ด าเนินนโยบายจดัการขยะท่ีตน้ทาง ในส่วนภาครัฐ มีการ
ด าเนินโครงการ “ท าความดีดว้ยหัวใจ ลดภยัส่ิงแวดลอ้ม” ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินมาตรการลดขยะพลาสติกและ
จดัระบบแยกขยะ ภาคเอกชนก็มีโครงการ PPP Plastic กลุ่มบริษทัตลาดหลกัทรัพยด์ าเนินโครงการ Care the Whale 
ในส่วนมหาวิทยาลัย ก็มีการด าเนินโครงการ zero waste เช่น Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โครงการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัมหิดล เป็นตน้ 

ในปลายปี 2562 ข่าวการตายของสัตวท์ะเลจากการกลืนกินขยะพลาสติก โดยเฉพาะมาเรียม พะยนูนอ้ยท าให้
ผูบ้ริโภคต่ืนตวัต่อปัญหาขยะพลาสติกและส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือต่อมาตรการงดแจกถุงพลาสติกของห้างคา้ปลีก
และร้านสะดวกซ้ือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา 

อยา่งไรก็ดี การขบัเคล่ือนการลดขยะตามแนวคิด zero waste (รวมทั้งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน) จ าเป็นตอ้ง
ได้รับความร่วมมือจากผูผ้ลิตด้วย ในต่างประเทศ รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายท่ีน าหลักการความรับผิดชอบท่ี
เพิ่มขึ้นของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เพื่อให้ผูผ้ลิตมีการปรับเปล่ียนการออกแบบสินคา้และ
บรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการจดัระบบรับคืนขยะท่ีตนผลิตขึ้นเพื่อน าไปจดัการ
อยา่งถูกตอ้ง อีกทั้งหลายประเทศไดอ้อกกฎหมายใหมี้ระบบมดัจ าคืนเงินบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิ่มแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคน า
บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้มาส่งคืนเขา้ระบบ ช่วยลดการทิ้งไม่เป็นท่ีและเพิ่มอตัราการใชซ้ ้าและการรีไซเคิลบรรจุภณัฑไ์ด ้
ดงันั้น รัฐบาลไทยควรเร่งผลกัดนัให้เกิดกฎหมายท่ีใหผู้ผ้ลิตและทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ มิใช่
หนา้ท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินแต่ฝ่ายเดียว   
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ใบงานท่ี 1 
ช่ือกจิกรรม    ส ารวจขยะที่เกิดในชีวิตประจ าวัน 
ระยะเวลา ในชั้นเรียน  (ไม่เกิน 30 นาที) 
สาระส าคัญ 
 การจดัการขยะอย่างย ัง่ยืนมิใช่การแก้ปัญหาท่ีปลายทาง (บ่อขยะหรือเตาเผา) หากแต่ตอ้งแกไ้ขท่ีต้นทาง
ตั้งแต่การบริโภค (มากไปกว่านั้น คือตั้งแต่การผลิต) โดยจะตอ้งปรับวิถีการใช้ชีวิตและการบริโภคแบบใหม่ท่ีให้
ความส าคญักบัการลดการสร้างขยะให้ไดก่้อนหรือป้องกนัไม่ให้เกิดขยะ แต่หากหลีกเล่ียงไม่ได ้ก็ให้มีการแยกขยะ
เพื่อใหมี้การใชป้ระโยชน์จากขยะไดม้ากขึ้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อใหนิ้สิตตระหนกัถึงปัญหาขยะอนัเป็นผลมาจากการบริโภคของตวัเองและทุกคนในสังคม 
2. เพื่อใหนิ้สิตไดมี้ความคิดวิเคราะห์วา่ขยะท่ีเกิดขึ้น ถา้ไม่ทิ้งลงถงัขยะ จะจดัการไดอ้ยา่งไร 
3. เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดท้ราบถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของนิสิต ก่อนเขา้สู่บทเรียน  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (ท ากจิกรรมในช้ันเรียน) 

1. ผูส้อนแจกใบงาน อธิบายโจทยห์รือค าถามในใบงาน ประกอบดว้ย ใน 1 วนั (นึกยอ้นไปเม่ือวาน) นิสิตได้
บริโภคหรือท ากิจกรรมอะไรบา้ง เกิดเป็นขยะอะไรบา้ง แลว้จดัการกบัขยะท่ีเกิดขึ้นอย่างไร (ทิ้งลงถงัอย่าง
เดียวหรือมีการแยกขยะรีไซเคิลหรือแยกขยะไปใชป้ระโยชน์?)  

2. ใหเ้วลานิสิตท าใบงาน ประมาณ 10-15 นาที โดยการเขียนและอาจมีการวาดรูปประกอบ 
3. ผูส้อนสุ่มเลือกนิสิต 2 – 3 คน คละชายหญิงและคณะ น าเสนอส่ิงท่ีเขียน 
4. ผูส้อนชวนให้นิสิตตั้งค  าถามเก่ียวกบัขยะ  

4.1 ขยะท่ีเราทิ้งไป ไปจบท่ีตรงไหน?  
4.2 ขยะท่ีเราทิ้งไปส่งผลอยา่งไรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือแมแ้ต่สุขภาพของเราเอง 
4.3 เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเราจะไม่ท าใหเ้กิดขยะตั้งแต่ตน้ (โยงเขา้แนวคิด zero waste/waste prevention) 
4.4 เราจะน าส่ิงท่ีเราคิดวา่ไม่ตอ้งการแลว้มาใชป้ระโยชน์เพิ่มเติมไดอ้ยา่งไร (waste utilization) 

5. สรุปประเด็นวา่ เน้ือหาท่ีจะสอนในสองคาบต่อไปน้ีจะให้นิสิตไดเ้รียนรู้และตอบค าถามดงักล่าว 
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การประเมินผล 
 ผูส้อนวดัและประเมินจากส่ิงท่ีนิสิตเขียนในใบงานวา่ไดมี้การเขียนค าตอบหรือบรรยายอยา่งครบถว้น
หรือไม่ 
 

 
 



94 

Module 3(4): How to Reduce and Separate Waste แนวทางการลดและคัดแยกขยะ   
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
แนวทางการลดและคดัแยกขยะ  (How to Reduce and Separate Waste) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

นิสิตทราบถึงแนวทางการลดขยะและแยกขยะตามแนวคิด zero waste ในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัและจุดประกายการสร้างสรรคน์วตักรรมลดขยะใหก้บัสังคม   
 
สาระส าคัญ  

บทน้ีมุ่งสร้างความตระหนักและความเขา้ใจเก่ียวกับแนวทางการจดัการขยะอย่างย ัง่ยืนด้วยแนวคิด zero 
waste และเรียนรู้ประสบการณ์ ตวัอย่างมหาวิทยาลยั บุคคล ร้านคา้ องคก์รท่ีพยายามลดขยะให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัและสร้างการเปลี่ยนแปลงในองคก์รหรือชุมชน  
 
เน้ือหาสาระ 
1. ทบทวนแนวคิด zero waste   
2. ตวัอยา่ง Chula Zero Waste 
3. แนวทางการลดขยะ –นวตักรรมลดขยะ 
4. แนวทางการแยกขยะและการใชป้ระโยชน์ 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิค
การสอน 

การวัดผลและประเมินผล ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

ทบทวนแนวคิด 
zero waste   
 

5 บรรยาย การตอบในชั้นเรียน สไลด์
ประกอบการ
บรรยายและ 
คลิปวิดีโอ 

ตวัอยา่ง Chula 
Zero Waste 

15 บรรยาย  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 
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หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิค
การสอน 

การวัดผลและประเมินผล ส่ือการสอนท่ี
ใช้ 

แนวทางการลด
ขยะ –
นวตักรรมลด
ขยะ 

30 บรรยาย  สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

แนวทางการ
แยกขยะและใช้
ประโยชน์ 

30 บรรยายและเปิด
วิดีโอประกอบ 
 

 สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

zero waste ตาม
แบบฉบบัของ
นิสิต 

25 ถาม-ตอบและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

  

สรุปบทเรียน 15 แบบทดสอบ 
ใบงาน (การบา้น) 

ท าแบบทดสอบโดย 
Kahoot/google form หลงั
เรียน 

 

งานมอบหมาย  
 ใบงานท่ี 2 (ดูทา้ยบท) 
 
เม่ือทุกท่านเขียนแต่ละโมดูลของตนเองมาแลว้แต่ละโมดูล จะมาสรุปเป็นตารางดงักล่าวน้ีเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
รายวิชาทั้งหมด 
 
ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

แนวทางการลด
และคดัแยก
ขยะ   

1คร้ัง:2ชม. CLO ท่ี 1 บรรยาย   สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

CLO ท่ี 2 บรรยาย เปิด 
VDO 

 สไลด์
ประกอบการ
บรรยายและ 
VDO 
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ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

CLO ท่ี 3 ถามตอบ 
แลกเปล่ียน
ความเห็น 

ระดบัการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
และการส่งงานท่ี
มอบหมาย 
ท าแบบทดสอบ
โดย Kahoot หลงั
เรียน (หรือ google 
form) 

สไลด์
ประกอบการ
บรรยาย 

 
เน้ือหาการบรรยาย  
 
1. ตัวอย่าง Chula Zero Waste 
 Chula Zero Waste เป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปีว่าด้วยการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัวิจยั
สภาวะแวดลอ้มและส านกับริหารระบบกายภาพ โครงการไดต้ั้งเป้าหมาย 2 ส่วน 1) ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งท่ีเกิดขี้
นในมหาวิทยาลยั ณ ส้ินปีท่ี 5 ของแผนฯ ให้ไดร้้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปริมาณท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 2) 
ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร zero waste  เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าว โครงการฯ ไดด้ าเนินโครงการยอ่ยภายใต ้
6 แผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด zero waste และ waste management hierarchy โดยมุ่งไปท่ีการจดัระบบบริหาร
จดัการและสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการปรับพฤติกรรมในการลดขยะและแยกขยะ เช่น การให้ร้านคา้งดแจก
ถุงพลาสติกฟรีเพื่อให้ผูบ้ริโภคพกถุงผา้หรือถุงท่ีใชซ้ ้าไดม้าซ้ือของ การเพิ่มตูก้ดน ้ าตามโรงอาหารและอาคารเรียน
อย่างทัว่ถึงเพื่อให้นิสิตและบุคลากรพกกระบอกน ้ามาเติมน ้ าเพื่อลดการซ้ือน ้ าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก การขอให้ร้าน
กาแฟทุกร้านให้ส่วนลดลูกคา้ท่ีน าแกว้ส่วนตวัไปซ้ือ การจดัระบบลดและคดัแยกขยะในส านกังาน (Green office) 
ของคณะและส่วนงานต่างๆ ฯลฯ 
 นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัไดจ้ดัระบบรองรับการแยกขยะประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากขยะรีไซเคิลแลว้ ยงัมี
การจดัระบบเก็บรวบรวมขยะท่ีรีไซเคิลไม่ได ้เช่น ภาชนะพลาสติก หลอดพลาสติก กระดาษเคลือบพลาสติก ฯลฯ 
ไปเป็นพลงังานทดแทนการใชถ้่านหินของโรงปูนซีเมนต์ตามแนวคิด Energy Recovery รวมทั้งยงัไดต้ั้งจุดรับคืน
ขยะบางประเภทเพิ่มเติม ไดแ้ก่ กล่อง UHT (ส่งต่อให้บริษทัไปท าโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน) ถุงพลาสติก PE (ส่งต่อให้
โครงการวนไปรีไซเคิล) ฝาขวดพลาสติก HDPE (ส่งใหบ้ริษทัน าไปท าผลิตภณัฑ ์upcycling) เป็นตน้  
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ในส่วนขยะอนัตราย โครงการฯ ไดจ้ดัท าถงัขยะเฉพาะรองรับขยะอนัตรายจ าพวกถ่านไฟฉายและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ขนาดเลก็ และจดัท าถงัรับทิ้งขยะติดเช้ือจ าพวกหนา้กากอนามยัท่ีใชแ้ลว้อีกดว้ย โดยมีการส่งต่อไปยงั
กรุงเทพมหานครเพื่อก าจดัอยา่งปลอดภยัและโรงงานรีไซเคิลขยะอิเลก็ทรอนิกส์  

ส่วนขยะเศษอาหาร นอกจากการรณรงคส์ั่งแต่พอดี-ทานขา้วให้หมดจานแลว้ เศษอาหารท่ีทานเหลือส่งต่อ
ให้เกษตรกรน าไปเล้ียงสัตว ์ส่วนเศษอาหารหลงัครัวในโรงอาหารรวมถึงเศษผกัผลไมท่ี้ตลาดสามย่านจะมีการ
รวบรวมและน าไปเขา้เคร่ืองแปลงเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดิน (bio-digester) ส่วนกากกาแฟจากร้านกาแฟจะมี
การเก็บรวบรวม น าไปผ่ึงแดดก่อนส่งต่อใหเ้กษตรกรน าไปผสมในโรงปุ๋ ยหมกัต่อไป 

นอกจากการจดัระบบบริหารจดัการขยะในมหาวิทยาลยัแลว้ โครงการฯ ไดมี้การท างานร่วมกบัโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและฝ่ายมธัยมให้มีนโยบายและแผนงาน zero-waste ท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยั 
เพื่อท่ีจะปลูกฝังจิตส านึกให้กบัเด็กนกัเรียนตั้งแต่วยัเยาวต่์อเน่ืองไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ในปีท่ี 4  โครงการฯ 
ไดเ้ร่ิมขยายกิจกรรมสร้างเครือข่าย zero-waste school ไปยงัโรงเรียนรอบมหาวิทยาลยั รวมทั้งผลกัดนัเชิงนโยบาย
ใหก้ระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและแผนงานขบัเคล่ือน zero-waste school ท่ีชดัเจนและต่อเน่ืองอีกดว้ย  

ปัญหาอุปสรรคส าคญัของการขบัเคล่ือนโครงการ Chula Zero Waste คือ คณะและส่วนงานบางส่วนยงัมิได้
มีมาตรการในการลดและคดัแยกขยะอย่างจริงจงั ท าให้โครงการฯ ยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้แต่อย่าง
น้อยสามารถผลกัดนัให้เกิดค่านิยมองค์กรท่ีค านึงถึงการลดขยะและพฒันาให้มีระบบบริหารจดัการขยะท่ีช่วยให้
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยั นัน่คือ ส านกับริหารระบบกายภาพสามารถขบัเคล่ือนงานไดต่้อไป 
      
2. แนวทางการลดขยะ 

แนวคิด zero waste ใหค้วามส าคญักบัการหลีกเล่ียงหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขยะตั้งแต่ตน้ซ่ึงควรท าใหไ้ดก่้อน ถา้
ไม่ได ้ใหล้องน ามาใชซ้ ้าก่อนท่ีจะไปรีไซเคิล  

2.1 แนวทางการลดขยะระดับบุคคล 
วิธีลดขยะพลาสติก: คิดก่อนซ้ือ, พกอุปกรณ์ส่วนตวัเวลาไปซ้ือของ ไดแ้ก่ ถุงผา้/ถุงใชซ้ ้าได ้แกว้หรือ
กระบอกน ้าส่วนตวั กล่องอาหารหรือป่ินโต เป็นตน้  
วิธีลดขยะอาหาร: วางแผนการซ้ือวตัถุดิบ ซ้ือในปริมาณท่ีพอเหมาะ เช็ควนัหมดอาย ุท าอาหารให้เหมาะ
กบัจ านวนคน ศึกษาการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ ทานขา้วใหห้มดจาน หากมีอาหารส่วนเกิน ควร
แจกจ่ายใหก้บัผูย้ากไร้  ส่วนท่ีเหลือ น าไปเล้ียงสัตว ์ท าปุ๋ ยหมกั น ้าหมกัชีวภาพ เล้ียงไส้เดือน เป็นตน้ 

2.2 ส ารวจร้านรีฟิลหรือร้านไร้บรรจุภัณฑ์ (Refill/Bulk store) ใกล้บ้าน 
หนทางหน่ึงในการลดขยะบรรจุภณัฑ ์คือ การน าขวดหรือบรรจุภณัฑเ์ก่าท่ีบา้นไปเติมผลิตภณัฑใ์หม่ 
เช่น น ้ายาลา้งจาน น ้ายาซกัผา้ โลชัน่ หรือแมแ้ต่อาหารและวตัถุดิบต่างๆ ท่ีร้านรีฟิลหรือร้านไร้บรรจุ
ภณัฑ ์ตวัอยา่งร้านรีฟิล ดูใน https://www.wongnai.com/beauty-tips/refill-station-in-bkk 

2.3 นวัตกรรมลดขยะ เช่น นวัตกรรมลดขยะพลาสติกด้วยวัสดุทดแทน  

https://www.wongnai.com/beauty-tips/refill-station-in-bkk
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ผูผ้ลิตนบัเป็นตน้ทางของผลิตภณัฑซ่ึ์งสามารถปรับปรุงการออกแบบผลิตภณัฑใ์หล้ดการเกิดขยะได ้
ตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ไม่สร้างขยะ เช่น ยาสีฟันแบบเมด็ ท่ีสามารถน าขวดแกว้กลบัมาเติมใหม่ได ้หรือ
น ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกท่ีท าจากพลาสติกรีไซเคิลและไม่มีฉลาก (ท่ีเป็น PVC) เป็นตน้ 
 
 

  
ท่ีมา: https://adaymagazine.com/cheww-co-toothpaste/ 

https://www.dezeen.com/2020/07/21/evian-label-free-water-bottle-recycled-plastic/ 
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งผลิตภณัฑท่ี์ลดการสร้างขยะพลาสติก 

 
2.4 พลาสติกชีวภาพช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้หรือไม่ –ระวังพลาสติก Oxo 
พลาสติกชีวภาพ (Bio-plastic) หรือพลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ (Biodegradable plastic) หมายถึง พลาสติก

ท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยจุลินทรียห์รือส่ิงมีชีวิตโดยสามารถเกิดการย่อยไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (เกิดน ้า คาร์บอนไดออกไซด์หรือ
มีเทนและชีวมวล) หากอยูภ่ายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม กล่าวคือ มีจุลินทรีย ์ความช้ืนและความร้อนท่ีเหมาะสม แต่นิยาม
น้ีไม่ไดมี้เง่ือนไขของเวลามาเก่ียวขอ้งจึงครอบคลุมพลาสติกจ านวนมากท่ีอาจใชเ้วลาย่อยสลายหลายสิบปีหรือร้อยปี
ไม่ต่างจากพลาสติกทัว่ไป  เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จึงมีการก าหนดนิยามขึ้นใหม่ท่ีก าหนดเง่ือนไขระยะเวลายอ่ย
สลายไวด้ว้ย ใชค้  าว่า “พลาสติกย่อยสลายไดท้างชีวภาพโดยการหมกัแบบใช้ออกซิเจน” (Compostable plastic) ซ่ึง
พลาสติกชนิดน้ีจะสลายตวัทางชีวภาพในสภาวะควบคุมในการหมกัปุ๋ ยระดบัอุตสาหกรรม เช่น PLA หรือหมกัปุ๋ ย
แบบครัวเรือน เช่น PBS โดยพลาสติกกลุ่มน้ีจะตอ้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 17088 หรือ 
EN13432 หรือ ASTM6400  

หากมิใช่มาตรฐานเหล่าน้ี ผูบ้ริโภคควรระวงัว่าอาจเป็นพลาสติกชนิดออกโซ (Oxo-degradable plastic) ซ่ึงเป็น
พลาสติกท่ีผูผ้ลิตเติมสารเติมแต่งเพื่อเร่งให้พลาสติกแตกตวัเป็นช้ินเล็กๆ เร็วขึ้นแต่ตวัพลาสติกนั้นยงัมีคุณสมบติัท่ี
ย่อยสลายยากและกลายเป็นไมโครพลาสติกตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ประเทศต่างๆ เร่ิมออกกฎหมายแบนการใช้
พลาสติก oxo แล้ว เช่น สหภาพยุโรป ประเทศไทยได้ประกาศแบนการใช้เช่นกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 แต่ยงัไม่มี
กฎหมายรองรับท าให้ยงัมีการผลิตและจ าหน่ายพลาสติก oxo อยู่โดยผูผ้ลิตบางส่วนจะมิได้ระบุชัดเจนว่าเป็น
พลาสติก oxo ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริโภคจึงควรระมดัระวงัในการเลือกซ้ือและเลือกใชพ้ลาสติกดงักล่าวโดยควรตรวจสอบ

https://adaymagazine.com/cheww-co-toothpaste/
https://www.dezeen.com/2020/07/21/evian-label-free-water-bottle-recycled-plastic/
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เลขมาตรฐานของพลาสติกชีวภาพด้วย  (รายละเอียดเพิ่มเติมดูใน ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์และสุจิตรา วาสนาด ารงดี, 
2562) 

ทั้ งน้ี พลาสติกชีวภาพเป็นเพียงทางเลือกหน่ึงของการลดขยะพลาสติกซ่ึงเหมาะสมกับกรณีท่ีต้องพึ่งพา
คุณสมบติัของพลาสติกอยู ่เช่น กนัน ้ า กนัอากาศ และเป็นประเภทท่ีไม่สามารถน าไปรีไซเคิลไดใ้นปัจจุบนัหรือไม่มี
ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น พลาสติกห่อหุม้อาหาร ถุงขยะใส่เศษอาหาร หลอดดูด ซ่ึงควรมีการจดัระบบรองรับและ
จดัการพลาสติกชีวภาพดว้ย แต่หากเป็นถุงพลาสติกหูห้ิวหรือขวดพลาสติก การใชพ้ลาสติกชีวภาพอาจไม่เหมาะสม
เน่ืองจากจะกระทบกบักระบวนการรีไซเคิลพลาสติกไดแ้ละไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้หากเราปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการพกถุงผา้หรือถุงใชซ้ ้าไดห้รือพกกระบอกน ้า 

สรุปเร่ืองพลาสติกชีวภาพ เราควรใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น ถา้ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจริงๆ ตอ้งมีระบบแยกทิ้งเฉพาะ
และมีปลายทางท่ีเป็นโรงปุ๋ ยหมกั 

 
3. แนวทางการแยกขยะ  

หลกัการพื้นฐาน: อยา่งนอ้ย ใหแ้ยกเศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน ไม่ใหข้ยะปนเป้ือน สกปรก เน่าเหมน็ 
จากนั้นค่อยจดัการขยะท่ีแยกออกมาตามประเภท ส่วนขยะเศษอาหาร ใหล้องดูทางเลือกในการจดัการ เช่น น าไปท า
ปุ๋ ยหมกั เป็นตน้ ตอนน้ี เร่ิมมีอุปกรณ์ช่วยคนเมืองท าปุ๋ ยหมกัแบบง่ายๆ ไม่เปลืองท่ี เช่น ถงัดินเผาป้ันปุ๋ ยของ “ผกั
Done”   

ผูส้อนเปิดคลิปวิดีโอ: ค าสาปจากนอ้งเอ ้(แยกถงัสอง ใหข้องไปเกิดใหม่ โดย Coca-Cola Thailand) 
https://youtu.be/LD7mSlDGqjM  เพื่อใหนิ้สิตเขา้ใจมากขึ้น 

บรรจุภณัฑ:์ ลา้งหรือกลั้วน ้า ผ่ึงใหแ้หง้ แยกตามประเภทวสัดุ (พลาสติก กระดาษ อลูมีเนียม เหลก็) และ
ประเภทพลาสติก: PET (ขวดน ้า), PP (กล่อง, ถาด, ถุง), HDPE (ขวดนม, ฝาขวด,ถุง), LDPE (ถุง แกว้ กล่อง), PS 
(แกว้น ้า), PVC (ท่อ, แผน่, ฉลากขวด)  

สามารถศึกษาแนวทางแยกขยะเพิ่มเติมไดท่ี้ Facebook ลุงซาเลง้กบัขยะท่ีหายไป 
ผูส้อนเปิดคลิปวิดีโอ: กระบวนการ “วน” อธิบายตวัอยา่งพลาสติกท่ีรีไซเคิลได ้ https://youtu.be/HI2DfibFl5w  

เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการรีไซเคิลถุงพลาสติกประเภท PE  
 
4. แนวทางการลดและแยกขยะจากการส่ังอาหารออนไลน์  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตน้ปี 2563 ท่ีมีมาตรการล็อคดาวน์ให้ประชาชนอยู่
บา้น ปิดหา้งร้าน หา้มทานท่ีร้านอาหาร ส่งผลใหป้ระชาชนสั่งอาหารออนไลน์หรือเดลิเวอร่ีมากขึ้นถึง 3 เท่าน ส่งผล
ให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหนา้ถึง 15% ถึงแมส้ถานการณ์จะคล่ีคลาย เราไดก้ลบัไปใชชี้วิตนอกบา้นมาก
ขึ้น ไดไ้ปทานอาหารท่ีร้านได ้แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีกลายเป็นส่ิงท่ีเป็นปกติไปแลว้ในชีวิตของ
คนเมือง ท าใหมี้ขยะจากการสั่งของและสั่งอาหารเดลิเวอร่ีเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตวั ดงันั้น การจดัการกบัขยะท่ีเรา

https://youtu.be/LD7mSlDGqjM
https://youtu.be/HI2DfibFl5w
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สร้างจึงมีความส าคญัมาก เพราะเม่ือมีการจดัการท่ีดี มีการแยกขยะใหถู้กตอ้ง ก็จะท าใหข้ยะเหล่านั้นมีโอกาสท่ีจะถูก
น าไปรีไซเคิล   

วิธีการจดัการตามแนวทาง zero waste ให้เร่ิมจากการคิดก่อนว่าเราจ าเป็นตอ้งสั่งอาหารออนไลน์หรือไม่ 
สามารถเดินไปทานท่ีโรงอาหารหรือร้านอาหารใกลบ้า้นหรือใกลท่ี้เรียนได้หรือไม่ จะไดไ้ม่ตอ้งสร้างขยะบรรจุ
ภณัฑข์ึ้น ถา้เล่ียงไม่ได ้ตอ้งสั่งออนไลน์ ก็ใหเ้ลือกไม่รับส่ิงท่ีไม่จ าเป็น เช่น ชอ้นส้อมพลาสติก เคร่ืองปรุงต่างๆ ส่วน
กล่องอาหารพลาสติกประเภท PP รีไซเคิลไดก้็น ามากลั้วน ้ าท าความสะอาดแลว้แยกใส่ถุงต่างหากส่งใหพ้นกังานเก็บ
ขยะหรือน าไปขายให้ร้านรับซ้ือของเก่าหรือน าไปส่งตามจุดรับรีไซเคิลของภาครัฐหรือภาคเอกชน ส่วนกล่องอาหาร
พลาสติกท่ีรีไซเคิลไม่ไดห้รือขยะพลาสติก ให้กลั้วน ้ าแยกใส่ถุงส่งให้กบัโครงการท่ีรับขยะก าพร้าไปจดัการ เช่น 
น าไปเป็นพลงังานท่ีโรงปูนซีเมนต ์น าไปบดผสมท าถนน เป็นตน้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูใน Facebook ลุงซาเลง้กบั
ขยะท่ีหายไป 
https://www.facebook.com/3WheelsUncle/posts/762254494523325/  
หรือ Facebook Environman  https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/2934802326648195/    
  
เอกสารอ้างองิ  

• SCG (2563). ถอดบทเรียน “การจดัการขยะ” ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน: CHULA Zero Waste, 
https://www.scg.com/sustainability/circular-economy/knowledge/knowledge_detail/48  

 
เอกสารประกอบการอ่านเพิม่เติม  

• ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศแ์ละสุจิตรา วาสนาด ารงดี (2562). ขอ้เทจ็จริง “พลาสติกท่ียอ่ยสลายไดใ้นส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติ” (Environmentally Degradable Plastics: EDP). วารสารส่ิงแวดล้อม. ปีท่ี 23 (ฉบบัท่ี 2 เมษายน-
มิถุนายน). http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6114/176 

 
เว็บไซต์แนะน า 

• Chula Zero Waste: http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/ 
 
ใบงานท่ี 2 
ช่ือกจิกรรม    เรียนรู้ตัวอย่างการลดและแยกขยะ 
ระยะเวลา       การบา้น  
สาระส าคัญ 
 ปัจจุบนั มีหน่วยงาน องคก์ร ภาคธุรกิจ ชุมชนและประชาชนท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มเร่ิมด าเนินมาตรการลดและ
คดัแยกขยะท่ีตน้ทางหรือแหล่งก าเนิด เป็นตวัอยา่งหรือสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันิสิตหรือผูเ้รียนได้ 

https://www.facebook.com/3WheelsUncle/posts/762254494523325?__xts__%5B0%5D=68.ARBHkF4vkZ6wnsVhgU9W8_A9Hv4sBb6fl5NAU1iNLa8z4C6gT6Vke9FATFEHL_H0ohHbYQFoRtBE2nkBYCsrheLAhikG5ldC-8_ybbVK4Fpoxwad2TnEbvciSM5VsHoLfPaHqR1vZdNs0Tym_8QkZKP95t6y8Kf-BahRpixyYgKYmsER38XbFSiWEx2BV_72fadAtJYOD3r34jX0KkMz1ZPy1gESVuGyaITNEOvglLkPGEpO406bcg8G27UZaz6MPXQJ_4E7jAT7XyfmnB3tE_oE8B64fkyjqRE2tNHau0t9wva5S29CtTCyHC0R8Uz6Koy7NjS_7MoybLn2nKgWz4ZkiRM5&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/2934802326648195/
https://www.scg.com/sustainability/circular-economy/knowledge/knowledge_detail/48
http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6114/176
http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อใหนิ้สิตไดรั้บทราบถึงความพยายามของภาคส่วนต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาขยะโดยเร่ิมจากตวัเอง 
2. เพื่อใหนิ้สิตมีแนวทางในการน าความรู้และประสบการณ์จากกรณีศึกษาท่ีเลือกไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวดั

หรือในชุมชนหรือองคก์รของตน   
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
1. ให้นิสิตเลือกชมคลิปวิดีโอเก่ียวกับความพยายามของปัจเจกบุคคล/องค์กรท่ีจะลดขยะตามแนวทาง zero 

waste อยา่งนอ้ย 2 เร่ือง (จากรายช่ือคลิปวิดีโอแนะน า)  
2. หลงัจากชมคลิปวิดีโอแลว้ ให้นิสิตเขียนสรุปเร่ืองราว ขอ้คิดเห็น ขอ้สังเกตและแนวทางในการปรับใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัของตนเองหรือองคก์รตวัเอง ไม่เกิน 1 หนา้  
3. ให้นิสิตน าส่งใบงานให้กบัผูส้อนท่ีอีเมล ์………………………ภายใน 1 สัปดาห์หรือน าส่งในห้องเรียนใน

สัปดาห์ถดัไป 
 
รายช่ือคลปิวิดีโอแนะน า (ประมาณ 10-15 นาที/คลปิ) 

1. Green office บ.ชูใจฯ The Green Diary:  https://youtu.be/EtvIgyCsLeo  
2. BloomPlay ครอบครัวช่วยโลก: The Green Diary: https://youtu.be/PPeQfWLNjZ0     
3. Zero waste event อีเวนตรั์กษโ์ลก Noise Market-The Green Diary: https://youtu.be/FBkjT2VbzKA  
4. 7 วิธีสู่การเป็นร้านคา้ไม่แจกถุง: The Green Diary: https://youtu.be/Yhcm1E3YaAw  
5. ฟาร์มลุงรีย ์อาณาจกัรของเศษอาหาร: The Green Diary: https://youtu.be/MUgoekwlXTo  
6. zero waste restaurant: ร้านอาหาร Bo.lan  https://www.youtube.com/watch?v=1Rjx-yRbK6k 
7. Zero Moment Refillery:  https://www.youtube.com/watch?v=OdoopOCQu7A 
8. วิธีแยกขยะในบา้นง่ายๆ ระดบัเบ้ืองตน้ & มืออาชีพ: The Green Diary: https://youtu.be/Wq4_GM8OhLc  
9. คู่มือแยกขยะใหข้ายไดร้าคาดี: The Green Diary: https://www.youtube.com/watch?v=6eqHCVT15dY 
10. Greenery Challenge แข่งซ้ือของกินใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสุด: The Green Diary https://youtu.be/lu8tCCeRTBU  
11. ประจวบไร้ถงั โรงเรียนอนุบาลทบัสะแก: https://youtu.be/SmuAhimbO1s  
12. ชุมชนบา้นรางพลบั จ.ราชบุรี ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ: https://youtu.be/4u0geu4y9YQ  
13. โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ: https://youtu.be/vkT3GorDH3Q  

 
การประเมินผล 

1. ประเมินความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายโดยพิจารณาการส่งกลบัใบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. ผูส้อนประเมินคุณภาพของการเขียนใบงานของนิสิตวา่ไดมี้รายละเอียดเก่ียวกบัคลิปวิดีโอท่ีเลือกและไดแ้สดง

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับใชก้บัตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

https://youtu.be/EtvIgyCsLeo
https://youtu.be/PPeQfWLNjZ0
https://youtu.be/FBkjT2VbzKA
https://youtu.be/Yhcm1E3YaAw
https://youtu.be/MUgoekwlXTo
https://www.youtube.com/watch?v=1Rjx-yRbK6k
https://www.youtube.com/watch?v=OdoopOCQu7A
https://youtu.be/Wq4_GM8OhLc
https://www.youtube.com/watch?v=6eqHCVT15dY
https://youtu.be/lu8tCCeRTBU
https://youtu.be/SmuAhimbO1s
https://youtu.be/4u0geu4y9YQ
https://youtu.be/vkT3GorDH3Q
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ค าถาม-ค าตอบ ส าหรับใช้เล่น Kahoot หรือแบบทดสอบใน google form หรือกระดาษ 

ล าดับ ค าถาม ตัวเลือกค าตอบ ค าตอบท่ีถูก 
1. ขยะครัวเรือนส่วนใหญ่มีขยะประเภทใดมี

มากท่ีสุด 
ก. กระดาษ     
ข. พลาสติก    
ค. เศษอาหาร 
ง. โลหะ 

ขอ้ ค. 

2. สถานฝังกลบหรือบ่อขยะสร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก ยกเวน้เร่ืองใด 

ก.ไฟไหมบ้่อขยะ   
ข. โลกร้อน    
ค. น ้าชะขยะปนเป้ือน   
ง.  ฝนกรด 

ขอ้ ง. 

3. สถานฝังกลบหรือบ่อขยะมีส่วนท าใหเ้กิด
ภาวะโลกร้อน อนัเน่ืองมาจาก 

ก. ก๊าซมีเทน   
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  
ค. สาร CFC   
ง. ความร้อนสะสมจากไฟไหม ้

ขอ้ ก. 

4. กรุงเทพมหานครส่งขยะไปก าจดัดว้ยการฝัง
กลบท่ีจงัหวดัใด 

ก. สมุทรปราการ 
ข. นครปฐม 
ค. นนทบุรี 
ง. ปทุมธานี 

ขอ้ ข. 

5. คนไทยใชถุ้งพลาสติกกี่ใบตอ่ปี ก. 2,000 ลา้นใบ 
ข. 5,000 ลา้นใบ 
ค. 20,000 ลา้นใบ 
ง. 45,000 ลา้นใบ 

ขอ้ ง. 

6. พลาสติกโดยทัว่ไปใชเ้วลาก่ีปีในการยอ่ย
สลาย 

ก. 450 ปี 
ข. 100 ปี 
ค. 10 ปี 
ง.  5 ปี 

ขอ้ ก. 

7. อะไรท่ีถือเป็นไมโครพลาสติก ก. เมด็บีดส์พลาสติกในโฟมลา้งหนา้ 
ข. พลาสติกขนาดเลก็ท่ีแตกตวัจาก
พลาสติกช้ินใหญ่ 
ค. ไมโครไฟเบอร์จากเส้ือผา้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

ขอ้ ง. 
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ล าดับ ค าถาม ตัวเลือกค าตอบ ค าตอบท่ีถูก 
8. แนวคิด zero waste คืออะไร ก. เผาขยะใหเ้ป็นพลงังาน 

ข. ไม่บริโภค จะไดไ้ม่เกิดขยะ 
ค. ลดขยะท่ีตอ้งส่งไปก าจดั 
ง. แยกขยะไปรีไซเคิล 

ขอ้ ค. 

9. ในมุมมองของ zero waste ขอ้ใดส าคญัท่ีสุด ก. Recycle 
ข. Reuse 
ค. Reduce 
ง. ส าคญัพอๆ กนั 

ขอ้ ค. 

10. ขอ้ใดไม่ใช่พฤติกรรมลดขยะ (Reduce) ก. พกถุงผา้/ถุงใชซ้ ้าไดไ้ปซ้ือของ 
ข. แยกขยะไปรีไซเคิล 
ค. สั่งแต่พอดี ทานใหห้มดจาน 
ง. พกแกว้ส่วนตวัไปซ้ือกาแฟ 

ขอ้ ข. 

 
 

*********************************************************************** 
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Module 4(1): Life Cycle Thinking แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Thinking)  
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

(1) นิสิตมีความตระหนักถึงความส าคัญของการคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต หรือ Life cycle thinking ซ่ึงเป็น

แนวคิดท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไดเ้รียนรู้ตวัอยา่งของการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้และ

ไม่ใชห้ลกัคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตวา่จะก่อใหเ้กิดการยา้ยท่ีของปัญหาไดอ้ยา่งไร  

(2) นิสิตไดเ้รียนรู้ถึงการคิดเชิงระบบว่าการคิดโดยตลอดชีวิตว่าตอ้งพิจารณาออกเป็น 5 ช่วงหลกั ไดแ้ก่ การ

ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใชง้าน และการก าจดัซากผลิตภณัฑ ์ไปจนถึงกรณีศึกษาการน าหลกั

คิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตไปใชใ้นกรณีต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์การปรับปรุงการผลิต การเลือกใช้

สินคา้และการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

(3) นิสิตเกิดระบบการคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาอ่ืนต่อไปในอนาคต  

 

สาระส าคัญ 

บทน้ีมุ่งสร้างความตระหนักแก่นิสิตถึงความจ าเป็นของการคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตว่ามีความส าคญัต่อการ

น าไปใชเ้พื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้งเพื่อไม่ให้เกิดการยา้ยท่ีของการแกปั้ญหาหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง รวมถึงถ่าย

ความความรู้ความเข้าใจหลักการคิดโดยตลอดวฏัจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ว่าต้องค านึงถึงขั้นตอนใดบ้าง พร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ว่ามีการน าหลักคิดโดยตลอดวฏัจักรชีวิตไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต อย่างไรบา้ง พร้อมการก าหนดใบงานกิจกรรมเพื่อให้ไดฝึ้กคิด 

ทั้งน้ีเพื่อสร้างไอเดียของการน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อประกอบการตดัสินใจแกปั้ญหา หรือประยุกตใ์ชก้บัเร่ืองเศรษฐกิจ

หมุนเวียนตอ่ไปได ้ 

 

เน้ือหาสาระ 

• ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยการคิดตลอดวฏัจกัรชีวิต พร้อมแสดงตัวอย่างวิธีการ

แกปั้ญหาแบบท่ีคิดและไม่คิดว่าแตกต่างกนัอย่างไร และจะเกิดการยา้ยท่ีของปัญหาไดอ้ย่างไร เช่น กรณีของ

รถยนตไ์ฟฟ้า กรณีของบรรจุภณัฑ ์การเลือกใชสิ้นคา้ในชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ 
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• อธิบายหลกัคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑว์่าตอ้งพิจารณาครอบคลุมหลกัใหญ่ 5 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใชง้าน และการก าจดัซาก   

• แสดงตวัอย่างเพื่อจุดประกายให้เห็นถึงแนวทางการน าหลกัคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตไปใช้เพื่อการแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั 

• กิจกรรมให้คิดและประยุกตใ์ช้แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตเพื่อการตดัสินใจในการหาแนวทางแกปั้ญหา โดย

ใหท้ ากิจกรรมเร่ืองของการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

หัวข้อ จ านวน
นาทีท่ีใช้
สอน 

กจิกรรมหรือ
เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

ความส าคญัของ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม
โดยการคิดตลอดวฏั
จกัรชีวิต พร้อมแสดง
ตวัอยา่ง 

20 บรรยาย และ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก 
Quiz โดยใช้
ระบบออนไลน์ 

สไลดป์ระกอบการ
บรรยาย พร้อมตวัอยา่ง 

หลกัแนวคิดโดย
ตลอดวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ ์

20 บรรยาย และ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก 
Quiz โดยใช้
ระบบออนไลน์ 

สไลดป์ระกอบการ
บรรยาย พร้อมตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งการน าหลกัคิด
โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต
ไปใชเ้พื่อการแกปั้ญหา 
ออกแบบผลิตภณัฑ ์
หรือการปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

20 บรรยาย และ
ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก 
Quiz โดยใช้
ระบบออนไลน์ 

สไลดป์ระกอบการ
บรรยาย พร้อมตวัอยา่ง 

กิจกรรมใหค้ิดและ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดโดย
ตลอดวฏัจกัรชีวิต 

60 ใบงานกิจกรรม ท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอผล 
พร้อมประเมิน

ใบงานกิจกรรม และ
ตวัอยา่ง 
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หัวข้อ จ านวน
นาทีท่ีใช้
สอน 

กจิกรรมหรือ
เทคนิคการสอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

โดยการตอบ
ค าถาม 

 

ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการ
จดัการเรียน
การสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

แนวคิดโดย
ตลอดวฏัจกัร
ชีวิต 
 

1คร้ัง:2ชม. CLO ท่ี 1 บรรยาย 
และ
ยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา 
 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก Quiz 
โดยอาจเป็นแบบ
ออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

เอกสารบรรยาย
กรณีศึกษา 
คลิปกรณีศึกษา
ข่าวส่ิงแวดลอ้ม 
 

CLO ท่ี 2 บรรยาย 
และ
ยกตวัอยา่ง
กรณีศึกษา 

ท า Pre-test และ 
Post-test จาก Quiz 
โดยอาจเป็นแบบ
ออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

เอกสารบรรยาย
กรณีศึกษา 
คลิปกรณีศึกษา
ข่าวส่ิงแวดลอ้ม 
 

CLO ท่ี 3 ใบงาน
กิจกรรม 

การท ากิจกรรม 
น าเสนอผล และ
ตอบขอ้ซกัถาม 

กิจกรรม 

 

เน้ือหาการบรรยาย  

(1)  ความส าคัญของการคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตกบัการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

อธิบายให้เห็นความส าคญัของการคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ดงัตวัอย่างรูปท่ี 1 ตวัอย่างของการยา้ยท่ีของ

ปัญหาหากไม่ไดมี้หลกัคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life cycle thinking) ดงัตวัอย่างรูปรถยนต์ (รูปท่ี 1) คนัหน่ึงเป็น

รถยนตท่ี์ใชน้ ้ ามนัแก๊สโซลีนทัว่ไป และอีกคนัหน่ึงเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า พวกเราคิดว่าใครไหนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

(หรือมีมลพิษ) มากนอ้ยกวา่กนั?  
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ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบรถยนตท์ัว่ไปและรถยนตไ์ฟฟ้า 

 

ซ่ึงคนส่วนใหญ่อาจคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าน่าจะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (มีมลพิษน้อยกว่า) เพราะไม่มีมลพิษ

ทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ขณะท่ีรถยนต์ทัว่ไปตอ้งมีมลพิษจากท่อไอเสียเน่ืองจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง 

ค าถาม: แต่ท่านคิดวา่ความคิดน้ีจริงหรือไม่? แต่ค าตอบ: อาจไม่แน่เสมอไป เพราะหากเราคิดถึงวฏัจกัรชีวิตจริงๆ จะ

พบว่าถึงแมร้ถยนตไ์ฟฟ้าจะไม่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเลยไม่มีมลพิษจากการเผาไหมใ้นเมืองขณะใชร้ถ แต่อย่างไรก็ตาม

ไฟฟ้าท่ีน ามาใชใ้นรถคนัดงักล่าวก็มาจากโรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยู่นอกเมืองอยูดี่ซ่ึงก็มีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและปล่อยมลพิษ

ท่ีนอกเมืองแทน ดงันั้นอนัน้ีเป็นตวัอย่างให้เห็นถึงว่าหากเรามองเฉพาะจุดเดียวปัญหาท่ีเราคิดว่าไดรั้บการแกไ้ข ใน

ความเป็นจริงมนัอาจเป็นเพียงแค่การยา้ยท่ีของปัญหาไปสู่อีกจุดหน่ึงในวฏัจกัรชีวิตเท่านั้น  

 

 
ภาพท่ี 2 การยา้ยท่ีของปัญหาจากการใชไ้ฟฟ้า 
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หมายเหตุ: ยงัมีตวัอย่างกรณีอ่ืนๆ เพื่อการวิเคราะห์ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร vs. กล่องจากชานออ้ย กระทง

ช่วงลอยกระทงแบบโฟม vs. แบบใบตอง แกว้น ้ าแบบใช้แลว้ทิ้ง vs. แกว้เซรามิก กระดาษเช็ดหน้า vs. ผา้เช็ดหน้า 

การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล ์vs. แก๊สโซลีน (เบนซิน) การเลือกวิธีการเดินทางรูปแบบต่างๆ และอ่ืนๆ เพื่อให้

ผูเ้รียนไดล้องคิดวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 

ดงันั้นเห็นไดว้่า ของเสียหรือมลภาวะท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ในความ

เป็นจริงก็คือเกิดจากวตัถุดิบหรือพลงังานท่ีเราใส่เขา้ไป เพียงแต่ไม่ไดรั้บการจดัอย่างเหมาะสม และตอ้งกลายเป็น

ภาระของเราท่ีตอ้งบ าบดัของเสียเหล่านั้นต่อไป หากให้เราลองนึกถึงของเสียทีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนัก็จะพบว่ามี

อยู่มากมายอยู่ท่ีว่า เราจะใชค้  าว่าอะไร เช่น ขยะ น ้ าเสีย อากาศเสีย ของช ารุด บรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ ฝุ่ น น ้ าทิ้ง ไอระเหย 

ของท่ีเติมแลว้ลน้ วตัถุดิบท่ีทิ้งไวแ้ลว้ไม่ไดใ้ชง้าน อาหารท่ีหมดอายุ ของท่ีเติมแลว้ลน้ทิ้ง และอ่ืนๆ เป็นตน้ เหล่าน้ี

คือของเสียท่ีเป็นภาระท่ีเราลว้นตอ้งจดัการ แต่ในชีวิตจริงการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั รวมถึงการแกปั้ญหา

ส่ิงแวดลอ้มใดๆ ไม่อาจมองหรือคิดแค่แกปั้ญหาเฉพาะจุดใดจุดหน่ึง  

 

(2)  หลกัการคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลติภัณฑ์ 

 การคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ก็คือ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบท่ีเราตอ้งมองถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเรา

ใชง้านอยู่ หรือกิจกรรมท่ีเราท าอยูอ่ยา่งเป็นระบบตั้งแต่ “เกิดจนตาย” ท่ีมีการมองยอ้นกบัไปท่ีตน้ทางท่ีมาของสินคา้

ท่ีซ้ือว่ามายงัไง วตัถุดิบมาจากไหน ผลิตท่ีไหน และมองไปถึงกลางทางระหว่างใช้งานว่าเกิดอะไรขึ้นบา้ง รวมถึง

ปลายทางเม่ือใชง้านแลว้จะเกิดของเสียหรือมีปัญหาตอ้งจดัการอยา่งไรต่อไป ซ่ึงขอบเขตอาจแบ่งไดอ้อก 5 ช่วงหลกั

ในวฏัจกัรชีวิตท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ (1) การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ (2) การผลิต (3) การขนส่ง (4) การใชง้าน และ (5) การ

ก าจดัซาก 
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ภาพท่ี 3 แนวคิดโดยวฏัจกัรชีวิตซ่ึงแบ่งเป็น 5 ช่วง 

 

หรือบางคร้ังอาจแบ่งปลีกยอ่ยลงไปอีกดงัรูปท่ี 4 ก็คือ (1) การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ (2) การออกแบบและการผลิต 

(3) บรรจุภณัฑแ์ละการกระจายสินคา้ (4) การใชง้านและการบ ารุงรักษา (5) การก าจดั ซ่ึงอาจเป็นไดห้ลายแนวทาง

เช่น การท ากลบัไปใชซ้ ้ า การน ากลบัไปใชใ้หม่ การน าไปฝังกลบหรือการน าไปเผาท าลาย เป็นตน้ ทั้งน้ีการคิดโดย

ตลอดวฏัจกัรชีวิตขา้งตน้น้ีก็เพื่อให้เห็นไดว้า่ แต่ละช่วงในวฏัจกัรชีวิตจะมีโอกาสเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอะไรเกิดขึ้น

ได้บา้ง และจะแก้ไขอย่างไรต่อไป หรือถา้แก้ท่ีจุดหน่ึงแลว้ ปัญหามนัจะไม่ยา้ยท่ีไปสู่อีกจุดหน่ึงใช่หรือไม่ ดัง

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แนวคิดโดยวฏัจกัรชีวิตซ่ึงแบ่งเป็น 5 ช่วง 
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(3) ตัวอย่างการน าหลักคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตไปใช้เพ่ือการแก้ปัญหา ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุง

กระบวนการผลติ 

3.1 ตวัอยา่งกรณีศึกษาของกล่อง (ลงั) กระดาษ  

 หากพิจารณาโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น ก็จะเร่ิมตน้ตั้งแต่ (ดงัรูปท่ี 5) เร่ิม

จาก (1) การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ: การตดัไมเ้พื่อน ามาใช้ผลิตกระดาษ (2) การผลิตกระดาษ: การใช้พลงังาน การใช้น ้ า 

การใช้สารเคมี และของเสียท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานกระดาษ (3) การขนส่ง: การขนส่งลงักระดาษ (พร้อมสินคา้) จาก

โรงงาน ไปร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก และลูกคา้ ซ่ึงตอ้งใช้น ้ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่ง (4) การใชง้าน: ลูกคา้สินคา้ไปใช้

งาน (ลงักระดาษบางคนอาจจะทิ้ง บางคนอาจจะเก็บไวใ้ช้ต่อแลว้ค่อยทิ้ง) เกิดเป็นขยะ และ (5) การก าจดัซาก: ลงั

กระดาษถูกทิ้งรวมๆไปกบัขยะทัว่ไป ก็จะถูกเก็บไปฝังกลบ แต่หากถูกคดัแยกขายร้านขายของเก่าก็จะถูกน าไปรี

ไซเคิล 

 

 เม่ือคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของกล่องกระดาษ เราจะทราบถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วง 

และจดัล าดบัความส าคญัไดว้า่ช่วงใดท่ีน่าจะมีปัญหามาและควรด าเนินการแกไ้ข ดงัเช่น การตดัไมเ้ป็นหน่ึงในปัญหา

ของการผลิตลงักระดาษ เราจึงตอ้งหาทางในการลดการตดัไมก้็คือหาเยื่อกระดาษกลบัมารีไซเคิลใหไ้ดม้ากท่ีสุด หรือ

ก็คือการ “Closing the loop” ก็จะเป็นเกิดเป็นหน่ึงตวัอย่างของการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นเพื่อลดของเสียและลด

การใชท้รัพยากรลงไดข้องผูผ้ลิตกระดาษ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ตวัอยา่งการคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของกล่องกระดาษ 

  

Raw 
Material

Extraction

Conversion

Pack Manufacture

Packaged Goods Manufacture

Retailing

Consumption

Distribution

CollectionDisposal

Recovery & reuse

Use of 
raw 
materials

Manu-
facture

Distribution Use End
of Life
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3.2 ตัวอย่างการออกแบบเพ่ือลดผลกระทบช่วงการผลติ การบ ารุงรักษา และการก าจัด  

 

 
ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งการลดผลกระทบช่วงการผลิต การบ ารุงรักษา และการก าจดัของคอมพิวเตอร์ 

 

3.3 ตัวอย่างการปรับปรุงช่วงการใช้งานของตู้เย็นเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งการลดผลกระทบช่วงการใชง้านของตูเ้ยน็ 

 

 

 

 

9

    

    (Redesigned with 

Eco-Design concept)

Savings

70% housing parts

95% screw joints

50% assembly time

90% disassembly time

90% recyclable

                                    
                                         

Use of 
raw 

materials

Manu-
facture

Distribution Use End
of Life

               
            

                    
         
           

Use of 
raw 
materials

Manu-
facture

Distribution Use End
of Life
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3.4 ตัวอย่างการการใช้หลกัคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น หลอดไฟฟ้าโดยพิจารณาตลอดวฏัจกัรชีวิต 

 

3.5 ตัวอย่างการการจัดการวัฏจักรชีวิตของเส้ือ T-Shirt 

 

 
ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งการจดัการตลอดวฏัจกัรชีวิตของเส้ือ T-Shirt 

 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีก็กล่าวโดยสรุป ก็คือ “แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต” เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการท างานดา้น 

“Circular economy” เพราะการหมุนเวียนท่ีดีจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการยา้ยท่ีของปัญหาจากจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึง หรือ

Incandescent
2 $

LED
8 $

Incandescent LED
Cost of bulb (upfront) $1 $8

Average lifespan 1,200 h 25,000 h

Power 60 W 10 W

Number of bulbs for 25,000 h 21 3

Total purchase price $21 $6

Total cost of electricity (@ 
$0.12/kWh)

$180 $42

Life cycle costing $201 $48

Use of 
raw 
materials

Manu-
facture

Distribution Use End
of Life

•                     

•                   

• 10%    

•                             e lifetime

•                        

•                                                 
                                         

•                                                  
                                                  
                          

Laursen et al. (2007)

1.                   
             75%

2.                     
   95%
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ยา้ยท่ีของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเร่ืองหน่ึงไปเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาสังคมเร่ืองอ่ืน รวมถึงยงัมีความส าคญั

ส าหรับการน าไปใชง้านของทุกคน ทุกระดบัเพื่อการตดัสินใจเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(4) กจิกรรมกลุ่มเพ่ือคิดและประยุกต์ใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 

วตัถุประสงค์: ให้นิสิตไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้นกัศึกษาสามารถ

คิดและอธิบายไดเ้บ้ืองตน้ว่า วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑท่ี์ศึกษามีอะไรบา้ง และอะไรท่ีเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ

เกิดขึ้น  

 

ท ากจิกรรมกลุ่มในช้ันเรียนตามใบงานท่ีก าหนด 

 

 

ช่ือกจิกรรม/โมดูล 4 (1):  
Life cycle thinking แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต 

วิชา................................................รหสัวิชา......................................... 
ช่ือกิจกรรม “การพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยแนวคิด
โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต” 
ระยะเวลา 40 นาที 

 

สาระส าคัญ 

แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life cycle thinking) เป็นพื้นฐานส าคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้มสมยัใหม่ท่ี

ตอ้งการส่ือให้นิสิตเขา้ใจถึงการคิดวิเคราะห์เชิงระบบในการท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ว่าจะตอ้งมองปัญหาอย่าง

ครอบคลุมโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์หรือท่ีเรียกวา่คิดวิเคราะห์ตั้งแต่ “เกิดจนตาย” ของผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ทั้งน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัในการท างานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปเพื่อป้องกนัการยา้ยท่ีของปัญหาจากจุดหน่ึง

ไปสู่อีกจุดหน่ึง หรือยา้ยท่ีของปัญหาส่ิงแวดลอ้มเร่ืองหน่ึงไปเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหาสังคมเร่ืองอ่ืน นิสิต

จึงควรตระหนกัและมีแนวคิดท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาในอนาคตโดยอาศยัการคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตเป็นพื้นฐานต่อไป 

เพื่อใหส้ามารถเลือกตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1. นิสิตมีความเขา้ใจหลกัคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต 
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2. นิสิตเกิดทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวฏัจกัรชีวิต เพื่อน าเสนอปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมตามโจทยก์รณีศึกษาท่ีก าหนดขึ้น 

3. นิสิตไดพ้ฒันาทกัษะการคิด คน้ควา้หาขอ้มูล ท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนอแนวคิดให้แก่คนอ่ืน 

 

ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม/ปฏิบัติงาน 

7. ผูส้อนอธิบาย  กิจกรรม “การพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย
แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต” 

ท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

8. นิสิตแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม (ประมาณ 5 คน) 
9. นิสิตแต่ละกลุ่มด าเนินการท ากิจกรรม โดยประกอบดว้ย 

a. ก าหนด “บรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการศึกษาหรือพฒันา” 
b. เร่ิมวิเคราะห์วฏัจกัรชีวิตของบรรจุภณัฑด์งักล่าว และระบุปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัแต่ละช่วงวฏัจกัรชีวิต 
c. วิเคราะห์และจดัท าขอ้เสนอแนวทางพฒันาบรรจุภณัฑด์งักล่าวใหเ้ป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ขึ้น (อภิปรายเป็นกลุ่ม) 
d. น าเสนอผลหนา้ชั้นเรียน (น าเสนอเป็นกลุ่ม) – (15 คะแนน) 
e. ตอบค าถามและรับฟังขอ้เสนอแนะ 

10. อาจารยผ์ูส้อนใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเพิ่มเติมการคิดวิเคราะห์ในอนาคต  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการท ากจิกรรม 

ช่ือกลุ่ม  

ผลิตภณัฑท่ี์ศึกษา  

รูปภาพผลิตภณัฑ ์
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การวิเคราะห์โดยตลอดวัฏจักรชีวิต 

 

ภาพตวัอยา่งวฏัจกัรชีวิตของบรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ 

 

ประเด็น
วิเคราะห์ 

วฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์
การไดม้าซ่ึง
วตัถุดิบ 

การผลิต การขนส่ง การใชง้าน การก าจดั 

ทรัพยากรท่ีใช ้
 
 
 

     

ของเสียท่ี
เกิดขึ้น 
 

     

ขอ้ดี/ขอ้เสีย 
 
 

     

แนวทางแกไ้ข 
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การประเมินผลกจิกรรม 

1. วดัและประเมินผลจากการน าเสนอประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในวฏัจกัรชีวิต และการน าเสนอขอ้เสนอแนะ

แนวทางพฒันาบรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

• ตรงประเด็นการวิเคราะห์      2 คะแนน 

• การครอบคลุมวฏัจกัรชีวิต     2 คะแนน 

• การท างานร่วมกนัเป็นทีม      2 คะแนน 

• วิธีการและเทคนิคการน าเสนอ     2 คะแนน 

• แนวทางท่ีน าเสนอมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสมเหตุผล 2 คะแนน 

 

เอกสารอ้างองิ  

Gheewala, S.H., Silalertruksa, T. 2020. Life cycle thinking in circular economy. 

EC (2015). A European Strategy for Plastics in a Circular Economy. European Commission. pp. 1-22. 

ISO, 2006a. ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework, 

International Organization for Standardization 

Silalertruksa, T., Pongpat, P., Gheewala, S.H., 2017. Life cycle assessment for enhancing environmental 

sustainability of sugarcane biorefinery in Thailand, Journal of Cleaner Production, Vol. 140, Part 2, 

pp.906-913 

Gujba, H., Azapagic, A., 2011. Carbon Footprint of Beverage Packaging in the United Kingdom. M. Finkbeiner 

(ed.), Towards Life Cycle Sustainability Management, DOI 10.1007/978-94-007-1899-9_37, pp.381-389 

 

เอกสารประกอบการอ่านเพิม่เติม 

Stahel, W.R., 2019. The Circular Economy: A User's Guide, Routledge  
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Module 4(2): Circular Economy แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 
ช่ือบทหรือโมดูล 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 
เน้ือหาการบรรยาย 
 
1.บทน า 
 

ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนสูงขึ้ น ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้ น ในขณะท่ีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัดและลดลงอย่างต่อเน่ือง จนมีความเส่ียงท่ีจะหมดลงในอนาคตอนัใกล ้มีการ
คาดการณ์วา่ในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 8 พนัลา้นคน ภายในปี ค.ศ. 2030 และมากกวา่ 9 
พนัลา้นคน ภายในปี ค.ศ. 2050 ท าให้มีความตอ้งการผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงผลท่ีตามมาคือการแย่งชิง
ท่ีดิน น ้า และพลงังานจะทวีความรุนแรงขึ้น ขณะท่ีผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะมีแนวโน้มท่ี
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นดว้ย 

รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนวตัถุดิบ รวมถึงปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยตามมา ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานท่ีใชใ้นปัจจุบนัส่วนมาก 
เป็นแบบท่ีใช้แล้วหมดไป (Non-renewable) และมีอยู่อย่างจ ากัด ความพยายามในการแสวงหาแหล่งทรัพยากร
ทดแทนในส่วนท่ีใชห้มดไป ยงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ แมว้า่ของเสียหรือขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภค
บางส่วนสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได ้แต่ส่วนท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ยงัไม่ไดรั้บการ
ก าจดัหรือบ าบดัอยา่งถูกวิธี จึงตกคา้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและท าใหร้ะบบนิเวศเส่ือมโทรมในระยะยาว  

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นับเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไปสู่ความยัง่ยนื เป็นท่ียอมรับและมีการขบัเคล่ือนทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจทัว่โลก ภาคธุรกิจในประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้เร่ิมหันมาใชน้โยบายดงักล่าวดว้ยการเปล่ียนวฏัจกัรทางธุรกิจของตนให้หมุนเวียนดว้ยตวัเองให้ไดม้าก
ท่ีสุด และเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน จะเขา้มาแทนท่ีระบบเศรษฐกิจแบบเดิมท่ีเป็นแบบเส้นตรง (Linear 
Economy) ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการ “รับมา (take) ท า (make) ใช ้(use) ทิ้ง (dispose)” 

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ไดร้ะบุวา่ การมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อใหเ้กิด
การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม เกิดการสร้างงาน และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต นบัเป็นหัวใจ
ส าคญัในการแก้ปัญหาดา้นทรัพยากรและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว1 อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติในหัวขอ้ท่ี 8 การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

 
1 https://www.masci.or.th/iso-and-circular-economy/ 

https://www.masci.or.th/iso-and-circular-economy/
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ยัง่ยืน (Decent Work and economic growth) หัวขอ้ท่ี 12 การผลิตและการบริโภคท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
consumption and production) หัวขอ้ท่ี 13 การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน (Climate action)  และ
หวัขอ้ท่ี 15 การส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนืของระบบนิเวศบนบก (Life on land)2  
เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร 

เดิมระบบการผลิตและการบริโภคของโลก
เป็นรูปแบบของเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) มี
การสกดัเอา (take) ทรัพยากร ธรรมชาติ / วตัถุดิบ มาผลิต 
(make) เป็นผลิตภณัฑ ์จากนั้น ผูบ้ริโภคน ามาใชง้าน (use) 
และเม่ือผลิตภัณฑ์หมดสภาพการใช้งานก็จะถูกทิ้ง 
(dispose) เป็นขยะมูลฝอย (waste) ในท่ีสุด 

ต่อมา เม่ือโลกเผชิญหน้ากับปัญหาขยะมูล
ฝอยถูกทิ้งจ านวนมากและมีการจัดการอย่างไม่ถูกวิธี 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ท าให้เ กิด
แนวคิดในการน าผลิตภัณฑ์ท่ีหมดสภาพการใช้งาน
กลบัมารีไซเคิล (recycle) ผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อลด
การเกิดขยะและการใชท้รัพยากร รูปแบบเศรษฐกิจน้ี 

ภาพท่ี 1          เรียกวา่เศรษฐกิจรีไซเคิล (Recycling Economy) ซ่ึงยงัก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยจ านวนมากอยู่ 
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีพึ่งพิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ท าให้เกิดการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเส่ือมถอยของสภาพแวดลอ้ม ก่อให้เกิดแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซ่ึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดท่ีต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมเท่านั้น แต่ยงัสามารถน ามาสร้าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย 

“เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดเชิงระบบในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบ
ธุรกิจ ด้วยการจัดการผังการไหลของทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนและการลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้จนน าไปสู่การไม่มีของเสีย ตลอดจนผลกัดันให้ธุรกจิเติบโตทางอย่างยั่งยืน ในบริบทขององค์กร 3”  

หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวสัดุ อย่างสูงสุดด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม เช่น การใชซ้ ้ า การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ การผลิตใหม่ การแปรใชใ้หม่ การออกแบบกระบวนการ 
รวมถึงการพฒันารูปแบบธุรกิจและนวตักรรม รวมถึงมีการตามติดตามผลเพื่อจดัการให้ผลิตภณัฑแ์ละวสัดุหมุนเวียน
อยูภ่ายในระบบ  

 
2 https://www.masci.or.th/iso-and-circular-economy/ 
3 ปรับปรุงจากมาตรฐาน มตช. 2-2562 แนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวยีนในองค์กร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2562),:   

https://www.masci.or.th/iso-and-circular-economy/
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มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ (Ellen MacArthur Foundation: EMF) นับเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัใน
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนช่วยผลกัดนันโยบาย ขยายองค์ความรู้ และสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงชุมชนการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ ไดเ้สนอแนวคิดวฎัจกัรทางชีวภาพ
และวฎัจกัรทางเทคนิคเขา้ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (รูปท่ี 2)  

ส าหรับวฎัจกัรทางเทคนิค เป็นการจดัการคลงัทรัพยากร (Stock Management) กล่าวคือ วสัดุต่างๆ ท่ีใช้
งานได ้ไม่ควรถูกทิ้งเป็นของเสีย แต่ควรมีการจดัการ/รวบรวม ให้สามารถใช้เป็นวตัถุดิบท่ียงัมีคุณค่า ไปสู่ผูผ้ลิต
ช้ินส่วน  ผู ้ผ ลิตผลิตภัณฑ์ และผู ้ให้บริการ ผ่านการรีไซเคิล การปรับปรุงใหม่  (Refurbish) การผลิตใหม่  
(Remanufacture) การใช้ซ ้ า (Reuse) การกระจายวัตถุดิบใหม่ (Redistribute) การบ ารุงรักษา (Maintain) การยืดอายุ 
(Prolong) และการแบ่งปัน (Share) เพื่อใหเ้กิดการร่ัวไหลไปนอกระบบใหน้อ้ยท่ีสุดและเกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนวฎัจกัรทางชีวภาพ เป็นการจดัการการไหลของทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable flow management) 
ผ่านการใช้ใหม่ตามสภาพ (Cascade) การน าไปเป็นปุ๋ ยในไร่นา การสกดัสารเคมีชีวภาพ (Biochemical feedstock) 
การหมกัย่อยแบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) การสร้างทรัพยากรทดแทนให้แก่
โลก (Regenerate) ทั้งน้ี สามารถจดัการให้วสัดุ/วตัถุดิบหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ได้ภายในวฏัจกัรทางชีวภาพ
หรือวฏัจกัรทางเทคนิค โดยไม่จ าเป็นวา่มีก าเนิดจากท่ีใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ภาพรวมแนวคิดวฎัจกัรทางชีวภาพและวฎัจกัรทางเทคนิค 
(อา้งจาก Ellen MacArthur Foundation) 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นเร่ืองของการปรับวีธีคิดให้สามารถจัดการทรัพยากรเพ่ือเพิ่มผลประโยชน์
ทางการเงิน ส่ิงแวดล้อม และสังคม ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ให้เช่ือมโยงและสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การไม่มีของเสีย และแนวคิดเศรษฐกจิชีวภาพ 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากร/วสัดุอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกนัการเกิด
ของเสีย การลดส่ิงท่ีเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติใหน้อ้ยท่ีสุด ผลิตไดม้ากขึ้นโดยใช้
ทรัพยากรและพลงังานน้อยลง ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม
ตลอดวฏัจกัรชีวิตท่ีง่ายและเป็นระบบ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการบริโภคและการผลิตผลิตภณัฑ์และ
บริการ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบจนถึงการใชข้ั้นสุดทา้ยและการก าจดั 

การไม่มีของเสีย เป็นการก าหนดเป้าหมาย ส่งเสริม และออกแบบระบบการผลิตและบริการใหใ้ชท้รัพยากร
โดยค านึงถึงผลกระทบตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิต วสัดุและผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในระบบฯ ตอ้งสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ า หรือรี
ไซเคิลได้ แต่ไม่สนับสนุนให้น าของเสียไปใช้เป็นพลงังาน น าไปเผาหรือฝังกลบ ในทางปฏิบติัอาจไม่สามารถน า
หลกัการน้ีไปประยุกตใ์ชก้บัของเสียทั้งหมดได ้ทั้งน้ี อาจมีการอา้งว่าไม่มีของเสียและหลีกเล่ียงการน าของเสียไปฝัง
กลบโดยน าไปเผาเพื่อผลิตพลงังาน หรือ อาจมีการรายงานของเสียท่ีเกิดขึ้นไม่ครบถว้นตลอดโซ่อุปทาน การน า
หลกัการไม่มีของเสียมาใช้ในบางกรณีอาจไม่สามารถช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรมากขึ้น แต่หากใช้อย่าง
ถูกตอ้ง จะช่วยใหส้ามารถปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได ้

เศรษฐกจิชีวภาพ หมายถึง เศรษฐกิจซ่ึงใชท้รัพยากรท่ีมาจากธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล (พืชผล ป่า 
ปลา สัตว ์และจุลินทรีย)์ ท่ีสามารถหมุนเวียนได ้เพื่อผลิตอาหารและพลงังาน ทรัพยากรชีวภาพสามารถน าไปใชห้รือ
ใชซ้ ้าเพื่อผลิตผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบ หรือวสัดุใหม่ (เช่น กระดาษ/การ์ด) หรือคืนกลบัสู่โลกของส่ิงมีชีวิตเพื่อสร้าง
ตน้ทุนธรรมชาติขึ้นใหม่ (เช่น โดยกระบวนการหมกัย่อย การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ) เศรษฐกิจหมุนเวียนจึง
ครอบคลุมทั้งทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป ในทางปฏิบติั ทรัพยากรชีวภาพมกัถูกใชห้มดเร็ว
กว่าระยะเวลาท่ีจะสามารถเกิดขี้นใหม่ และอาจไม่ถูกหมุนเวียนสู่ธรรมชาติเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจชีวภาพท่ีสามารถหมุนเวียนไดจ้ะมีบทบาทส าคญัในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพ้ลงังาน
ฟอสซิลและทรัพยากรอ่ืนท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

ในการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและไม่มีของเสีย มีหลกัการตาม The 9R Framework (Potting et 
al.) ดงัน้ี 
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 กลยุทธ์  

เศรษฐกจิ
หมุนเวียน การใช้

ผลิตภณัฑ์
และการผลิต
อยา่งงชาญ
ฉลาด 

R0 Refuse  
หลีกเล่ียงการเกิด 

ของเสีย 

ท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถน าไปใชง้านใน
แบบอ่ืนหรือใชง้านแบบเดิมในผลิตภณัฑ์
อ่ืน 

 

  
R1 Rethink  
คิดใหม่ 

ท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งเขม้ขน้ (เช่น การแบ่งปันการใชง้าน
ผลิตภณัฑ)์ 

 

R2 Reduce  
ลดการใชห้รือ

บริโภค 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือใช้
ผลิตภณัฑโ์ดยใชท้รัพยากรธรรมชาติหรือ
วตัถุดิบใหน้อ้ยลง 

 

การยดือายุ
การใชง้าน

ของ
ผลิตภณัฑ์
และช้ินส่วน 

R3 Reuse  
ใชซ้ ้า 

ใชซ้ ้า โดยน าผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคอ่ืนทิ้ง
แลว้แต่ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ 

 

R4 Repair 
ซ่อมแซม 

ซ่อมแซมหรือซ่อมบ ารุงผลิตภณัฑท่ี์ช ารุด
เสียหาย ใหก้ลบัมาใชง้านไดต้ามหนา้ท่ี 

 

R5 Refurbish 
ปรับปรุงใหม่ 

การคืนสภาพผลิตภณัฑเ์ก่าใหก้ลบัมาใชง้าน
ไดใ้หม่ 

 

R6 
Remanufacturing 

ผลิตใหม่ 

การใชช้ิ้นส่วนแบบเดียวกนัท่ียงัสามารถใช้
งานไดข้องผลิตภณัฑท่ี์ทิ้งแลว้ในผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีมีลกัษณะการใชง้านเดียวกนั 

 

R7 Repurpose  
เปล่ียนวตัถุประสงค์

ใหม่ 

การใชผ้ลิตภณัฑห์รือช้ินส่วนท่ีทิ้งแลว้ใน
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีลกัษณะใชง้านต่างจาก
เดิม 

 

การใช้
ประโยชน์

จาก
คุณลกัษณะ
ของวตัถุดิบ 

R8 Recycle  
รีไซเคิล 

การน ามาผา่นกระบวนการใหเ้ป็นวตัถุดิบท่ี
มีคุณภาพเหมือนเดิม (วตัถุดิบเกรดสูง) หรือ 
คุณภาพต ่าลง (วตัถุดิบเกรดต ่า) 

เศรษฐกจิเส้นตรง 
R9 Recover 
ฟ้ืนคืนสภาพ 

การเผาวสัดุเพื่อใชเ้ป็นพลงังาน 

ท่ีมา: แปลจาก The 9R Framework. Potting et al. (2017, p.5) 
 
 

สภ
าพ
หมุ

นเ
วีย
นเ
พิ่ ม

ขึน้
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1) ความส าคัญและประโยชน์ของเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 
เศรษฐกิจหมุนเวียน มีเป้าประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจโลกให้สามารถเติบโตไดใ้นระยะยาว

และมีศกัยภาพท่ีจะช่วยให้เกิดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพร้อมกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสนบัสนุนการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงผลกระทบอาจท่ีเกิดขึ้น
ตามมา นอกจากน้ี เศรษฐกิจหมุนเวียน ยงัผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายและกฎหมายใหม่ โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการขยะ 
(เช่น ทางเลือกนโยบายการป้องกนัท่ีตน้ทางหรือการน ากลบัมาใชซ้ ้ า) ซ่ึงก าลงัไดรั้บความสนใจและด าเนินการโดย
ภาครัฐทัว่โลกเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

1) ประโยชน์ระดับมหภาค 
1.1) ลดการพึ่งพาการหาวตัถุดิบปฐมภูมิใหม่ๆ เน่ืองจากมีการหมุนเวียนวสัดุให้อยู่ในวฏัจกัรทั้ง

ในทอ้งถ่ินและในเขตพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ช่วยลดความผนัผวนของราคาสินคา้ซ่ึงเป็นความเส่ียงหลกัของธุรกิจท่ีตอ้ง
พึ่งพาการน าเขา้ และช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจไดดี้ขึ้น  

1.2) ลดปัญหาดา้นวสัดุและพลงังานท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัและส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ท าให้องค์กรสามารถขยายการเจริญเติบโตต่อไปยงัตลาดท่ีเกิดใหม่ นอกจากน้ี กรณีศึกษาในสหภาพยุโรปยงั
ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบของการหมุนเวียนท่ีมากขึ้นจะมีแนวโน้มผลกระทบต่อการจา้งงานสุทธิท่ีเป็นบวก โดยแต่ละ
อุตสาหกรรมและภูมิภาคเกิดผลกระทบเชิงบวกในขอบเขตท่ีแตกต่างกนั 

1.3) รักษาตน้ทุนธรรมชาติและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  หลกัส าคญั
ของรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการสร้างเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อการรักษาและฟ้ืนฟูสารทางชีวภาพเพื่อสร้างต้นทุน
ธรรมชาติให้หมุนเวียนกลบัมาใหม่ และยงัช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากภายนอก จากการศึกษาต่างๆ ช้ีให้เห็นว่า
เศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมใหเ้กิดการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมเม่ือเทียบกบักรณีด าเนินธุรกิจตามปกติ 

2) ประโยชน์ระดับจุลภาค 
2.1)  ลดค่าใชจ่้าย ลดตน้ทุนสุทธิของการผลิต การไดม้าและการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การใชซ้ ้ า หรือการผลิตใหม่สามารถลดผลกระทบของวสัดุ พลงังาน หรือแรงงานได ้ในขณะท่ีก่อให้เกิด
การใชง้านใหม่ ส าหรับทุกองคก์ร การลดค่าใชจ่้ายสามารถท าไดต้ั้งแต่ขั้นตอนการน าวสัดุเขา้ (การจดัหาผลิตภณัฑ์ 
ส่วนประกอบ และวสัดุท่ีมีราคาถูกกว่า) และองค์กรท่ีอยู่ในภาคการผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
ของตนเองไดด้ว้ย (ส่งมอบผลิตภณัฑ์ไดใ้นราคาท่ีต ่ากว่า)  จากการวิเคราะห์พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายไดม้ากกว่า
ตน้ทุนการด าเนินการท่ีเพิ่มขึ้น (เช่น การถอดประกอบช้ินส่วน และการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชง้านผลิตภณัฑ)์ ท า
ใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีน่าดึงดูดใจในการลงทุนเร่ิมแรก  

2.2) สร้างนวตักรรมและแหล่งรายได้ใหม่  การน าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้สามารถ
รวบรวมนวตักรรมและการออกแบบแนวคิดใหม่ๆ ท าใหอ้งคก์รสามารถสร้างแหล่งรายไดใ้หม่เพิ่มขึ้น เช่น การเสนอ
รูปแบบการใหบ้ริการใหม่ (การซ่อมแซม การเช่าซ้ือ) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได ้(เช่น จากเศษอาหารเม่ือถูก
แยกออกจากส่ิงอ่ืนๆ) หรือการเขา้ถึงตลาดใหม่ของผลิตภณัฑก่์อนใชง้าน หรือการผลิตใหม่ (เช่น ตลาดเกิดใหม่ ผู ้
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ให้บริการประกนัภยั) ทั้งน้ี แหล่งรายไดใ้หม่ดงักล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจาก
เดิม จึงควรมีการประเมินประโยชน์โดยรวมสุทธิ  และควรระบุความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพตลาด เช่น 
ผลิตภณัฑท่ี์น ามาผลิตใหม่ (Remanufactured product) ในบางกรณีสามารถให้ส่วนต่างของก าไรดีกว่าผลิตภณัฑ์ใหม่
ในช่วงราคาเดียวกนั  

2.3) ปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ องคก์รมีโอกาสท่ีจะสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากขึ้น โดย
จดัให้มีโครงการรับคืนและการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีให้บริการมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรักษาฐานลูกคา้  ความภกัดีต่อแบรนด์ของสินคา้ และจ านวนเขา้เยี่ยมชมหน้าร้านหรือหน้า
เวบ็ไซต์ รูปแบบการหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้นสามารถปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั
และยอมรับมากขึ้น ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบโดยค านึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จะมีอายุการใช้งานท่ีมากขึ้นและมี
คุณภาพสูงขึ้น ในขณะท่ีรูปแบบบริการโดยค านึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะสามารถส่งมอบงานบริการท่ีสะดวก
มากขึ้น (เช่นการบ ารุงรักษาตามปกติ และกรณีท่ีเกิดการเสียหายฉุกเฉิน บุคคลท่ีสามจะเป็นคนจดัการ) อยา่งไรก็ตาม 
ในระยะแรกของการน าไปสู่การปฏิบติั องคก์รอาจตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในประเด็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี
เคยชินของผูบ้ริโภค (เช่น การแยกผลิตภณัฑ์บางอย่างเพื่อส่งคืนผ่านโครงการรับคืนแบบมีส่ิงจูงใจ) รวมถึงการสร้าง
การรับรู้และยอมรับ (เช่น โครงการให้เช่าอาจถูกมองว่าเป็นการลดอิสระหรือแพงขึ้นในระยะยาว) ซ่ึงตอ้งมีการ
ประเมินตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถส่ือสารและส่งเสริมการตลาดไดอ้ยา่งเพียงพอ รวมถึงสร้างประสบการณ์ท่ีดี
ใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน (เช่น เพื่อลดความรู้สึกซบัซอ้นของรูปแบบการบริการแบบใหม่)  

2.4) การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจขององคก์รท่ีดีขึ้นจากการลดการพึ่งพาการน าเขา้หรือจดัหาวตัถุดิบ
ปฐมภูมิใหม่ๆ และความทา้ทายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความกดดนัจากดา้นอุปทานและราคาหรือความเส่ียงทางการเมือง
สังคม และส่ิงแวดลอ้มในวงกวา้ง 

 

2) การน าเศรษฐกจิหมุนเวียนไปสู่การปฏิบัติ 

 
การน าเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่การปฏิบติั เป็นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วยการจดัการ

ทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืในการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 6 ประการ (รูปท่ี 3) ไดแ้ก่  
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ภาพท่ี 3 หลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน (อา้งจาก มตช. 2-2562) 
 
4.1  การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) 

หลกัการ องค์กรควรเขา้ใจถึงผลกระทบในวงกวา้งท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์กร  เขา้ใจถึงการ
สร้างคุณค่าขององคก์รและความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพื่อให้องคก์รมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากร
อย่างย ัง่ยืนในพอร์ตโฟลิโอของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เช่น การระบุช้ินส่วน ส่วนประกอบทั้งหมดและขอ้มูลวตัถุดิบ
ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้องค์กรจดัการกบัความเปล่ียนแปลงและ
ความซับซ้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยระบุผลกระทบในระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตดัสินใจ
และจากกิจกรรมต่างๆ 

4.2  นวัตกรรม (Innovation) 
หลกัการ องค์กรควรพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง  โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน 

ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ/์บริการ และรูปแบบธุรกิจ  
 
4.3  การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 

หลกัการ องคก์รควรรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส้ินสุด ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ีงอาจรวมถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งในโซ่อุปทานและท่ีตวัลูกคา้ โดยตอ้งค านึงถึงปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมทั้งในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นในอนาคต เช่น ในกรณีของการพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์องคก์รควรค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการตน้น ้า และการไดม้าซ่ึงวสัดุ 
ไปจนถึงกระบวนการปลายน ้า ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑ ์และการจดัการหลงัการใชง้าน  
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4.4  ความร่วมมือ (Collaboration) 

หลกัการ องคก์รควรมีความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อรักษาผลประโยชน์และ
สร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกนั ความส าเร็จของการท างานร่วมกนันั้นเกิดจากการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ วิสัยทศัน์ และการก าหนดวตัถุประสงคร่์วมกนั ซ่ึงสามารถใชไ้ดท้ั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร  

4.5  คุณค่าท่ีเหมาะสม (Value Optimization) 
หลกัการ องคก์รควรท าให้ผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบ และวตัถุดิบ เกิดคุณค่าและการใชป้ระโยชน์

สูงสุด ผ่านการพิจารณาปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีอาจสร้างผลกระทบหรือความสูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการ
บ่งช้ีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ เช่น การประหยดัค่าใชจ่้าย (การเขา้ถึงวสัดุราคาถูก และลดตน้ทุนการจดัการขยะ) 
หรือกระแสรายไดใ้หม่ (การจดัหาผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบ และวสัดุเพิ่มเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภณัฑ ์การขาย
ท่ีลดลง (การปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 

การเพิ่มคุณค่าของวสัดุ สามารถด าเนินการได ้3 วีธี ไดแ้ก่ 
วิธีท่ี 1  วสัดุท่ีถูกมองว่าเป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือหลงัการใช้งาน สามารถน า

กลบัไปใชง้านอ่ืน แต่อาจตอ้งปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดจ านวนเกรด หรือประเภท
ของวสัดุท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 

วิธีท่ี 2  วสัดุท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืดอายุการใชง้านของผลิตภณัฑใ์ห้ยาวขึ้นหรือใช้
บ่อยคร้ัง ผ่านการออกแบบหรือใชว้สัดุท่ีคงทนในการผลิต การพฒันาโลจิสติกส์ยอ้นกลบั และพฒันากระบวนการ
ใหดี้ขึ้น  

วิธีท่ี 3  พื้นท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีเหลืออยู่ อาจน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในองค์กร หรือระหว่าง
ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) และผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) โดยอาจมีบุคคลท่ีสามเขา้มาเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวกในกระบวนการเหล่าน้ีในบางคร้ัง 

 
4.6  ความโปร่งใส (Transparency)  

หลักการ องค์กรควรเปิดเผยผลการตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการด าเนินการตามเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืน รวมทั้งมีความ
มุ่งมัน่ในการส่ือสารท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงเวลา ซ่ือสัตย ์และครบถว้น  

 

3) รูปแบบของการท าธุรกจิเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นทางเลือกใหม่ท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัการเลือกใชว้สัดุ การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสู่การไม่มีของเสียและมลพิษตลอดทั้งระบบสินคา้และบริการ สามารถ
แบ่งรูปแบบของธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4 
ท่ีมา: https://www.pre-sustainability.com/news/5-roads-to-a-circular-economy-part-iv-sharing 

 
1. Circular Supplies เป็นการน าวสัดุจากการรีไซเคิล วสัดุชีวภาพ (Bio-based materials) และวสัดุท่ี

สามารถรีไซเคิลไดท้ั้งหมด มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต เพื่อลดการใชท้รัพยากรในการผลิตและลดการเกิดของ
เสีย ตลอดจนการใช้พลงังานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต ตวัอย่างเช่น บริษทั Philips พฒันาตน้แบบธุรกิจจาก
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใชก้บักลุ่มเป้าหมายระบบแสงสว่างตามอาคารไปจนถึงเคร่ืองมือแพทย ์เช่น เคร่ือง 
MRI ท่ีใชใ้นการตรวจหาความผิดปกติของอวยัวะต่างๆ  ท่ีน าวสัดุรีไซเคิลมาปรับปรุงให้ไดคุ้ณภาพสูงขึ้นพร้อมการ
รับประกนัเต็มรูปแบบ เศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยให้บริษทั Philips รีไซเคิลวสัดุท่ีเคยเป็นขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ใน
ธุรกิจของตนไดม้ากถึงร้อยละ 81 และกลายเป็น “ผลิตภณัฑสี์เขียว” ของบริษทัท่ีสร้างรายไดถึ้ง 2 ใน 3 ในปัจจุบนั 

บริษทั ยนิูลีเวอร์ ประเทศไทย4 เปล่ียนบรรจุภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑท่ี์มียอดจ าหน่ายสูงสุด เป็นขวด
ท่ีรีไซเคิลมาจากพลาสติกใช้แล้ว (post-consumer recycling: PCR) นอกจากน้ี ได้เปล่ียนมาใช้ขวด PCR ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์หมวดเคร่ืองใชใ้นบา้น มากถึงร้อยละ 80 บริษทัไดเ้ปล่ียนขวดซันไลต์ซ่ึงเป็นแบรนด์น ้ ายาลา้งจานขายดี
อนัดบั 1 จากการใชข้วด HDPE เป็นขวด PET ในปี 2017 ซ่ึงสามารถลดจ านวนพลาสติกท่ีใชถึ้ง 274 ตนัต่อปี และใน
เดือนมกราคม 2019 ไดอ้พัเกรดขวด PET เป็นขวด PET ท่ีมาจากการรีไซเคิล 100% ท าให้ขวดซันไลตท์ าจาก PCR 
ทั้งหมด และลดการใชพ้ลาสติกไปไดถึ้ง 551 ตนัต่อปี น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 56 
 บริษทั ArcelorMittal ซ่ึงเป็นบริษทัเหล็กและเหมืองแร่จากประเทศลกัเซมเบิร์ก สามารถรีไซเคิล
เหล็กไดถึ้ง 25 ลา้นตนัต่อปี จากการท่ีบริษทัฯ ก าหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทัจึงปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตของตนให้สามารถน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซตเ์หลือทิ้งมาใชผ้ลิตเป็นเอทานอล เพื่อน าไปใช้เป็น
วตัถุดิบในการผลิตเช้ือเพลิงส าหรับยานยนตห์รือผลิตพลาสติกในขั้นต่อไปได ้ประมาณการว่ากระบวนการดงักล่าว
สามารถสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัถึง 300 ลา้นยโูรต่อปี ภายในปี 2025 นอกจากน้ี เศษแร่ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหลอม

 
4 https://www.unilever.co.th/news/news-and-features/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change.html  

https://www.pre-sustainability.com/news/5-roads-to-a-circular-economy-part-iv-sharing
https://www.unilever.co.th/news/news-and-features/2020/unilever-sets-out-new-actions-to-fight-climate-change.html
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เหล็กถูกน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตเป็นซีเมนตต์่อไป ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงไดเ้กือบหน่ึงลา้นตนัต่อปี  
และสร้างรายไดเ้พิ่มใหบ้ริษทัฯ โดยตลาดของผลิตภณัฑด์งักล่าวอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสและบราซิล   

2. Resource Recovery การออกแบบให้มี “ระบบน ากลบั” (Take-Back system) ในกระบวนการเพื่อ
น าวตัถุดิบเหลือใช้ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีถูกก าจดั ซ่ึงยงัสามารถใช้งานไดก้ลบัเขา้สู่กระบวนการใหม่ เพื่อลดการ
เหลือทิ้งให้มากท่ีสุด ตวัอย่างเช่น บริษทั Wrangler ไดน้ าการยอ้มผา้ยีนท่ีเรียกว่า IndigoZERO มาใช้ วิธีการยอ้มน้ี
พัฒนาโดย Indigo Mill Designs (IMD) บริษัทของสหรัฐอเมริกาท่ีเช่ียวชาญด้านการย้อมครามท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นการยอ้มท่ีไม่ตอ้งใช้สารลดก ามะถนัและลดการเกิดน ้ าเสียดว้ยกระบวนการ foam dyeing ของ 
Gaston Systems ซ่ึงวิธีการยอ้มดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนรุปแบบธุรกิจของ Wrangler ซ่ึง
ตั้ งเป้าหมายในการลดการใช้น ้ า 5.5 พนัล้านลิตร ภายในปี 2020 และเปล่ียนมาใช้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ทั้งหมดภายในปี 20255 

3. Circular Design มุ่งเนน้การออกแบบผลิตภณัฑห์รือส่วนประกอบในผลิตภณัฑใ์หมี้อายกุารใชง้าน
ยาวนาน ตวัอย่างเช่น บริษทั Renault ผูผ้ลิตรถยนต์จากฝร่ังเศส ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนปรับเปล่ียนรูปแบบ
ธุรกิจของบริษทั โดยมีการพิจารณาตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์เร่ิมจากการออกแบบรถยนตรุ่์นใหม่ให้เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมตั้ งแต่ต้นทางและเลือกใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ เช่น รถยนต์รุ่น Escape มี
ส่วนประกอบเป็นพลาสติกรีไซเคิลถึงร้อยละ 20 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพฒันากระบวนการน าวสัดุหลกัท่ีส าคญั เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม และผา้ กลบัมาใช้ซ ้ าในการผลิตรถยนต์รุ่นต่อๆ ไป บริษทั Renault ยงัไดก่้อตั้งบริษทัย่อยขึ้น
เพื่อควบคุมการหมุนเวียนของวสัดุและจดัการขยะ โดยท างานร่วมกบับริษทัผูท้  าลายรถยนต์เก่าในฝร่ังเศสกว่า 300 
ราย เพื่อน าวสัดุท่ียงัมีประโยชน์จากรถยนตท่ี์ถูกทิ้งหลายแสนคนัต่อปีกลบัมาไปใชใ้หม่ อะไหล่ของรถยนตมื์อสอง 
เช่น กระจกหน้า-ขา้ง ช้ินส่วนตวัถงั รวมทั้งเคร่ืองยนต์ เกียร์และระบบหัวฉีด จะถูกน ากลบัเข้าสู่กระบวนการผลิต
ใหม่ใหก้ลบัมาใชง้านไดอี้ก6 

4. Sharing Platform มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ตวัอย่างเช่น ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกในกลุ่มสหภาพยุโรป ท่ีขบัเคล่ือนมาตรการใชซ้ ้ า โดย
จดัตั้งศูนยก์ารน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse Center) ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในรูป
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไร มีจุดประสงค์ในการจา้งกลุ่มคนว่างงานซ่ึงเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะ ไม่จ ากดัอายุ และเพศ 
โดยรับบริจาคส่ิงของเส้ือผา้ท่ีไม่ใช้แลว้ และน ามาซ่อมแซมจนสามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ได้ จากนั้น น ามาวาง
จ าหน่ายในซูเปอรมาร์เก็ตสินคา้มือสองท่ีช่ือว่า “Kierratyskeskus” ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นไดก้ลายเป็นรูปแบบธุรกิจ
ให้กับอีกหลายกิจการเพื่อสังคมทัว่โลก ซ่ึงนอกจากจะช่วยจดัการขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยเฉล่ีย 50 ลา้น
กิโลกรัมต่อปีแลว้ รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ในซูเปอร์มารเก็ตยงัถูกส่งกลบัไปเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ของศูนยด์งักล่าวอีกทางหน่ึง กระแสดงักล่าวไดข้ยายผลไปสู่ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้แบรนด์ดงัมากมายและไดรั้บ

 
5 https://www.thaitextile.org/th/insign/downloadcmssrc.preview.212.html 
6 http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2069 

https://www.thaitextile.org/th/insign/downloadcmssrc.preview.212.html
http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2069
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ความนิยมในสหภาพยุโรป ซ่ึงน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช ้เพื่อออกแบบผลิตภณัฑแ์ละส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ในเร่ืองความตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

5. Product as a service เป็นโมเดลธุรกิจท่ีให้บริการในรูปแบบการเช่า หรือ “การจ่ายเม่ือใช้งาน” 
(pay-for-use) แทนการซ้ือขาด ซ่ึงไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใชจ่้ายของผูใ้ชบ้ริการ แต่ยงัช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไดอี้กดว้ย ตวัอย่างเช่น บริษทั Ricoh พฒันาตน้แบบธุรกิจจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 90 
โดยใหเ้ช่าอุปกรณ์ส านกังาน เช่น เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ในระยะยาว จากการท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องตนเองถึงร้อยละ 60 ท าให้ Ricoh สามารถควบคุมวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑข์องบริษทัไดม้ากกวา่ร้อย
ละ 50 ซ่ึงนอกจากธุรกิจการเช่าผลิตภณัฑแ์ลว้ Ricoh ยงัมีแผนลดการใชว้ตัถุดิบปฐมภูมิท่ีใชแ้ลว้หมดไปและหันมา
ใชพ้ลาสติกท่ีมีสารตั้งตน้จากพืชเพิ่มขึ้นในการผลิตเคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ืองถ่ายเอกสาร รวมถึงออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ 
ใหมี้ขนาดเลก็ลง เบาลง  มีส่วนประกอบนอ้ยลง และใชโ้ทนเนอร์ท่ีผลิตจากชีวมวล (Biomass) 

   

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
ระดมความคิด จดัท า presentation และน าเสนอหนา้ชั้น โดยก าหนดกติกาให้ทุกกลุ่มตอ้งน าเสนอ และ

ช้ีแจง รวมถึงใหมี้การสอบถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
1) กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง โดยเลือกสินคา้หรือบริการท่ีมีใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเสนอความคิดใน

การปรับปรุงพฒันาสินคา้หรือบริการดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ประเด็นค าถาม 

▪ สินคา้ท่ีเลือกคืออะไร ปรับปรุงตามแนวคิด CE ในดา้นใด 
▪ ท าอยา่งไรใหเ้กิดสินคา้ CE น้ี  
▪ คาดหวงัวา่สินคา้ CE จะขายไดห้รือไม่และส่งผลดีอยา่งไรต่อสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม   
▪ ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัใครหรือหน่วยงานใดบา้ง  

วิธีการ 
▪ จบักลุ่มเพื่อระดมความคิดอยา่งสร้างสรรค ์โดยสมมติวา่เป็นการประชุมของบริษทัเพื่อเสนอแนวคิด

ส าหรับรูปแบบธุรกิจของสินคา้ตวัใหม่ของบริษทั  
▪ ให้ทุกคนช่วยกนัจดัท าร่างความคิดของตนในกระดาษขนาด A4 และเสนอความคิดโดยใชป้ระเด็น

ค าถามทั้ ง 4 ข้อด้านบนเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้รูปแบบธุรกิจของสินค้าหรือบริการด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน หลายๆ ประเภท  

▪ ช่วยกบัคดัเลือกตวัท่ีเห็นวา่มีศกัยภาพท่ีสุด เพื่อน าเสนอ  
▪ ใหมี้การใช ้Flip chart หรือ white board ในการเสนอสาระส าคญั และวาดรูปประกอบ  



129 

2) กิจกรรมกลุ่ม ระดมสมอง โดยเลือกสินคา้หรือบริการท่ีสนใจและมีใช้ในชีวิตประจ าวนั 1 ชนิด 
จดัท าและน าเสนอ circular flow ของสินคา้นั้น โดยให้บ่งช้ีเทคนิคของ CE ท่ีเป็นไปไดใ้น  circular flow ของสินคา้
และบริการท่ีเลือก 

วิธีการ 
▪ จบักลุ่มเพื่อระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยสมมติว่าเป็นการประชุมของบริษทัเพื่อหารือใน

เร่ืองกลยทุธ์และความเป็นไปไดข้องสินคา้ตวัใหม่ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษทั  
▪ ใหทุ้กคนระดมความคิดโดยใชต้ารางกรอบความคิดเป็นแนวทางเพื่อจดัท า circular flow ของสินคา้ 

และน าเสนอจุดเด่นจุดดอ้ยของสินคา้ตามวฏัจกัรท่ีปรากฎ 
▪ ใหมี้การใช ้Flip chart หรือ white board ในการเสนอสาระส าคญั และวาดรูปประกอบ  

ประเด็นค าถาม 
1. กรอบแนวคิดในการหารือส าหรับวัฏจักรทางเทคนิคของสินค้าหรือบริการท่ีเลือก 

 ประเด็นระดมสมอง จุดเด่นของสินค้า
และตัวช่วยท่ีท าให้
สินค้าขายได้ 

จุดอ่อนของสินค้า
และข้อจ ากดัที่ต้อง
ระวังในสร้างตลาด
ของสินค้า 

1 สินค้านีเ้ป็นสินค้าใช้ซ ้า ? 
ถา้ใชซ้ ้า จะท าใหสิ้นคา้น้ีคงทน มีอายกุารใชง้านอยา่งไร ควรมี
การใหบ้ริการใดเพื่อสนบัสนุนใหสิ้นคา้น้ีขายไดใ้นทอ้งตลาด 

  

2 สินค้านีเ้ป็นสินค้าท่ีน ามากลับมาซ่อมแซมเพ่ือน ากลบัไปใช้
ใหม่ ? 
ถา้น ากลบัมาซ่อมแซมช้ินส่วนหรืออะไหล่เพื่อใหส้ามารถน า
กลบัไปใชใ้หม่ได ้ตอ้งมีการอออกแบบใหม่ใหซ่้อมง่ายและ
อพัเกรดไดอ้ยา่งไร ควรมีการใหบ้ริการใดเพื่อสนบัสนุนให้
สินคา้น้ีขายไดใ้นทอ้งตลาด 

  

3 สินค้านีเ้ป็นสินค้าน ากลบัมาผลติเพ่ือใช้ใหม่  ? 
▪ หลงัจากใชง้านและส่งคืนกบัมายงับริษทั สินคา้น้ีตอ้งมี

วิธีการในการผลิตใหม่โดยเปล่ียนส่วนประกอบท่ีจ าเป็น
และส่งกลบัไปขายในทอ้งตลาดอยา่งไร 

▪ ควรมีการใหบ้ริการใดเพื่อสนบัสนุนใหสิ้นคา้น้ีขายไดใ้น
ทอ้งตลาด 

  

4 สินค้านีเ้ป็นสินค้ารีไซเคิล ?   
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 ประเด็นระดมสมอง จุดเด่นของสินค้า
และตัวช่วยท่ีท าให้
สินค้าขายได้ 

จุดอ่อนของสินค้า
และข้อจ ากดัที่ต้อง
ระวังในสร้างตลาด
ของสินค้า 

▪ สินคา้น้ีมีการออกแบบเพื่อใหรี้ไซเคิลไดแ้ละผลิตดว้ยการรี
ไซเคิลอยา่งไร  

▪ ควรมีการใหบ้ริการใดเพื่อสนบัสนุนใหสิ้นคา้น้ีขายไดใ้น
ทอ้งตลาด 

2. กรอบแนวคิดในการหารือส าหรับวัฏจักรทางชีวภาพของสินค้าหรือบริการท่ีเลือก 

 ประเด็นระดมสมอง จุดเด่นของสินค้า
และตัวช่วยท่ีท าให้
สินค้าขายได้ 

จุดอ่อนของสินค้า
และข้อจ ากดัที่ต้อง
ระวังในสร้างตลาด
ของสินค้า 

1 สินค้านีเ้ป็นวัสดุธรรมชาติ ท่ีสามารถใช้ซ ้าตามสภาพในด้าน
อ่ืนๆ? 
โดยเป็นวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถน าไปใชซ้ ้าในลกัษณะอ่ืน ได้
เร่ือยๆ จนเส่ือมสภาพ เช่น การน าช้ินส่วนไมข้องสินคา้ ไป
ดดัแปลงเพื่อใชใ้นแบบอ่ืนจนไม่สามารถใชไ้ดต้ามคุณสมบติั
เดิมก่อนท่ีจะเอาไปท าฟืนเพื่อใหค้วามร้อน 

  

2 เป็นสินค้าที่ยังสามารถน าส่วนท่ีเหลือจากการผลติไปใช้เป็น
วัตถุดิบของผลติภัณฑ์อ่ืน ? 
เช่น กรณีการน าส้มมาผลิตเป็นน ้าผลไม ้และน าเปลือกส้มท่ี
เหลือมาสกดัน ้ามนัระเหยเพื่อใชใ้นผลิตภณัฑท์ าความสะอาด 
หรือเคร่ืองส าอาง 

  

3 เป็นสินค้าท่ีหมุนเวียนกลบัสู่ระบบนิเวศของโลก (ชีวาลยั) ได้ 
เช่น เม่ือหมดอายกุารใชง้านสามารถน าไปหมกัเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน 
เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก 
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Module 5(1): Circular Business Model นวัตกรรมโมเดลธุรกจิสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
ช่ือบทหรือโมดูล 
นวตักรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

สร้างแรงบนัดาลใจ ใหน้กัศึกษามีความรู้สึกอยากท่ีจะเรียนรู้แนวคิดของ Business Model และสนใจท่ีจะ
ประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนตามพื้นฐานความรู้และความถนดัของนกัศึกษา 
 
สาระส าคัญ  

1. ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้การประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Business Model กบัธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยการเล่าเร่ืองกรณีศึกษาท่ีเป็นเร่ืองราวจริง มาสร้างแรงบนัดาลใจ ใหน้กัศึกษาอยากท่ีจะเรียนรู้
ในรายละเอียด และวิธีการใชง้านฺ Business Model 

2. แนะน าใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการเบ้ืองตน้ และองคป์ระกอบของกระบวนการศึกษาเร่ือง Business Model 
3. เปิดโอกาสให้นกัศึกษาเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนตามความสนใจของนกัศึกษา มา

เป็นจุดตั้งต้นในการเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้แนวคิดของ Business Model เพื่อจดัการกับโจทย์ทางธุรกิจใน
หวัขอ้ท่ีเลือก ดว้ยฐานความรู้ท่ีมีอยูผ่า่นการมอบหมายงาน และเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

 
เน้ือหาสาระ  

1. ความจ าเป็นในการใช ้Circular Business Model ในการบริหารจดัการความยัง่ยนื มีความเช่ือมโยงกบัอตัรา
การใชท้รัพยากรของโลก ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมากในรอบ 40 ปีท่ีผา่นมา และมีแนวโนม้วา่ ถา้ไม่มี
การสนบัสนุนใหท้ั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมมือกนัสร้างกระบวนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของโลกน้ี ในอีกไม่ชา้ คนรุ่นใหม่ก็จะไม่มีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
การด าเนินการโดยการใช ้Circular Business Model อยา่งเตม็รูปแบบ จึงไม่ใช่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เป็น
เร่ืองๆ แต่เป็นการออกแบบระบบใหม่ทั้งหมด ใหมี้การจดัการ Recycle ทรัพยากรทั้งหมด และท าให้
ส่ิงแวดลอ้มมีความยัง่ยนื เน่ืองจากในการท าธุรกิจท่ีใชห้ลก้การน้ี จะสร้างให้ระบบการด าเนินธุรกิจ ไม่ท า
ใหเ้กิดของเสียเพิ่มเขา้ไปในส่ิงแวดลอ้ม, ไม่ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเกิดมลพิษเพิ่ม และลดปริมาณท่ีจะตอ้งขดุคน้
เอาทรัพยากรท่ีอยูใ่นพื้นโลกน้ีขึ้นมาใช ้ดงันั้นในธุรกิจท่ีด าเนินการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จะมุ่งเนน้ท่ีจะ
น าวสัดุรวมทั้งน ้ากลบัมาใชใ้หม่, เลือกใชพ้ลงังานสะอาด ไม่วา่จะเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานท่ีไดจ้าก Biofuel หรือแมแ้ต่พลงังานภายใตพ้ื้นดิน มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ียงัลดการ
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พึ่งพาการใชต้น้ทุนจากภายนอก ดว้ยการจดัการใหมี้ความสามารถด าเนินการเองได ้ทั้งน้ีจะค านึงอยูเ่สมอวา่ 
กิจกรรมต่างๆในองคก์รจะไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

2. Circular Business Model เป็นวิธีการบริหารงานเพื่อเจาะลึกเขา้ไปแกไ้ขระบบท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของ
การด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มในการท างานแบบใหม่ ท่ีจะผลกัดนัใน
อนาคตมีความยัง่ยนื 
โดยพื้นฐานของกระบวนการ Business Model ทัว่ไป จะค านึงถึงความยัง่ยนืเชิงเศรษฐศาสตร์ ใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ของการบริหารจดัการในเชิงของความอยู่รอดไดเ้หนือกาลเวลา, สร้างความส าเร็จ และผลก าไรใหก้บัองคก์ร 
ดงันั้นเม่ือน ากระบวนการน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองของเศรษฐกิจหมุนเวียนแลว้ ก็จะช่วยใหเ้กิดความยอมรับ
ท่ีจะสร้างมูลค่าทางธุรกิจ มีการใชก้ลยทุธ์ท่ีจะใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะท่ีใหมู้ลค่า
ทางเศรษฐกิจ กบัเร่ืองของการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีฝังอยูใ่นการผลิตและการใชง้านผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ี
เกิดจากธุรกิจนั้น 

3. แนวคิดในการประยกุตใ์ชห้ลกัการของ Business Model มาปรับใชก้บัเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน เร่ิมจากการ
ไขปัญหาธุรกจิเพ่ือความย่ังยืนก่อน ดว้ยการให้มูลค่ากบัเร่ืองน้ี และมีการควบคุมเพ่ือบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีหลากหลาย ดว้ยการใชทั้ศนคติในการท าธุรกจิระยะยาว จนธุรกิจไดป้รับตวัเป็นการประการเพื่อ
ความยัง่ยนื (Sustainable Business Model) 
ต่อจากนั้น ก็จะไขปัญหาธุรกิจให้เกดิองค์ประกอบของเศรษฐกจิหมุนเวียนในองค์กร โดยจดัใหมี้
กระบวนการใช้ทรัพยากรครบวงจร แลว้เพิม่ระดับความเข้มข้นท่ีจะใช้ทรัพยากรให้ครบวงจรนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัก็พยายามลดความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรเพิม่ในการประกอบกิจการจนให้
เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ ในการสร้าง Circular Business Model  

4. ขั้นตอนและกระบวนการในการคิดใหค้รบวงจรเพื่อประสบความส าเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ดว้ยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ จะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Business Canvas เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา
รายละเอียดของแง่มุมส าคญัต่างๆดงัน้ี 
เร่ิมตน้จากการหาคุณค่าของส่ิงท่ีจะได้ (Value Proposition) ในเร่ืองท่ีเราสนใจจะศึกษา โดยคุณค่าเหล่าน้ี
พิจารณาไดจ้ากลูกคา้ มีความยุง่ยากล าบากในเร่ืองท่ีเราสนใจอยา่งไร (Pain) รวมถึงจะไดป้ระโยชน์เพิ่มเติม
อยา่งไร (Gain) จากนั้น ก็หาทางเลือกในการท่ีจะส่งผ่านคุณค่าเหล่าน้ันให้กบัลูกค้า ดว้ยการจดักลุ่มของลูกคา้
ใหเ้หมาะกบัช่องทางต่างๆไม่วา่จะมีอยูแ่ลว้หรือตอ้งสร้างเพิ่ม โดยค านึงถึงต้นทุนและกจิกรรมต่างๆท่ี
จะต้องท าเพื่อใหก้ารส่งผา่นคุณค่าเหล่านั้นเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และทา้ยท่ีสุดจะเป็นการเช่ือมโยงรายได้
ท่ีจะเกดิขึน้กบัองค์กรใหคู้ค่วรกบัการส่งคุณค่าเหล่านั้นให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งไร ความส าเร็จของ Circular 
Business Model ท่ีไดน้ี้ จะตอ้งท าใหธุ้รกิจมีความยัง่ยนื ไม่ท าร้ายส่ิงแวดลอ้ม และสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
น้ีมีความสงบสุขในระยะยาว 

5. ทิศทางของการใช ้Circular Business Model เพื่อจดัการเร่ืองต่างๆในธุรกิจ มี 5 กลุ่มคือ  
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5.1) กลุ่มของการจัดจ้าง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวสัดุหมุนเวียน, พลงังานทดแทนต่างๆ  
5.2) กลุ่มของการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ เช่นเร่ืองการลดการร่ัวไหล, การน าผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ยอ้นกลบัมา

โดยใหมู้ลค่าสูง  
5.3) กลุ่มของการยืดวงจรชีวิตของผลติภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การซ่อม, การยกระดบัไปใชง้านอ่ืน 

หรือการขายคืน เป็นตน้  
5.4) กลุ่มการใช้ Platform ต่างๆร่วมกนั เช่นกระตุน้ใหมี้ความร่วมมือกนัในหมู่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์เพื่อ

แลกเปล่ียนวสัดุท่ีใชแ้ลว้ระหวา่งกนัหรือเพิ่มมูลค่าใหก้บัวสัดุ  
5.5) กลุ่มของการสร้างบริการจากการใช้ของร่วมกนั หรือใชข้องคนละเวลากนั เพื่อก่อใหเ้กิดเป็นธุรกิจการ

เช่า หรือจ่ายตามท่ีใชง้าน เป็นตน้ 
6. ตวัอยา่งของการท าธุรกิจ สามารถดูไดจ้าก Slides ซ่ึงมีไดห้ลากหลาย และบางรายก็เป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้

เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ ์และบริการท่ีเราใชแ้ละบริโภคเป็นประจ า 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน  

หัวข้อ จ านวนนาทีท่ีใช้
สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

นวตักรรม
โมเดลธุรกิจสู่
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 

30 นาที 
 
 
 

30 นาที 
 
 

60 นาที 
 

1. บรรยาย 
 
 
 
2. ยกตวัอยา่งจริงจากภาค

ธุรกิจ 
 
3. จดั Mini-Workshop ให้

นกัศึกษาเลือกเร่ืองท่ี
สนใจ มาประยกุตใ์ชก้บั
เร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การท า Pre-Test 
ก่อนเรียน เทียบกบั
การท า Post-Test 
หลงัเรียน 
 
 
 
การใหค้ะแนนการ
ท ากลุ่ม Mini-
Workshop 

• Presentation 
File 

 
 
• Presentation 

File+VDO  
 
• Presentation 

File 

 
 
กจิกรรม  

ใหน้กัศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อท าการก าหนดหวัขอ้ของปัญหาท่ีสนใจท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในการใชแ้นวคิดของ Business Model เพื่อหาทางจดัการปัญหานั้น แลว้ใหน้กัศึกษา ทดลองไปท าขั้นตอน 
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ก าหนด กลุ่มลูกคา้, คุณค่าการส่งมอบสินคา้/บริการ, กิจกรรมหลกั และน าเสนอผลงานเป็น Presentation แสดงให้
เห็นผลของส่ิงท่ีไดท้ ามา และแผนงานท่ีจะท าถดัไปโดยมา Present เป็นกลุ่ม ใชเ้วลากลุ่มละ 10 นาทีรวมการถาม-
ตอบ 
 

เม่ือทุกท่านเขียนแต่ละโมดูลของตนเองมาแลว้แต่ละโมดูล จะมาสรุปเป็นตารางดังกล่าวน้ีเพื่อให้เห็น
ภาพรวมของรายวิชาทั้งหมด 
 
ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 
(1คร้ัง:2ชม.) 

CLO วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

นวตักรรม
โมเดลธุรกิจสู่
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

30 นาที 
 

30 นาที 
 

60 นาที 
 

CLO ท่ี 1 บรรยาย ก่อนเรียน ใหท้ า 
Pre-Test ก่อน 

Presentation 
file 

CLO ท่ี 2 บรรยายพร้อม 
VDO Clip(s) 

- Presentation 
file + VDOs 

CLO ท่ี 3 Mini-
Workshop 

หลงัจาก Mini-
Workshop ใหท้ า 
Post-Test 

Presentation 
file 

 

เน้ือหาการบรรยาย  

วิชา โมเดลธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) เป็นการอธิบายให้นักศึกษา ไดเ้ขา้ใจพื้นฐาน และ
องคป์ระกอบ ของ Business Model เบ้ืองตน้ เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงกบัแนวทางท่ีภาคธุรกิจ เลือกน าไปประยุกตใ์ชใ้นทาง
ปฏิบติั รวมทั้งยกตวัอย่างในชีวิตจริงให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม และอยากใช้ศกัยภาพของ
วิชาชีพท่ีตนเองเรียน มาสร้างโอกาสใหก้บัธุรกิจหมุนเวียน (Circular Business) ในอนาคต 
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หลังจากเร่ิมต้นการปฏิวติัอุตสาหกรรมหลังสงครามโลก เกิดการลดลงของทรัพยากร อันเน่ืองมาจาก
พฒันาการในการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์มีการผลิตส่ิงของและใชบ้ริการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง โดยใช้
วิธีน าทรัพยากรใหม่ขึ้นมาเป็นวตัถุดิบเพิ่มขึ้นตามแรงผลกัดนัของการขยายตวัของประชากร และความตอ้งการใช้
สินคา้และบริการต่อหัวท่ีสูงขึ้น ส่วนของวสัดุสินคา้ท่ีถูกใชไ้ปแลว้ ยงัมีสัดส่วนในการจดัการให้เกิดการวนกลบัมา
ใชใ้หม่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงนบัวา่นอ้ยมาก 

ถา้เรายงัปล่อยให้อตัราการใชท้รัพยากรยงัคงเป็นอยู่อย่างน้ี ในอนาคตอนัใกล ้เราอาจจะไม่เหลือทรัพยากร
เพียงพอกับความตอ้งการท่ีจะใช้ส าหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต และจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม 
ตามมา 
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เพื่อให้กิจกรรมในการเลือกใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพ และเพียงพอให้กบัคนรุ่นถดัไป เราจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

สร้างกลไกท่ีย ัง่ยนื ในการขบัดนักระบวนการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ ในรูปแบบต่างๆใหมี้จ านวนมากพอ และมี
แรงจูงใจให้กบัผูป้ระกอบการ รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ยินดีท่ีจะท าหน้าท่ีและมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งน้ี 
โมเดลธุรกิจหมุนเวียน จะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้มีส่วนร่วม สามารถสร้างให้เกิดกลไกท่ี
ครบถว้น สามารถประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางของทางเลือกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหมุนเวียน เพื่อความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ การรี
ไซเคิล, การใช้พลงังานสะอาด, การปรับเปล่ียนโครงสร้างตน้ทุนท่ีสามารถควบคุมจากภายใน และการลดปัญหา
มลพิษหรืออนัตรายจากผลผลิต ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถเลือกท่ีจะท าหัวขอ้ใดๆ ตามความเหมาะสม ตามศกัยภาพ
และบุคลากรท่ีองคก์รนั้นมีอยู ่
 
เพื่อท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

1. พฒันาการของการใช ้โมเดลธุรกิจ ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. Business Model (โมเดลธุรกิจ) หลกัการ ในการช่วยใหพ้ิจารณาภาพรวมไดค้รบถว้น 
3. Business Model Canvas (แผนผงัโมเดลธุรกิจ) เคร่ืองมือ ท่ีช่วยใหก้ารพิจารณา มีระบบและแบบแผน 
4. Value Proposition Canvas (แผนผงัคุณค่าการส่งมอบสินคา้และบริการ) เคร่ืองมือ ท่ีเป็นหัวขอ้หลกัในการ

พิจารณาแรงขบัเคล่ือนของกระบวนการ 
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พฒันาการของการประยุกต์ใชโ้มเดลธุรกิจ เร่ิมตน้จากการหาวิธีประกอบกิจการท่ีให้ผลก าไรท่ีดี โดดเด่น 
เป็นผูน้ าทางธุรกิจ ซ่ึงต่อมาพบว่า ถา้ไม่ค  านึงถึงความยัง่ยืน โมเดลธุรกิจท่ีได ้อาจไม่ตอบโจทยข์องความอยู่รอดใน
ระยะยาวได ้จึงตอ้งปรับโมเดลธุรกิจโดยให้ความส าคญักบัคุณค่าระยะยาว และใชก้ารบริหารเชิงรุก เพื่อจะไดแ้นว
ทางการท าธุรกิจท่ีย ัง่ยืน ต่อจากนั้นเม่ือค านึงถึงการท าธุรกิจต่อเน่ืองระยะยาวในภาวะท่ีก าลงัจะเกิดความขาดแคลน
ปัจจยัหลกัดา้นทรัพยากรในอนาคต ท าให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมให้การใชท้รัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ไม่ว่าจะด้วยการลด สร้างวฏัจกัร หมุนเวียนทรัพยากรให้ช้าลง เพิ่มความเขม้ขน้ในการหมุนเวียน และลดความ
หลากหลายของทรัพยากรท่ีใช ้จนไดแ้นวทางท่ีเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีสร้างความยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
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โมเดลธุรกิจหมุนเวียน เป็นวิธีการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหมุนเวียนทรัพยากร ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด
ได้ มีผลก าไรตามควร โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อคุณสมบติัท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงฝังอยู่ในสินคา้และ
บริการ  

การสร้างโมเดลธุรกิจดงักล่าว สามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Business Model Canvas เป็นแนวทางในการ
พิจารณาภาพรวมของมิติต่างๆทางธุรกิจ โดยมีการค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มผ่านกิจกรรมของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เท่าท่ีจะท าได ้
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โมเดลธุรกิจหมุนเวียน เป็นการประยุกตใ์ชโ้มเดลธุรกิจ กบัเร่ืองของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างให้ธุรกิจเกิด

มูลค่าเพิ่มดว้ยการใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า แผนผงัโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ช่วยในการพิจารณากรอบ
ความคิดในมิติท่ีส าคญัต่างๆดงัน้ี 

1. คุณค่าท่ีส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Value Proposition)  
2. วิธีการส่งมอบคุณค่าของสินคา้และบริการ 
3. รูปแบบของรายได ้ท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงกบัการส่งมอบคุณค่าของสินคา้และบริการท่ีก าหนดไว ้

 
โดยเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้กรอบความคิดขา้งตน้ประสบความส าเร็จ จะตอ้งมีองค์ประกอบการใชท้รัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใชห้ลกัของเศรษฐกิจหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เช่น การลด, การหมุนเวียน
วตัถุดิบ, การใช้พลังงานสะอาด , ฯลฯ และสร้างผลประกอบการของธุรกิจให้มีผลก าไรท่ีดี ไม่เป็นปัญหากับ
ส่ิงแวดลอ้ม และท าใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
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Business Model Canvas 

ล าดบัของการพิจารณาการพิจารณาใส่เน้ือหาในตาราง โดยมากจะเร่ิมจากการก าหนดกลุ่มลูกคา้ จากนั้นก็จะ
ใช ้Value Proposition Canvas มาช่วยก าหนดตวัสินคา้และบริการ ตามมาดว้ยการแยกทีมงานท่ีเป็นฝ่ายขายและขนส่ง 
ให้พิจารณาเร่ืองการเลือกช่องทางการส่งมอบสินคา้และบริการ รวมทั้งการจดัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อ
ขยายฐานลูกคา้และรับขอ้มูลความพึงพอใจหรือขอ้ปรับปรุงท่ีเป็นมุมมองจากลูกคา้  

ส่วนฝ่ายผลิตและบญัชี จะก าหนดกิจกรรมหลกั รวมทั้งก าหนดทรัพยากรท่ีตอ้งการ เพื่อท าให้สินคา้และ
บริการท่ีก าหนด เกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

จากนั้นทุกฝ่าย จะมารวมกนัก าหนดรูปแบบของรายได ้และพนัธมิตรหลกั ท่ีจะช่วยผลกัดนัให้เกิดธุรกิจ 
และทดลองประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจ โดยมีการปรับแกไ้ขขอ้มูลต่างๆระหว่างพิจารณา จนไดผ้ลท่ีน่าพอใจ 
เพื่อน าไปตดัสินใจด าเนินการจริงต่อไป 
 
Value Proposition Canvas (แผนผังคุณค่าการส่งมอบสินค้าและบริการ) 

การก าหนดสินคา้และบริการ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมาก และใช้ทีมงานท่ีรับผิดชอบในการท างาน จะตอ้งมี
การออกไปหาขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ พูดคุย หรือแมแ้ต่ท าการวิจยัตลาด โดยมุ่งเนน้ท่ีจะหาว่า ส่ิงใดท่ีธุรกิจจะช่วย
ให้ภารกิจของลูกคา้ ประสบผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีลูกคา้ประสบอยู่ หรือท าให้เกิดผลประโยชน์ส่วน
เพิ่ม จากการใช้สินคา้และบริการของธุรกิจท่ีก าลงัพิจารณาอยู่น้ี โดยเช่ือมโยงกบัความสามารถและทรัพยากรของ
องคก์ร ในการจดัการสร้างธุรกิจใหม่ท่ีก าลงัพิจารณา 
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เพื่อขยายความแนวคิดทั่วๆไปท่ีมีหลายธุรกิจ เลือกใช้สร้างโมเดลธุรกิจหมุนเวียน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถขององคก์ร และทรัพยากรท่ีมีอยู ่วา่เหมาะท่ีจะใชห้วัขอ้ใดเป็นตวัขบัดันธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจ
เลือกใชห้น่ึงหรือหลายโมเดลก็ไดข้ึ้นอยูก่บัทีมงานท่ีพิจารณา 
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ตวัอยา่งของธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั สามารถเป็นตวัแทนของแนวคิดการประยกุตใ์ชโ้มเดลธุรกิจกบั
เศรษฐกิจหมุนเวียนได ้ 

ส าหรับตวัอยา่งใน Slide น้ี ใชแ้นวคิดท่ีเป็น Keyword ดงัน้ี 
 
Regenerate, Share, Optimise, Loop, Virtualise, Exchange 

 
 

ตวัอย่างน้ี แสดงให้เห็นว่า ถา้ตอ้งการต่อยอดโมเดลธุรกิจเบียร์แบบเดิมท่ีมีเฉพาะกิจกรรมการผลิตเบียร์โดย
อาจไม่ใชน้ ้าเสีย หรือกากวตัถุดิบไปใชง้านต่อ 

เม่ือปรับโมเดลธุรกิจ ให้เป็น Circular Business Model ก็สามารถท าได ้และช่วยขยายธุรกิจออกไปมากมาย 
เป็นการปลูกเห็ด การท าปุ๋ ย การเล้ียงบ่อปลา และการท าเช้ือเพลิงได ้โดยใชข้องเสียจากการผลิตเบียร์ มาท าประโยชน์
ต่อเน่ืองได ้
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ในธุรกิจเส้ือผา้เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ก็มีตวัอย่างของการผลิตชุดนกัเรียนซ่ึงอยู่ในวยัท่ีเติบโตเร็ว ชุดอาจมีสภาพดี
แต่ขนาดอาจจะเลก็ไปเม่ือใชไ้ดไ้ม่นานนกั ก็สามารถน าชุดนกัเรียนใชแ้ลว้นั้น มาแกไ้ขปรับปรุงแลว้คุมคุณภาพ หรือ
น าไปเปล่ียนสภาพกลบัไปเป็นเส้นใย โดยท่ีผูท่ี้น าชุดนกัเรียนนั้นไปส่งท่ีร้าน จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีน่าจูงใจ  
 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Circular Business Model ในธุรกจิจริง (มีวีดิโอประกอบ) 

 
 

 

ตัวอย่างนี้ เป็นความร่วมมือของพระสงฆ,์ สมาชิก

ชุมชน ร่วมกับเอกชน ในการหาทางใช้ขวดพลาสติก

ที่ใช้แล้วมาแปรรูปให้เป็นจีวร ด้วยความคิดที่จะ

แก้ปัญหาขยะพลาสติกไปพร้อมๆกับส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมขนให้เกิดความแข็งแกร่งข้ึน 
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ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นบทเรียนซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการท า โมเดลธุรกิจ แต่เป็นการแสดง

ให้เห็นถึงแรงบนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ของผูป้ระกอบการ ท่ีจะผลกัดันให้เกิดธุรกิจซ่ึงมีพื้นฐานจากเศรษฐกิจ

หมุนเวียนท่ีไดก้ล่าวมาในบทเรียนขา้งตน้น้ี 

 

ใบกจิกรรม 

 

ผูส้อนสามารถเลือกใชแ้นวทางต่อไปน้ี ในการท ากิจกรรมในช่วง Mini-Workshop 60 นาที โดยแบ่งเป็นการ

ระดมสมอง 30 นาที และการน าเสนอผลงาน 30 นาที 
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การประเมิน 

ผูส้อนสามารถเลือกใชแ้นวทางต่อไปน้ีในการประเมินนกัศึกษาไดต้ามความเหมาะสม 
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Module 5(2): Design Thinking for Circular Business กระบวนการออกแบบธุรกจิภายใต้แนวคิด 
เศรษฐกจิหมุนเวียน 
 
ช่ือบทหรือโมดูล 
 กระบวนการออกแบบธุริจภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design Thinking for Circular Business) 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

สร้างแรงบนัดาลใจ ใหน้กัศึกษามีความรู้สึกอยากท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาของกระบวนการ Design Thinking และ

สนใจท่ีจะประยกุตใ์ชก้บัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนตามพื้นฐานความรู้และความถนดัของนกัศึกษา 

 

สาระส าคัญ  

1. ให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้การประยกุตใ์ชก้ระบวนการ Design Thinking กบัการแกปั้ญหาทางธุรกิจจาก

การเล่าเร่ืองกรณีศึกษาท่ีเป็นเร่ืองราวจริง มาสร้างแรงบนัดาลใจ ให้นกัศึกษาอยากท่ีจะเรียนรู้ในรายละเอียด 

และวิธีการใชง้านกระบวนการ Design Thinking 

2. แนะน าใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการเบ้ืองตน้ และองคป์ระกอบของกระบวนการ Design Thinking 

3. เปิดโอกาสให้นกัศึกษาเลือกหัวขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนตามความสนใจของนกัศึกษา มา

เป็นจุดตั้งตน้ในการเรียนรู้วิธีประยุกตใ์ชก้ระบวนการ Design Thinking เพื่อแกปั้ญหาในหัวขอ้ท่ีเลือก ดว้ย

ฐานความรู้ท่ีมีอยูผ่า่นการมอบหมายงาน และเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 

 

เน้ือหาสาระ  

1. ภาคธุรกิจ ไดเ้ตรียมกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อแกปั้ญหาต่างๆท่ีน่าสนใจ โดยปัญหาเหล่านั้นอาจเก่ียวขอ้ง

หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ได ้แต่ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองส าคญัคือ เป็นการแกปั้ญหาท่ีน่าสนใจ 

และมีการใชก้ระบวนการ Design Thinking มาแกปั้ญหา และไดผ้ลลพัธ์ท่ีเห็นประจกัษไ์ด ้ทั้งน้ี กรณีศึกษา

อาจใชก้ระบวนการ Design Thinking เพียงบางส่วน หรือเตม็รูปแบบก็ได ้ขึ้นอยูก่บัสภาพความจ าเป็นของ

ปัญหานั้น ส่ิงส าคญัคือ กรณีศึกษานั้นจะสร้างความประทบัใจใหก้บันกัศึกษามีความรู้สึกวา่ กระบวนการ 

Design Thinking นั้น มีความน่าสนใจ และมีนกัศึกษาอยากท่ีจะมีโอกาสทดลองใชวิ้ธีการ และแสดง

ความสามารถใหผู้ส้อนและเพื่อนไดเ้ห็น 

2. กระบวนการ Design Thinking เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหเ้กิดการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ตรงประเด็นอยา่ง

มีระบบ มีกลไกการพฒันาการแกปั้ญหาท่ีมีความต่อเน่ืองจนไดผ้ลสรุปในการแกปั้ญหาท่ีใชง้านไดจ้ริงอยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนคือ ผูท่ี้ใชก้ระบวนการน้ีตอ้งเรียนรู้ถึงความเข้าใจเชิงลกึของความต้องการของ
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาก่อน แลว้จึงเรียบเรียงใชค้วามเขา้ใจเหล่านั้นมาท าการ

ก าหนดตัวปัญหาที่ตรงประเด็น ก่อนท่ีจะหาแนวทางแก้ปัญหา แลว้ท าการทดลองดว้ยการใชว้ิธีท าต้นแบบ

มาทดสอบ แลว้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมาทดลองพร้อมกบัสะท้อนความเห็น เพื่อใหผู้แ้กปั้ญหา สามารถน าไปใช้

ปรับปรุงตน้แบบใหม่ หรืออาจไปเปล่ียนการก าหนดตวัปัญหาใหถู้กตอ้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสามารถ วน

กลบัไปขั้นตอนก่อนหนา้น้ีได ้ถา้เกิดการเรียนรู้ท่ีต่างออกไปจากท่ีเคยเขา้ใจ จนกระทัง่สามารถแกปั้ญหาได้

อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี ยงัมีองคป์ระกอบ 7 อยา่ง เป็นแนวทางท่ีจะใชช่้วยใหผู้แ้กปั้ญหา มีทางเลือกท่ีจะ

ปรับปรุง หรือแกไ้ข เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากปัญหานั้น มีประสบการณ์ท่ีดีจากผลของการแกปั้ญหา

เหล่านั้น เม่ือไดล้องแกปั้ญหาดว้ยแนวทางต่างๆ ก็สามารถใชเ้กณฑ ์5E ในการตรวจสอบวา่ ผลท่ีไดน้ั้นได้

ช่วยใหผู้ใ้ชง้านไดป้ระโยชน์ครบถว้นในมุมมองท่ีส าคญัหรือไม่ 

3. การชกัจูง ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จะมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาเลือกเร่ืองท่ีตนเองมีความสนใจและมี

ความเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีไดเ้รียนไปใน Module ท่ีผา่นมา โดยอาจใชว้ิธีแบ่งกลุ่มใหเ้ลือก

หวัขอ้ท่ีตอ้งการจะแกปั้ญหา แลว้เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาทดลองใชก้ระบวนการ Design Thinking เพื่อหา

ค าตอบตามเวลาท่ีก าหนด ทั้งน้ี ต้องการเน้นให้นักศึกษามีทักษะท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แล้วน ามา

ต่อยอดให้เกดิการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัส าคญัเบ้ืองตน้ ท่ีจะประสบความส าเร็จในการ

ใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจุดเร่ิมตน้น้ี จะใชไ้ดใ้นขั้นตอนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ความตอ้งการเชิงลึก, การ

ก าหนดปัญหา, การเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา, การท าตน้แบบ, การรับรู้ผลการทดสอบและน าผล

เหล่านั้นไปปรับปรุงต่อไป ดงันั้นการท า Mini-Workshop ไม่ไดมี้จุดประสงคท่ี์จะไดผ้ลงานท่ีสามารถ

น าไปใชไ้ด ้แต่มีเป้าหมายใหน้กัศึกษาไดรู้้สึก และยอมรับท่ีจะรับฟังความคิดเห็น เพื่อท าการต่อยอดไปสู่

การแกปั้ญหาท่ีตรงประเด็นต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม วิชาท่ีสอนในหลกัสูตรน้ี เป็นเพียงการแนะน าใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัการเบ้ืองตน้เท่านั้น ถา้

นกัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการเขา้เรียนวิชาน้ี แลว้มีความรู้สึกท่ีอยากเขา้ใจเชิงลึกเพิ่มขึ้น ควรมีการแนะน าให้

นกัศึกษาไดท้ราบวา่ สามารถท่ีจะสมคัรเรียนวิชา Design Thinking น้ีไดอ้ยา่งไร 
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กจิกรรมการเรียนการสอน  

หัวข้อ จ านวนนาทีท่ี
ใช้สอน 

กจิกรรมหรือเทคนิคการ
สอน 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

ส่ือการสอนท่ีใช้ 

กระบวนการ 
Design 
Thinking
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 

    30 นาที 
 
 
 
 
    30 นาที 
 
 
    60 นาที 

1. บรรยาย 
 
 
 
 

2. ยกตวัอยา่งจริงจากภาค
ธุรกิจ 
 

3. จดั Mini-Workshop ให้
นกัศึกษาเลือกเร่ืองท่ี
สนใจ มาประยกุตใ์ชก้บั
เร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การท า Pre-Test 
ก่อนเรียน เทียบกบั
การท า Post-Test 
หลงัเรียน 
 
 
 
 
การใหค้ะแนนการ
ท ากลุ่ม Mini-
Workshop 

• Presentation 
File 

 
 
 
• VDO Clips 

 
 
• Presentation 

File 

 

กจิกรรม  

ใหน้กัศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อท าการก าหนดหวัขอ้ของปัญหาท่ีสนใจท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในการใชก้ระบวนการ Design Thinking เพื่อหาทางแกปั้ญหานั้น แลว้ใหน้กัศึกษา ทดลองไปท าขั้นตอน 

Empathize, Identify, Ideate และน าเสนอผลงาน เป็น Presentation แสดงใหเ้ห็นผลของส่ิงท่ีไดท้ ามา โดยมา Present 

เป็นกลุ่ม ใชเ้วลากลุ่มละ 10 นาทีรวมการถาม-ตอบ 

 

เม่ือทุกท่านเขียนแต่ละโมดูลของตนเองมาแลว้แต่ละโมดูล จะมาสรุปเป็นตารางดงักล่าวน้ีเพื่อให้เห็นภาพรวมของ

รายวิชาทั้งหมด 

 

ช่ือบท/หรือช่ือ
โมดูล 

จ านวนชมท่ี
ใชส้อน 

(1คร้ัง:2ชม.) 

 
CLO 

วิธีการจดัการ
เรียนการสอน 

การวดัผลและ
ประเมินผล 

ส่ือท่ีใช ้

กระบวนการ
Design 

    30 นาที 
 

CLO ท่ี 1 บรรยาย ก่อนเรียน ใหท้ า 
Pre-Test ก่อน 

Presentation 
file 
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Thinking
ภายใตแ้นวคิด
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 

30 นาที 
 

60 นาที 

CLO ท่ี 2 บรรยายพร้อม 
VDO Clip(s) 

- Presentation 
file + VDOs 

CLO ท่ี 3 
 

Mini-
Workshop 

หลงัจาก Mini-
Workshop ใหท้ า 
Post-Test 

Presentation 
file 

 

เน้ือหาการบรรยาย  

วิชา การคิดเชิงออกแบบส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design Thinking for Circular Business) เป็นการ

อธิบายให้นกัศึกษา ไดเ้ขา้ใจพื้นฐาน และองคป์ระกอบ ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เบ้ืองตน้ เพื่อท่ีจะเช่ือมโยง

กบัแนวทางท่ีภาคธุรกิจ เลือกน าไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติั รวมทั้งยกตวัอยา่งในชีวิตจริงให้นกัศึกษาเกิดความรู้สึก

อยากท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม และอยากใช้ศกัยภาพของวิชาชีพท่ีตนเองเรียน มาสร้างโอกาสให้กับธุรกิจหมุนเวียน 

(Circular Business) ในอนาคต 

ในอดีต เม่ือองคก์รใดตอ้งการท่ีจะสร้างนวตักรรมไม่วา่จะเป็นการออกแบบสินคา้ หรือบริการใดๆ เราจะนึก

ถึงการท่ีจะตอ้งมีบุคคลพิเศษ ท่ีมีแนวคิดแตกต่างกบับุคคลทัว่ไป และมีความเก่งกาจท่ีหาคนเทียบดว้ยไดย้าก เป็นผู ้

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆขึ้น 

ในปัจจุบนั มีผูศึ้กษาถึงระบบความคิดของบุคคลเหล่านั้นแลว้รวบรวมกระบวนการคิดท่ีสามารถให้กลุ่ม

บุคคลไดๆก็ตามท่ีตอ้งการสร้างนวตักรรม ใชวิ้ธีการเหล่าน้ีเป็นแนวทางการกระตุน้ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถสร้าง

นวตักรรมได ้โดยมุ่งเน้นให้คิดถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ , หาแนวทางแกปั้ญหาท่ีละเอียดและตอบโจทย ์

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า ช่วยกันผลกัดันส่ิงใหม่ๆให้องค์กร

ประสบความส าเร็จ 

เม่ือกล่าวถึงการสร้างนวตักรรม อาจมีคนเขา้ใจว่า เร่ิมตน้จากการมีผูค้ิดคน้บางส่ิงท่ีไม่เคยมี ให้เกิดขึ้นมา

ก่อน ถา้เป็นเร่ืองท่ีดีจริง ก็จะมีคนยอมรับ และใชน้วตักรรมเหล่านั้นอย่างแพร่หลาย ซ่ึงวิธีการน้ีก็ตอ้งเส่ียงกบัการท่ี

อาจไม่มีคนยอมรับและไม่ไดถู้กใช้งานแพร่หลายทั้งๆท่ีเป็นนวตักรรมท่ีเกิดจากความคิดท่ีเยี่ยมยอด แต่ไม่ไดต้อบ

โจทยข์องผูใ้ชง้านในเวลานั้น มีผลใหค้วามคิดท่ีเยีย่มยอดนั้นสูญเปล่าไป 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จึงมุ่งเน้นให้ผูส้ร้างนวัตกรรม ตั้ งเป้าไปท่ีการสร้าง

นวตักรรมท่ีเนน้การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชเ้ป็นหลกั ไม่ยึดติดกบัความรู้สึกส่วนตวัของนวตักร ท่ีตอ้งการ

สร้างนวตักรรมเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กบัตวัเองเป็นหลกั ท าให้การใช้กระบวนการน้ี เป็นเร่ืองของการสร้าง

โอกาสใหลู้กคา้ท่ีไดส้ัมผสักบันวตักรรมท่ีสร้างขึ้น รู้สึกชอบและปล้ืมท่ีจะใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ 
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องคป์ระกอบของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ มีอยู ่5 ขั้นตอน ท่ีครอบคลุมการสร้างแรงบนัดาลใจ, กระตุน้

ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ และกลไกการลงมือปฏิบติั ใหเ้กิดนวตักรรมท่ีใชง้านไดจ้ริง 

จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัคือขั้นตอน Empathize เป็นการเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ รับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกคา้ 

เขา้ใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นของลูกคา้ 

จากนั้นก็จะเขา้สู่ขั้นตอน Define เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนแรก มาแปลผลให้เกิดการก าหนด

ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการท่ีชดัเจน และเฉพาะเจาะจง 

หลงัจากนั้น จะท าขั้นตอน Ideate คือระดมสมองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มาหาทางเลือกในการแกปั้ญหา แลว้ท า

การล าดบัและเลือกวา่ ทางเลือกใดสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็นและสร้างสรรค ์ขั้นตอนน้ีควรมีตวัแทนของ

ผูใ้ชง้านหรือลูกคา้ มีส่วนร่วมใหค้วามเห็นดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ส่ิงท่ีเลือกนั้น เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจริงๆ 

เม่ือหาทางเลือกไดแ้ลว้ ก็จะเขา้ขั้นตอน Prototype คือการสร้างตน้แบบจากความคิดท่ีไดน้ั้น ใหเ้ป็นตน้แบบ

ท่ีท างานได ้เพื่อประเมินว่าตน้แบบท่ีได ้สามารถท างานไดต้ามท่ีออกแบบ และจะมีตน้ทุนในการผลิตจริงประมาณ

เท่าใด  

ขั้นตอนถดัไป Test จะเป็นการน าตน้แบบท่ีได ้ไปให้ลูกคา้ทดลองใช ้และรับผลตอบรับถึงปัญหาและความ

พึงพอใจ เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้น มาปรับปรุงตน้แบบชุดใหม่ หรือใชเ้ป็นขอ้มูลการออกแบบส าหรับผลิตจริงต่อไป 
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เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง หลังจากท่ีได้ทดสอบกับลูกค้าแล้ว อาจต้องกลับไปในขั้นตอน 

Empathize เร่ิมตน้เขา้ถึงลูกคา้ ในกรณีท่ีพบว่า Prototype ไม่ตอบโจทยเ์น่ืองจากสถานการณ์ความตอ้งการของลูกคา้

เปล่ียนไป หรือในกรณีท่ีตอ้งการขยายลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหม่ ซ่ึงอาจมีความตอ้งการต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิม แลว้

ก็ด าเนินขั้นตอนเป็นวฏัจกัรใหม่ต่อไป 
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ระหวา่งการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ควรค านึงถึงลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณประโยชน์ 5 ประการ

น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ผลงานท่ีไดมี้คุณประโยชน์ท่ีลูกคา้หรือผูใ้ชง้านไดรั้บครบทุกมิติ ทั้งการใชง้านและการใชส้อย อนั

เป็นพื้นฐานท่ีลูกคา้ ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆท่ีมีอยูใ่นตลาด 

 

เพื่อใหผ้ลงานท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์หรือบริการ เกิดความโดดเด่นจนประสบความส าเร็จอยา่งสูงนั้น ควรค านึงถึง

ปัจจัยต่างๆท่ีจะส่งผลต่อประสบการณ์ของผูใ้ช้งานดังท่ีแสดงใน Slide น้ี ซ่ึงนัยยะส าคัญของแต่ละปัจจยัต่างๆ 

นอกจากจะตอบสนองความตอ้งการและประสบการณ์การใช้งานแลว้ ยงัมีเร่ืองของการท่ีผูอ้ยู่ใกลชิ้ดรอบขา้ง หรือ

ผูอ่ื้นท่ีไดป้ฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ช้งาน สามารถเกิดการรับรู้ได้ว่า ผลิตภณัฑ์ หรือบริการนั้น น่าใช้งานและอยากท่ีจะมี

ประสบการณ์ร่วม ในการใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการนั้นดว้ย  

ปัจจยัเหล่าน้ี จะสร้างความแตกต่างระหว่างผลงานท่ีมีอยู่ทัว่ๆไป กบัผลงานท่ีประสบความส าเร็จสูง เพราะ

ลูกคา้จะมีความรู้สึกวา่เงินท่ีจ่ายไปนั้น คุม้ค่ามากเม่ือแลกกบัการมีโอกาสไดใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น 
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เม่ือเราต้องการประยุกต์ใช้ Design Thinking กับเร่ืองของธุรกิจหมุนเวียน จะมีแนวทางเพิ่มเติมท่ีจะ

เอ้ืออ านวย ให้ผลของการออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการนั้น สนับสนุนกระบวนการธุรกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นการออกแบบวสัดุ หรือดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ตามรายละเอียดของตวัอย่างส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์

พลาสติกใน slide น้ี เพื่อให้มีการลดการใชว้ตัถุดิบและทรัพยากรการผลิต, ส่งเสริมการคดัแยกหลงัการใชง้านให้ท า

ได้ง่ายและสามารถน าวสัดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมทั้ งเลือกใช้วสัดุย่อยสลายให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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แนวโนม้ของการออกแบบผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนัและอนาคต จะมุ่งเนน้การใช ้Circular Design สนบัสนุนให้

เกิด Circular Business โดยเลือกวิธีการต่างๆท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถขององคก์รและพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเขา้ถึง

ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการลดการใช้วสัดุใหม่ เพิ่มการใช้วสัดุหมุนเวียน หรือมีบริการยืดอายุการใช้

งานของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

 
 

ตวัอยา่งของการท ารองเทา้จากผืนหนงัโดยไม่ตอ้งทิ้งเศษวสัดุ ดว้ยการน าเศษวสัดุท่ีเหลือจากการตดัแบบ มา

บดและขึ้นรูปเป็นส่วนล่างของรองเทา้ เป็นการใชว้สัดุอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด คือไม่เหลือเศษวสัดุท่ีตอ้งทิ้งออกสู่

ภายนอกเลย 
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ตวัอย่างผลงานเกา้อ้ีพลาสติก ท่ีท าจากวสัดุใชแ้ลว้ ไม่มีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ทนทาน และถอด

ซ่อมไดง้่าย 

 
 

ตวัอยา่งกล่องขนส่งขวดไวน์ ท่ีท าจากเห็ดซ่ึงวสัดุยอ่ยสลายได ้
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ตวัอย่าง การออกแบบชอ้นและส้อม ท่ีท าจากวสัดุชนิดเดียวและเป็นช้ินเดียวกนั ไม่ตอ้งใชข้องหลายช้ิน ท า

ใหล้ดการใชว้สัดุ และน ากลบัมาใชใ้หม่ไดง้่าย 

ตวัอย่างของ Food Packaging น้ี ท าจากวสัดุยอ่ยสลายได ้ช่วยให้การก าจดั ท าไดด้ว้ยการยอ่ยสลาย แต่ก็ตอ้ง

ระมดัระวงั ไม่ทิ้งวสัดุยอ่ยสลายน้ี ไปปะปนกบัวสัดุพลาสติกท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้เพราะจะท าใหก้ระบวนการ

รีไซเคิลวสัดุพลาสติกเกิดความเสียหาย ดังนั้นการเลือกใช้วสัดุย่อยสลายน้ี จ าเป็นตอ้งมีวินัยของผูใ้ช้งานร่วมกับ

ระบบการคดัแยกและจดัเก็บท่ีแข็งแกร่งเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกบัระบบหลกัของการรีไซเคิลพลาสติก

โดยรวม 

 
 

ตวัอยา่งน้ี เป็นการน าขยะในทะเลท่ีเป็นตาข่ายจบัปลาท่ีสูญหายอยูใ่ตท้ะเล ซ่ึงมีปริมาณมาก โดยมีกลุ่มธุรกิจ

หน่ึงมองเห็นโอกาส ไดห้าทางรวบรวมตาข่ายจบัปลาท่ีอยูใ่ตท้ะเล รวมทั้งตาข่ายท่ีถูกใชง้านแลว้ก่อนจะถูกน าไปทิ้ง

จากชาวประมง มาท าการแปรสภาพดว้ยกระบวนการทางอุตสาหกรรม เพื่อเปล่ียนตาข่ายท่ีหมดสภาพเหล่าน้ี ให้

กลายเป็นวตัถุดิบคุณภาพสูงส าหรับใชท้ ากรอบแวน่ตาแฟชัน่, เกา้อ้ี เฟอร์นิเจอร์พลาสติก, ฯลฯ เป็นตน้ 
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Design Thinking ในธุรกจิ (มีวีดิโอประกอบ) 
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ตัวอย่างนี้ เป็นแนวทางการ “ปฏิวัติพลาสติก” ของซันไลต์ ได้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ เริ่ม
ต้ังแต่สิงหาคม 2560 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่ เปลี่ยนขวดพลาสติก HDPE จากขวด
กลมทึบสีเหลืองท่ีใช้มาอย่างยาวนาน เป็นขวด PET ขวดพลาสติกใสคุณภาพสูง ท่ีสามารถ
มองเห็นสีและปริมาณน้ำยาล้างจานในขวดได้ชัดเจน พร้อมดีไซน์พิเศษรูปกลีบมะนาวเพื่อการ
หยิบจับกระชับมือ อีกท้ังส่งผลใหล้ดใช้พลาสติกได้ถึง 274 ตันต่อปี เทียบเท่ากับขวดซันไลต์
ขนาด 150 มล. จำนวน 26 ล้านขวด 
มกราคม 2562 เปลี่ยนวัสดุท่ีใช้ทำขวดบรรจุภัณฑ์ จากพลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic) มา
เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% (Post-Consumer Recycled – PCR) เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ใช้
ครั้งเดียวท้ิง (Single Use Plastic) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวท้ิงได้ถึง 277 
ตันต่อปี ยังช่วยลดก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกได้ถึง 56% 
โดยเป้าหมายภายในสิ้นปี 2563 จะเปลี่ยนวัสดุท่ีใช้ทำบรรจุภัณฑ์แกลลอน จากขวดพลาสติก 
HDPE เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% และปี 2565 จะเปลี่ยนวัสดุท่ีใช้ทำบรรจุภัณฑ์ถุงเติมให้
เป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นบทเรียนซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ แต่เป็นการแสดง

ใหเ้ห็นถึงแรงบนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ของผูป้ระกอบการ ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดธุรกิจ หรือการแกปั้ญหาซ่ึงมีพื้นฐาน

จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีไดก้ล่าวมาในบทเรียนขา้งตน้น้ี 

 

ใบกจิกรรม 

 

ผูส้อนสามารถเลือกใชแ้นวทางต่อไปน้ี ในการท ากิจกรรมในช่วง Mini-Workshop 60 นาที โดยแบ่งเป็นการ

ระดมสมอง 30 นาที และการน าเสนอผลงาน 30 นาที 

 
 



162 

 
การประเมิน 

ผูส้อนสามารถเลือกใชแ้นวทางต่อไปน้ีในการประเมินนกัศึกษาไดต้ามความเหมาะสม 
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Module 6(1): Circular Lifestyle วถิีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Lifestyle)  
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

1) สามารถปรับพฤติกรรมและปรับรูปแบบในการด าเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

2) สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการวิเคราะห์และตดัสินใจวางแผนเพื่อสร้างกิจกรรมทางสังคมไดถู้กตอ้ง

ตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สาระส าคัญ 

1) โลกในศตวรรษท่ี 21 กบัแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (ใชเ้วลาบรรยาย 10 นาที) 

2) ประชาชนจะมีส่วนร่วมกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนไดอ้ยา่งไร (ใชเ้วลาบรรยาย 10 นาที) 

3) ตวัอยา่งกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของประชาชน (ใชเ้วลาบรรยายและวิเคราะห์กิจกรรม 60 นาที) 

4)  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (ใชเ้วลาบรรยายและวิเคราะห์และวางแผนสร้างกิจกรรม 40 นาที) 

เน้ือหาวิชา 

1)  โลกในศตวรรษท่ี 21 ต้องคู่กบัแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 

โลกในศตวรรษท่ี 21 มีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruption)  เดิมการผลิตสินคา้หน่ึงช้ิน 

ถา้คิดแบบเส้นตรง (Linear Economy) ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ “การใชท้รัพยากร–ผลิต–ทิ้ง (Take-Make-Dispose) ซ่ึง

ถา้ประชากรโลกมีเพียง 1 ลา้นคนเร่ืองน้ีอาจจะยงัไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน  แต่ขณะน้ีโลกเรามีประชากรประมาณ 7,600 

ลา้นคนส่งผลใหค้าดวา่ในปี ค.ศ.2030 ความตอ้งการใชท้รัพยากรของโลกจะสูงถึง 3 เท่าของปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเติบโตของภูมิภาคอาเซียน ความตอ้งการบริโภคจึงสูงขึ้นพอๆ กบัความตอ้งการผลิตสินคา้

เพื่อสร้างรายได ้ขณะท่ีปริมาณทรัพยากรท่ีลดลงจนเรียกไดว้า่หายากมากขึ้น  นอกจากเร่ืองของทรัพยากรท่ีลดลงแลว้ 

และความตอ้งการใชท้รัพยากรท่ีสูงขึ้นยงัก่อให้เกิดขยะจ านวนมาก มีการพบว่าคนไทย 1 คนจะสร้างขยะเฉล่ียถึงวนั

ละ 1.1 กิโลกรัม โดยมากกว่า 60% ลว้นแต่เป็นขยะท่ีสามารถน ากลบัไปใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได ้  ขณะท่ีปัจจุบนั

สามารถน าขยะกลบัมาใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้เพียงแค่ 31% เท่านั้น ส่งผลให้คนไทยเสียโอกาสในการน าขยะ

กลบัมาเป็นทรัพยากรใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์  เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาน้ีได ้เน่ืองจาก
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เป็นแนวคิดในการใชท้รัพยากรเท่าท่ีจ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเหลือทิ้งตั้งแต่การผลิตไปจนถึงสินคา้

หมดอายุ แต่การจะท าให้แนวคิดดงักล่าวสมบูรณ์และยัง่ยืน จ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ

เป็นองคก์รชั้นน าระดบัโลก ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผูป้ระกอบการ SME สตาร์ทอพั ชุมชน ร่วมแลกเปล่ียนมุมมอง

และจุดประกายเพื่อช่วยกนัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งสมดุลของธุรกิจคุณภาพชีวิตลูกคา้

และอนาคตโลกท่ีย ัง่ยนื   

เน่ืองจากขยะท่ีก าจดัเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัหมดโลกจึงตอ้งน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

มาใชน้ัน่คือเปล่ียนจากขั้นตอนท่ีตอ้งไป Take ทรัพยากรธรรมชาติ   ใหม้าเป็น Re-Material ซ่ึงทรัพยากรก็เอามาจาก

ตวัสินคา้ท่ีใช้แลว้นั่นเอง  จาการเรียนรู้ในบทเรียนตน้ๆ  ของรายวิชาน้ี อาจสรุปไดว้่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึง

ระบบท่ีวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือใหชี้วิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์แทนท่ีจะทิ้งไป

เป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภคโดยจะน าวสัดุท่ีเป็นองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ 

หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสียหรือเกิดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สร้างความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านใหม่  ควบคู่

ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ   

เศรษฐกิจหมุนเวียนจะใชพ้ลงังานทดแทนหรือขจดัการใช้เคมีภณัฑ์ท่ีเป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน า

วสัดุต่าง ๆ มาใชอี้กคร้ัง  รวมไปถึงการออกแบบวสัดุ ผลิตภณัฑ ์ระบบ และโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีตอ้ง

ต่างไปจากเดิมเพื่อท าให้ เ กิดนวัตกรรม ในขณะท่ี  Linear Economy หรือเศรษฐกิจเส้นตรง จะมีการดึง

ทรัพยากรธรรมชาติออกมาใชใ้นจ านวนมหาศาลก่อนจะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิตขายให้ลูกคา้

ไดน้ าไปใชง้าน ซ่ึงเม่ือผลิตภณัฑห์มดประโยชน์แลว้ก็ทิ้งกลายเป็นขยะไป (เศรษฐกิจหมุนเวียนโอกาสใหม่ของธุรกิจ

เพื่อความยัง่ยนื, 2561)   

ทุกภาคส่วนในสังคมจึงต้องร่วมมือปฏิวติัโมเดลธุรกิจจากการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบเส้นตรงมาสู่

รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีน าทรัพยากรใชแ้ลว้กลบัมาผลิตใชใ้หม่  เพื่อแกว้ิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรท่ีก าลงั

เกิดขึ้นเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) จะได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในโลกแห่งการเปล่ียนแปลง

ต่อไป  

2) ประชาชนจะมีส่วนร่วมในเศรษฐกจิหมุนเวียนได้อย่างไร  

เน่ืองจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ตน้ทางอย่าง

กระบวนการผลิตสินคา้ การจ าหน่ายจ่ายแจกไปจนถึงปลายทางของผูบ้ริโภคและการจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้น ดงันั้น

ประชาชนทุกคนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบทั้งระบบ เพื่อน าไปสู่ความ

ยัง่ยนืและสังคมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 
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เ ร่ิมจากภาคการผลิตต้องค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะตามมาไม่ว่าจะเป็นของเสียจาก

กระบวนการผลิตในการน ามาหมุนเวียนใช ้ การเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัมาหมุนเวียนเป็นวตัถุดิบการ

ผลิตใหม่ได ้ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองของบรรจุภณัฑแ์ละปริมาณท่ีสัมพนัธ์กบัราคาสินคา้ท่ีจ่าย

ไป  

บางคร้ังอาจมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของการลงทุนเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาช่วยในการปรับเปล่ียนการผลิต เพื่อให้

สามารถน าทรัพยากรท่ีใชไ้ปแลว้น ากลบัมาผลิตซ ้ าแทนทรัพยากรใหม่ได ้รวมถึงกระบวนการผลิตท่ีจะตอ้งสะอาด 

นอกจากนั้นยงัอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานท่ีจ านวนผูใ้ช้แรงงานอาจต้องลดลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน 

(ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มูลหอการคา้ไทย, 2561)  

ขณะท่ีภาคธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค จะตอ้งค านึงถึงการรวบรวมบรรจุภณัฑท่ี์สามารถ

น ากลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่กลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด เช่น บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจาก วสัดุประเภทแก้ว 

กระดาษ โลหะ หรือพลาสติก สามารถรวบรวมมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ใหม่ได ้และบรรจุภณัฑ์บางชนิด 

สามารถใช้ซ ้ าไดห้ลายคร้ัง เช่น ขวดแกว้ของน้าอดัลม สามารถใช้ซ้าไดถึ้ง 16-18 คร้ัง นับว่าเป็นตวัอย่างของภาค

ธุรกิจท่ีมักพบเห็นมาตั้งแต่เดิม ท้ายท่ีสุดคือปลายทางซ่ึงเป็นส่วนของผูบ้ริโภคท่ีจ าเป็นต้องตระหนักถึงความ

รับผิดชอบในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุดดว้ย

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเอง รวมถึงการเรียนรู้ถึงการคดัแยกขยะเพื่อน ามาหมุนเวียนเขา้สู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดค้รบวงจร (เศรษฐกิจหมุนเวียน กรุงเทพมหานครกับ

ระบบเศรษฐกิจเพื่อความยัง่ยนื, 2561) 

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเศรษฐกิจหมุนเวียน นั้นไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่เป็นเร่ืองท่ีหลายประเทศท่ีพฒันาแลว้ทัว่

โลกต่างให้ความส าคญัมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคท่ีโลกก าลงัเขา้สู่ภาวะโลกร้อน รวมถึงทรัพยากรท่ีมีก็

ก าลงัลดลงอย่างต่อเน่ือง และใกลจ้ะหมดไป ดงันั้นทางเดียวท่ีจะสามารถช่วยให้ทุกประเทศสามารถอยู่รอด มีการ

พฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้นคงจะหนีไม่พน้การนาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใ้นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบัการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีบนพื้นฐานของการอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล   

อย่างไรก็ดีแมว้่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจะยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในไทยมากนักแต่ในปัจจุบนัทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนต่างให้ความสาคัญและพยายามน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อการพฒันาและยกระดับองค์กร ซ่ึง

ประโยชน์ท่ีได้นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ แต่ยงันับว่าเป็นอีกกลไกสาคญัในการลดปัญหาขยะ

และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทั้งไทยและต่างประเทศต่างตอ้งเผชิญ  

การท่ีจะน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

ไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยในระบบเศรษฐกิจ โดยในช่วงแรกอาจเป็นการผลกัดนัและขบัเคล่ือนโดยรัฐบาล ไม่
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ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และทศันคติเชิงบวกแก่ประชาชน การให้แรงจูงใจ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่

ภาคเอกชน รวมถึงการพิจารณาขอ้กฎหมาย ท่ีไม่เอ้ือต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะท่ีภาคธุรกิจและผูบ้ริโภคจะตอ้ง

ตระหนกัถึงความส าคญัและให้ความร่วมมืออย่างสุดความสามารถเช่นเดียวกนั เพื่อให้ประเทศไทยสามารถกา้วขา้ม

ผ่านเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่โอกาสทางการผลิตแบบใหม่ท่ีจะก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจท่ีมีความยัง่ยืนไปพร้อมกบั

การท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

นับจากน้ีไปเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอีกต่อไป โดยท่ีทุกภาคส่วนจาเป็นตอ้งศึกษาและ

ปรับตวั เพื่อเตรียมความพร้อมใหไ้ทยกา้วสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

3) ตัวอย่างกจิกรรมในชีวิตประจ าวันของประชาชน 

จากขอ้มูลท่ีบริษทั เอน็คิวเอ ที.เอน็.(ไทยแลนด)์  ไดจ้ดัท าตวัอยา่งกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของประชาชน

ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางน าไปสู่วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนมี

ดงัน้ี (ท่ีมา:  https://www.facebook.com/artnqa/) 

ตัวอย่างท่ี 1  การใช้ผา้แทนกระดาษทิชชู เราใช้กระดาษทิชชู เช็ดมือ เช็ดหน้า ปีละหลายลา้นฟุต ซ่ึง

หมายถึง การโค่นตน้ไมล้งจ านวนมหาศาล  จึงตอ้งช่วยกนัลดการใช้กระดาษทิชชู ดว้ยการวางผา้เช็ดมือไวใ้กลอ่้าง

ลา้งมือและใชผ้า้เช็ดโต๊ะแทนการใชก้ระดาษทิชชู 

ตัวอย่างที่ 2  การใชถุ้งพลาสติก ซ ้าหลายๆ คร้ัง  เป็นการประหยดัถุงพลาสติกได ้หากถุงพลาสติกสกปรกก็

ใหท้ าความสะอาด แลว้แขวนไวใ้หแ้หง้ เพื่อส่งกลบัเขา้โรงงานส าหรับผลิตใหม่ 

ตัวอย่างท่ี 3  การแยกเศษกระดาษจากขยะอ่ืน หลีกเล่ียงการทิ้งเศษกระดาษ ลงในถงัเดียวกับขยะอ่ืนๆ 

เพราะจะท าใหก้ระดาษเปรอะเป้ือนไขมนัและเศษอาหาร จะท าใหเ้ศษกระดาษนั้นน าไปผลิตใหม่อีกไม่ได ้

ตัวอย่างที่ 4 พึงระลึกเสมอวา่มีกระดาษท่ีน าไปรีไซเคิลไม่ได ้เช่น กระดาษท่ี เคลือบดว้ยขี้ ผ้ึง กระดาษท่ีเขา้

เล่มดว้ยกรรมวิธี โทรศพัท ์นิตยสารต่างๆ ตลอดจนกระดาษท่ีถูกเปรอะเป้ือนดว้ยกาวชนิดท่ีไม่ละลายน ้า 

ตัวอย่างท่ี 5  หนังสือพิมพ์ สามารถแก้ไขปัญหาขยะกระดาษ แหล่งสร้างขยะ กระดาษท่ีส าคัญก็คือ 

หนังสือพิมพ ์หน้าท่ีเป็นขยะกระดาษโดยผูอ่้านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้าโฆษณาธุรกิจ ซ่ึงมีอยู่ฉบบัละหลายๆ หน้าซ่ึง

แมว้่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหนงัสือพิมพ ์แต่ควรค านึงว่านัน่คือการท าลายกระดาษสะอาด และสร้างขยะกระดาษให้

เกิดขึ้นจ านวน มหาศาลในแต่ละวนั 

ตัวอย่างท่ี 6 เศษหญา้มีประโยชน์ เศษหญา้ท่ีถูกทิ้งอยู่บนสนามนั้นสามารถให้ประโยชน์ต่อสนามหญา้ได้

มากเพราะในเศษหญา้นั้นมีธาตุอาหารท่ีมีคุณค่าเทียบเท่ากบัปุ๋ ยท่ีใชใ้ส่หญา้ทีเดียว 

https://www.facebook.com/artnqa/
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ตัวอย่างที่ 7 วิธีตดัก่ิงไมวิ้ธีการตดัก่ิงกา้นของตน้ไมไ้มพุ้่มใบไม ้ควรตดัใหเ้ป็นเศษเลก็นอ้ยเพื่อช่วยลดเศษ

ขยะใหก้บัสวนไดแ้ละยงัช่วยใหเ้กิดการเน่าเป่ือยขึ้นกบัเศษใบไมน้ั้นเร็วขึ้นดว้ย 

ตัวอย่างที่ 8 ใชเ้ศษหญา้คลุมไมใ้หญ่ เศษหญา้ท่ีตดัจากสนามและสวนนั้นสามารถน าไปคลุมตน้ไมใ้หญ่ได ้

การใชเ้ศษหญา้ปกคลุมพืชในสวนจะช่วยในการก าจดัวชัพืชไดเ้พราะเศษหญา้ได ้นอกจากน้ี เมล็ดของวชัพืชท่ีร่วง

หล่นก็ไม่อาจหยัง่รากทะลุผา่นเศษใบไมไ้ดด้ว้ย 

ตัวอย่างที่ 9  ประโยชน์ของพลาสติกช่วยถนอมอาหารพลาสติกทุกชนิดหากถูกไฟไหมจ้ะก่อให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศท่ีเป็นอันตรายได้ มีการรณรงค์ให้เลิกใช้พลาสติก แต่จริงๆ แล้วพลาสติกยงัคงมี ความจ าเป็นต่อ

ชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะพลาสติกมีประโยชน์ในการถนอมอาหารใหส้ดอยูไ่ดเ้ป็นเวลานานๆ 

ตัวอย่างท่ี 10 พลาสติกรีไซเคิล ปัจจุบนัมีบริษทักวา่ 200 แห่งในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดท้ าการรี

ไซเคิลพลาสติกจ านวน 20% จากขวดเคร่ืองด่ืมพลาสติกท่ีท าจาก Poly-Ethylene- Terephthalate หรือ PET จะถูก

น าไปรีไซเคิลเป็นดา้มเคร่ืองจบัไฟฟ้า กระเบ้ืองปูพื้น เส้นใยสังเคราะห์ในหมอน ถุงนอน หรือใชบุ้เส้ือแจ็คเก็ต 

ตัวอย่างท่ี 11 พลาสติกรีไซเคิล ภาชนะพลาสติกท่ีใส่น ้ าผลไม้และนมนั้ นท ามาจากพลาสติกชนิด 

Polyethylene ท่ีมีความเขม้ขน้มากเม่ือใชแ้ลว้ไดถู้กน ามารีไซเคิลท าเป็นท่อพลาสติก กระถางตน้ไม ้เกา้อ้ีพลาสติก 

ตัวอย่างท่ี 12 วิธีเก็บขวดแกว้ท่ีใช้แลว้ ขวดแกว้ทุกชนิดท่ีบรรจุของเม่ือใช้แลว้ควรท าความสะอาด และ

แยกชนิดของแกว้และแยกสีของแกว้ดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 13 วิธีเก็บกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชแ้ลว้น ากระป๋องอลูมิเนียมท่ีใช้แลว้มาบ้ีให้แบนก่อนทิ้ง หรือ

ขายแก่คนรับซ้ือเศษโลหะ 

ตัวอย่างท่ี 14 น ้ าสะอาดมาจากน ้ าใตดิ้น น ้ าสะอาดท่ีเราใชป้ระโยชน์ด่ืมกินส่วนใหญ่มาจากน ้ าใตดิ้น การ

ทิ้งขยะบนพื้นผิวดินท าใหมี้ผลถึงน ้าใตดิ้นเพราะน ้าฝนจะชะความโสโครกซึมลงไปถึงชั้นน ้าใตดิ้นท าใหน้ ้าใตดิ้นเน่า

เสียและเป็นพิษได ้

ตัวอย่างท่ี 15 วิธีลา้งรถยนตล์า้งรถยนต์ดว้ยฟองน ้ าและใชถ้งัน ้ า จะใชน้ ้ าเพียง 15 แกลลอนแต่ถา้ลา้งดว้ย

สายยางจะตอ้งสูญเสียน ้าถึง 150 แกลลอน 

ตัวอย่างท่ี 16 ดูแลรักษารถดว้ยการเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง การดูแลรักษารถจะตอ้งท าอย่าง สม ่าเสมอไดแ้ก่

การเปล่ียนน ้ามนัเคร่ืองตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นคู่มือและทุกคร้ังท่ีเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ือง ควรเปล่ียนไส้กรองดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 17 การรักษารถดว้ยการเปล่ียนไส้กรอง ไส้กรองอากาศท่ีสกปรกจะท าให้การไหลของ อากาศท่ี

สะอาดท าไดน้อ้ยลงมีผลต่อการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตด์ว้ย 
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ตัวอย่างท่ี 18 การรักษารถช่วยลดมลพิษ การดูแลรักษารถจะท าให้รถสามารถว่ิงไดเ้พิ่มขึ้นอีก10% ของ

จ านวนไมล ์ซ่ึงเท่ากบัสามารถลดราคาเช้ือเพลิงลงไดถึ้ง 10% เช่นกนั การลดการใชเ้ช้ือเพลิงลงก็เท่ากบัเป็นการช่วย

ลดมลพิษทางอากาศใหก้บัโลกไดด้ว้ย 

ตัวอย่างท่ี 19 ยางรถยนตช่์วยประหยดัน ้ ามนั การเติมลมยางรถให้พอดีและขบัรถตามขอ้ ก าหนดความเร็ว

จะช่วยในการประหยดัน ้ามนัได ้

ตัวอย่างท่ี 20  วิธีป้องกนัการร่ัวไหลของน ้ ามนัเคร่ืองการป้องกันการร่ัวไหลของน ้ ามนัเคร่ืองจากตวัถงั 

รถยนตส์ามารถท าไดด้ว้ยการปิดสลกัเกลียวในเคร่ืองยนตท์ุกตวัให้แน่นโดยเฉพาะในส่วนท่ีซ่ึง น ้ ามนัเคร่ืองร่ัวไหล

ออกไปไดช่้วยป้องกนัการร่ัวไหลของน ้ามนัเพื่อลดมลพิษ ใหก้บัอากาศของเรา 

ตัวอย่างท่ี 21 ควรเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ืองเม่ือไหร่ ควรเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ืองเม่ือขบัรถได้ทุกๆ ระยะ 3,000 - 

4,000 ไมลแ์ละควรเลือกใชไ้ส้กรองท่ีดีท่ีสุดดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 22 การเพิ่มออกซิเจนในน ้ ามัน วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยลดมลพิษให้กับรถยนต์ก็คือการเพิ่ม

ส่วนผสมของออกซิเจนในน ้ามนัซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซตล์งไดเ้ป็นจ านวนมาก 

ตัวอย่างท่ี 23 อนัตรายจากก๊าซเรดอน ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซกมัมนัตภาพรังสีมกัพบแทรกอยู่ในดินและหินมี

คุณสมบติัท่ีสามารถซึมผ่านมาบนผิวดินและกระจายออกสู่อากาศได ้โดยผ่านทางรอยร้าวและโพรงของคอนกรีต

บลอ็คตามท่อ ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซท่ีเป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

ตัวอย่างท่ี 24  พิษของ ก๊าซเรดอน ต่อร่างกาย ก๊าซเรดอน เป็นอนัตราย ต่อเน้ือเยื่อของปอด การไดรั้บสาร 

กมัมนัตภาพรังสี จากก๊าซเรดอนเป็น เวลานานกวา่ 20 - 30 ปี จะท าใหเ้กิดเป็นมะเร็งท่ีปอดได ้

ตัวอย่างท่ี 25  วิธีป้องกนัอนัตรายจากก๊าซเรดอน การป้องกนัอนัตรายจากก๊าซเรดอนท าไดโ้ดย การไม่สูบ

บุหร่ี ในบา้นหรือในห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทไดน้้อย เปิดหน้าต่างให้มีการถ่ายเทระหว่างอากาศภายในบา้นกบัอากาศ

นอกบา้นทุกๆ วนั 

ตัวอย่างท่ี 26 ปลูกตน้ไมใ้นห้องช่วยลดมลพิษ การปลูกตน้ไมใ้นห้องโดยปลูกไมก้ระถางผสมถ่าน กบัดิน

ถ่านจะเป็นตวัช่วยดูดซบัสารมลพิษและจุลินทรียภ์ายในหอ้งได ้

ตัวอย่างท่ี 27  พิษภยัของฝุ่ นฝ้าย   ฝุ่ นฝ้ายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นตน้เหตุของการเกิดโรคปอดอกัเสบ

โดยฝุ่ นฝ้ายจะเขา้ไปท าให้เกิดอาการแน่นหนา้อกและหวัใจ การป้องกนัตนเองจากฝุ่ นฝ้ายดว้ยการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

ในการหายใจจะดีมาก 
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ตัวอย่างท่ี 28  วิธีใช้น ้ ายาท าความสะอาดครัวเรือน  มีสารเคมีมากกว่า 63 ชนิดท่ีใช้เป็นส่วนผสมอยู่ใน

น ้ ายาท าความสะอาดครัวเรือน เช่น น ้ ายาถูพื้น น ้ ายาขดัห้องน ้ า โปรดอ่านค าแนะน าในฉลากก่อนใช้ทุกคร้ังเพื่อ

ป้องกนัตวัเองใหพ้น้จากพิษภยัอนัตราย 

ตัวอย่างท่ี 29   เกา้อ้ีพลาสติกรีไซเคิล เกา้อ้ีพลาสติกส่วนใหญ่ผลิตขึ้นใหม่จา พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เช่น เกา้อ้ี

พลาสติกท่ีมีขนาดความยาว 6 ฟุตนั้นท ามาจากถงัพลาสติกท่ีใชบ้รรจุนมเป็นจ านวนถึง 1,050 ใบ 

ตัวอย่างท่ี 30  รักษาส่ิงแวดลอ้มเร่ิมตน้ท่ีใกลต้วั  ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มนั้นเราไม่จ าเป็นตอ้ง เดินทาง

ไปจนถึงพื้นท่ีป่าใหญ่เพื่อปลูกป่าแต่เราสามารถเร่ิมตน้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีถูกท าลายไดใ้นพื้นท่ี ใกลบ้า้นเราเอง 

ตัวอย่างท่ี 31  พืชท้องถ่ินมีความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม พืชดั้งเดิมของท้องถ่ินมีความส าคัญต่อระบบ

นิเวศวิทยาและมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศและดินมากกว่าพืชท่ีน าเขา้มาจากท่ีอ่ืน ๆ ดังนั้นเราจึงควรต้อง

ช่วยกนัป้องกนัและอนุรักษพ์ืชทอ้งถ่ินไวไ้ม่ใหสู้ญพนัธุ์ 

ตัวอย่างท่ี 32 รถยนต์ผลิตคาร์บอนมอนนอกไซด์   ทุก ๆ ปีรถยนต์คนัหน่ึง ๆ จะผลิตก๊าซ คาร์บอนมอน

นอกไซดอ์อกมาสู่บรรยากาศโลกไดใ้นปริมาณท่ีมีน ้าหนกัเท่ากบัตวัรถเอง 

ตัวอย่างท่ี 33  น ้ ามนัก๊าซโซลีนเผาไหมเ้กิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์  ทุกๆ แกลลอนของก๊าซโซลีนใน

รถยนตท่ี์ถูกเผาไหมจ้ะท าใหเ้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ านวนถึง 9000 กรัมกระจายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก 

ตัวอย่างที่ 34  ปรากฏการณ์เรือนกระจก  การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็น สาเหตุส าคญัท่ีท า

ให้เกิดภาวะปรากฏการณ์เรือนกระจก หากสามารถเปล่ียนไปใชพ้ลงังานจากแหล่งอ่ืน เช่น พลงังานแสงอาทิตยก์็จะ

ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนท่ีเกิดขึ้นกบัโลกได ้

ตัวอย่างที่ 35  ผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ผลิตภณัฑท่ี์ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด

คือเคร่ืองคิดเลขท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงในแต่ละปีผลิตออกจ าหน่ายถึงกวา่ 2,000,000 เคร่ือง 

ตัวอย่างท่ี 36  การลดการใช้ส าคญักว่าการผลิตใช้ใหม่ การน าของท่ีใช้แลว้มาผลิตใช้ใหม่อาจไม่ใช่การ

แกปั้ญหาท่ีส าคญัเพราะความส าคญัไม่ไดอ้ยู่ที วิธีการน าพลาสติกท่ีใชแ้ลว้กลบัมาผลิตใช้ใหม่ไดอี้ก แต่ส าคญัตรงท่ี

เราควรจะหาวิธีลดการใชพ้ลาสติกใหน้อ้ยลงต่างหาก 

ตัวอย่างท่ี 37  ผกัปลอดสารพิษ   เม่ือใดก็ตามท่ีไดล้งมือท าสวนครัวดว้ยตนเองเม่ือนั้นเราจึงจะเช่ือมั ่ได้

อยา่งแน่นอนวา่เราก าลงัมีโอกาสไดกิ้นพืชผกัท่ีปลอดจากยาฆ่าแมลงแลว้จริง ๆ 

ตัวอย่างท่ี 38   สวนสาธารณะของเมือง สวนสาธารณะนอกจากจะช่วยรักษาพื้นท่ีสีเขียวแลว้ยงัท าให้มี

พื้นท่ีโล่งว่างขึ้นในท่ามกลางตึกอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีเติบโต อย่างแออดัในเมืองใหญ่สวนสาธารณะไม่เพียงจะช่วยให้
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อากาศบริสุทธ์ิแต่ยงัเป็นสัญลกัษณ์จากธรรมชาติให้ผูค้นไดต้ระหนกัว่าเมืองมิใช่เป็นท่ีตั้งของถนน อาคารระฟ้าและ

รถยนตเ์ท่านั้น แต่ควรจะเป็นท่ีอยูข่องธรรมชาติดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 39  ด่ืมน ้ าสะอาดให้หมดแกว้ ด่ืมน ้ าสะอาดให้หมดแกว้ทุกคร้ังอย่าเหลือทิ้งเพราะน ้ าสะอาดมี

เหลืออยูน่อ้ยในโลกน้ีและกระบวนการท าน ้าใหส้ะอาดก็ตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้าย 

ตัวอย่างท่ี 40  สมุนไพรแกก้ล่ินอบั ในห้องท่ีมีกล่ินอบั ให้ใช้สมุนไพรแห้ง หรือเคร่ืองหอมจาก ดอกไม้

แหง้ ห่อดว้ยเศษผา้โปร่งบาง แขวนไวใ้นหอ้งท่ีมีกล่ินอบั จะช่วยใหห้อ้งหายจากกล่ินอบัได ้

ตัวอย่างท่ี 41  ปิดเตาอบก่อนอาหารสุก     ทุกคร้ังท่ีปรุงอาหารด้วยเตาอบให้ปิดเตาอบก่อนอาหารสุก

ประมาณ 2 - 3 นาที เพราะความร้อนในเตาอบจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหอ้าหารสุก 

ตัวอย่างที่ 42  วิธีดูแลรักษาพรม ดูแลรักษาพรมท่ีปูพื้นใหส้ะอาดดว้ยการดูดฝุ่ นอยา่งสม ่าเสมอ และในการ

ก าจดักล่ินพรมก็จะตอ้งใช้ผงเบกก้ิงโซดา (Baking Soda) โรยให้ทัว่พื้นพร แลว้ทิ้งไวป้ระมาณ 15 นาทีจึงท าการดูด

ฝุ่ นจะท าใหพ้รมปลอดจากกล่ินได ้

ตัวอย่างที่ 43  การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ท าไดด้ว้ยวิธีง่ายๆ โดยใชผ้า้

บางๆ ชุบน ้าสบู่บิดใหห้มาดแลว้ใชเ้ช็ดถูเฟอร์นิเจอร์จากนั้นใชผ้า้แหง้ถูซ ้าอีกคร้ัง 

ตัวอย่างท่ี 44  กระดาษใช้แลว้น ามาผลิตใช้ใหม่ การน ากระดาษท่ีใช้แลว้กลบัมาผลิตใช้ใหม่ ในจ านวน

ทุกๆ 1 ตนั นั้น เป็นการช่วยอนุรักษต์น้ไม ้ไดถึ้ง 17 ตน้ 

ตัวอย่างท่ี 45  หมัน่ปัดฝุ่ นจากหลอดไฟ  ให้หมัน่ปัดฝุ่ นจากหลอดไฟเสมอๆ เพราะฝุ่ นและความสกปรก

บนส่วนท่ีเป็นแกว้จะช่วยลดความสว่างของแสงท่ีส่องจากหลอดไฟลงไปถึง 33 เปอร์เซ็นตท์ าให้แสงจากหลอดไฟ

ไม่สวา่งเท่าท่ีควร 

ตัวอย่างที่ 46 คุณค่าของตน้ไมท่ี้มีอายกุวา่ 50 ปี ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีมีอายุมากกวา่ 50 ปีขึ้นไปมีคุณ ค่าในการท า

ให้อากาศบริสุทธ์ิควบคุมการกดัเซาะผิวดินและน ้ าป่าปกป้องคุม้ครองชีวิตของสัตวป่์าและสามารถควบคุมมลภาวะ

ในอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

ตัวอย่างท่ี 47  ตน้ไมดู้ดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   ตน้ไมท่ี้อยู่ในสภาพสภาวะสมบูรณ์สามารถดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศไดถึ้ง 40 ปอนดใ์นเวลา 1 ปี 

ตัวอย่างท่ี 48  พลงังานจากแกว้รีไซเคิล พลงังานท่ีไดจ้ากการน าแกว้ท่ีใชม้าผลิตใชใ้หม่ 1 ใบนั้นเทียบได้

เท่ากบัพลงังานของหลอดไฟ 60 วตัตท่ี์ส่องสวา่งไดเ้ป็นเวลานานถึง 4 ชัว่โมง 
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ตัวอย่างที่ 49 พลงังานจากกระป๋องรีไซเคิล   พลงังานท่ีไดจ้ากการน ากระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชแ้ลว้มาผลิตใช้

งานใหม่ 1 ใบนั้นเทียบเท่าไดก้บัพลงังานแสงสวา่งท่ีใชก้บัทีวีเป็นเวลานาน ถึง 3 ชัว่โมง 

ตัวอย่างท่ี 50  เวลาท่ีควรรดน ้ าตน้ไม ้การรดน ้ าตน้ไมร้ะหว่างเวลา 9 โมงเชา้จนถึง 5 โมงเยน็ปริมาณน ้ าท่ี

รดจะสูญเสียไปในการระเหยมากถึง 60% ของจ านวนน ้ าท่ีรด ดงันั้นเวลาท่ีควรรดน ้ าตน้ไมท่ี้ดีท่ีสุดคือเวลาหลงั 6 

โมงเยน็หรือก่อน 9 โมงเชา้ 

ตัวอย่างท่ี 51  เงาตน้ไมป้ระหยดัพลงังาน เงาของตน้ไมช่้วยลดความตอ้งการ เคร่ืองปรับอากาศลงไดถึ้ง 

50% และในฤดูร้อนตน้ไมจ้ะท าใหเ้มืองเยน็ลงถึง 15% 

ตัวอย่างท่ี 52   คุณท าอย่างไรกับใบไม้ท่ีกวาดแล้ว   การเผาเศษใบไม้ ทุกๆ 1 ต้นจะท าให้เกิดก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ถึง 117 ปอนด์ ฝุ่ น 41 ปอนด์และคาร์ซิโนเจน 7 ปอนด์ หรือมากกว่านั้นเศษใบไมท่ี้กวาดแลว้

ควรน ามาท าปุ๋ ยหมกัหรือ สุมไวโ้คนตน้ไม ้เพื่อใหย้อ่ยสลายเป็นปุ๋ ยต่อไป 

ตัวอย่างท่ี 53  หลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังาน การใชห้ลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังาน 1 หลอดแทนการ

ใช ้หลอดไฟฟ้าแบบฟูลออเรสเซนตจ์ะช่วยประหยดัพลงังานไดเ้ป็นปริมาณเท่ากบัถ่านหินหนกั 600 ปอนด ์ตลอดชัว่

อายขุองหลอดไฟฟ้าหลอดนั้น 

ตัวอย่างท่ี 54  วิธีลดมลพิษจากรถยนต ์ วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยลดมลพิษจากรถยนตก์็คือการเพิ่ม ส่วนผสม

ของออกซิเจนในน ้ ามนั การเพิ่มออกซิเจนในน ้ ามนัก็เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ใหล้ด

นอ้ยลง  

ตัวอย่างท่ี 55 ท าอย่างไรกบัน ้ ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ น ้ ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้จากรถยนตจ์ะก่อมลพิษให้เกิดกบั

แหล่งน ้ าและผิวดินได ้หากมีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสมทุกคร้ังท่ีเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองให้ถ่ายเทน ้ ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้

ลงในภาชนะท่ีปิดฝาแลว้ส่งคืนใหก้บัสถานีบริการ 

ตัวอย่างท่ี 56   มลพิษจากเตาแก๊ส แหล่งมลพิษของอากาศในบา้นท่ีส าคญัก็คือเตาแก๊สในห้องครัวท่ีไม่มี

ช่องหรือระบบระบายอากาศจะเป็นแหล่งสะสมของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจากเตา

แก๊สสารมลพิษในหอ้งครัวจะลดลงไดด้ว้ยการ ระบายอากาศท่ีดี 

ตัวอย่างท่ี 57 วิธีปลูกตน้ไมใ้นอาคาร การปลูกตน้ไม ้ไวใ้นอาคาร วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การปลูกลงใน

กระถาง ท่ีผสมถ่านกบัดิน ไวด้ว้ยกนั ถ่านจะเป็นตวัช่วยดูดซบัสารมลพิษ และจุลินทรียไ์ด้ 

ตัวอย่างที่ 58 ท าความสะอาด เคร่ืองปรับอากาศ ในอาคารท่ีติดตั้ง เคร่ืองปรับอากาศ จะตอ้งท าความสะอาด 

แผน่กรองอากาศบ่อยๆ และไม่ควรใชย้าก าจดักล่ิน หรือแอร์เฟรชเชอเนอร์ 



173 

ตัวอย่างที ่59 ถอดรองเทา้ก่อนเขา้บา้น ทุกคร้ังก่อนจะเขา้บา้น ตอ้งถอดรองเทา้ ไวท่ี้หนา้ประตูบา้น จะตอ้ง

ไม่ใส่รองเทา้ เขา้บา้น เพราะพื้นรองเทา้เป็นท่ีรวม ของสารพิษทั้งหลายท่ีเราไปเหยยีบย  ่า มาจากท่ีต่างๆ 

ตัวอย่างที่ 60 สัดส่วนของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด ์ในอากาศ โดยสัดส่วนความสมดุล ของธรรมชาติจะมี

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด ์อยูเ่ป็นประมาณ 0.03% ของบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท าหนา้ท่ีดูดซบัพลงังาน

จากดวงอาทิตยไ์ว ้ท าใหโ้ลกมีความอบอุ่นท่ีพอเหมาะ 

ตัวอย่างท่ี 61 ท าไมโลกจึงร้อนขึ้น กิจกรรมทั้งหลายของมนุษยไ์ดเ้ป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนใหก้บั

โลก ไดแ้ก่ การเผาผลาญน ้ ามนัเช้ือเพลิง การเผาป่าเขตร้อนของโลกไดท้ าให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพิ่มขึ้นจ านวนมากในบรรยากาศ โลกจึงร้อนขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 62 วิธีหยุดความร้อน ให้กบัโลก เราสามารถหยุดย ั้ง การเพิ่มขึ้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ 

ดว้ยการลดการใช ้พลงังาน ท่ี ก่อให้เกิดความร้อน ให้นอ้ยลง และตอ้งหยุดการ เผาท าลายป่าลงให้ได ้ณ ทุกหนทุก

แห่งของพื้น พิภพน้ี 

ตัวอย่างที่ 63 ปลูกป่า เพื่อใหโ้ลกร่มเยน็ เพื่อใหโ้ลกเยน็ลง เราทุกคนจะตอ้ง ช่วยกนั ปลูกป่าคลุม พื้นท่ีวา่ง

เปล่า ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพราะป่า เป็นแหล่งดูดซบั คาร์บอนไดออกไซด ์ท่ีดีท่ีสุดของโลก 

ตัวอย่างท่ี 64 สารอนัตราย ในถ่านอลัคาไลน์ ถ่านอลัคาไลน์เป็นถ่าน ท่ีใชใ้ส่กลอ้งถ่ายรูป ไฟ ฉาย นาฬิกา 

เคร่ืองคิดเลข ท่ีใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว แลว้ทิ้ง จดัเป็นของเสีย ท่ีเป็นอนัตรายไดแ้ก่ แมงกานีส สังกะสี และปรอท 

ตัวอย่างท่ี 65 การเลือกใช้ ถ่านแคดเม่ียมแทน ถ่านอลัคาไลน์ ควรเลือกใช้ ถ่านแคดเม่ียม แทนการใช้ 

ถ่านอลัคาไลน์ เพราะถ่านแคดเม่ียม เม่ือใช้หมดแลว้ สามารถน ามาชาร์ตไฟใหม่ใช้ไดอี้ก ในขณะท่ีถ่านอลัคาไลน์ 

ใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว ก็ตอ้งทิ้ง 

ตัวอย่างท่ี 66 อ่านค าอธิบายก่อนใช้ ก่อนใช้ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีส่วนประกอบของ สารเคมีอนัตราย ควรอ่าน

ค าอธิบาย ให้เขา้ใจก่อนใชทุ้กคร้ัง และตอ้งปฏิบติัตาม ค าแนะน าการใช ้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยั ต่อชีวิต

ของตวัเอง 

ตัวอย่างที่ 67 การเลือกซ้ืออาหารกระป๋อง ทุกคร้ังท่ีเลือกซ้ือ อาหารกระป๋อง จะตอ้งตรวจหา วนัหมดอาย ุท่ี

บอกไวบ้น ภาชนะบรรจุสินคา้ นั้นๆ และควรซ้ือ อาหารกระป๋อง ท่ียงัไม่หมดอายเุท่านั้น 

ตัวอย่างท่ี 68 อนัตรายจาก อาหารกระป๋องท่ีหมดอาย ุอย่าซ้ืออาหารกระป๋อง ท่ีหมดอายุแลว้ เพราะอาหาร

กระป๋อง ท่ีหมดอายุแลว้ จะเป็นสาเหตุของพิษภยั อนัตรายต่อร่างกาย เช่น มะเร็งท่ีตบั โปรดระมดัระวงัทุกคร้ังท่ีซ้ือ 

อาหารกระป๋อง เพราะท่ีหมดอายแุลว้ มกัถูกน ามาลดราคาใหช้วนซ้ือ 
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ตัวอย่างท่ี 69 แอมโมเนีย ในน ้ ายาซักแห้ง ในน ้ ายาซักลา้งทุกๆ ชนิด เช่น น ้ ายาลา้งกระจก น ้ ายายอ้มผม 

น ้ ายาท าความสะอาด ห้องน ้ า จะมีส่วนประกอบของ แอมโมเนียอยู่ด้วย โปรดใช้อย่างระมดัระวงัทุกคร้ัง เพราะ

แอมโมเนียมีผลโดยตรงต่อระบบ ทางเดินหายใจ 

ตัวอย่างท่ี 70 สารฟอร์มาลดีไฮด์ ในไมอ้ดั เส้ือผา้ใหม่ๆ และน ้ ายาลา้งเล็บ จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ เป็น

สารประกอบอยูด่ว้ย สารฟอร์มาลดีไฮด ์จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ฉะนั้น โปรดระมดัระวงัทุกคร้ังท่ีใช ้

ตัวอย่างที่ 71  บรรจุภณัฑถ์นอมอาหาร มีอาหารไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ท่ีตอ้งอาศยับรรจุภณัฑ ์ท่ีช่วยในการ

ถนอมอาหารเพื่อรักษาความกรอบของอาหารบรรจุภณัฑจึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการห่อหุม้อาหาร 

ตัวอย่างท่ี 72 บรรจุภณัฑท่ี์ฟุ่ มเฟือย ปัจจุบนับรรจุภณัฑ ์ไดถู้กน ามาใช ้อย่างฟุ่ มเฟือย จนเกิน ความจ าเป็น 

และไดก้ลายเป็นขยะ จ านวนมหาศาล ฉะนั้นโปรดช่วยกนั ลดขยะ จากบรรจุภณัฑ์ดว้ยการ ไม่ซ้ือสินคา้ ท่ีใชบ้รรจุ

ภณัฑ ์ฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็น 

ตัวอย่างท่ี 73 ผลิตภณัฑ์เขม้ขน้ช่วยลดขยะบรรจุภณัฑ์ได ้ผลิตภณัฑ์บางชนิดท่ีพฒันาการผลิตให้เขม้ขน้ 

ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถน าไปเจือจางก่อนใชเ้ป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภณัฑไ์ด ้

ตัวอย่างท่ี 74 ใช้บรรจุภณัฑ์กระดาษแทนการใช้พลาสติกและโฟม ปัจจุบนัมีการผลิต บรรจุภณัฑ์ท่ี เป็น 

กระดาษ เพื่อใช ้บรรจุอาหารแทน บรรจุภณัฑพ์ลาสติก และโฟม เช่น กล่องบรรจุน ้าผลไม ้นม เป็นตน้ 

ตัวอย่างท่ี 75 บรรจุภณัฑท่ี์รีไซเคิลได ้ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ี บรรจุในภาชนะ ท่ีสามารถ น ากลบัไปผลิตใช้

ไหม่ ดีกวา่บรรจุภณัฑ ์ท่ีใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียวแลว้ตอ้งทิ้ง 

ตัวอย่างท่ี 76 ควรเลือกซ้ือสินค้าท่ี บรรจุกระป๋อง อลูมิเนียมและแก้ว ควรเลือกซ้ือสินค้าท่ี บรรจุใน

กระป๋อง อลูมิเนียมหรือแกว้ แทนสินคา้ท่ีบรรจ ุุในภาชนะพลาสติก และโฟม เพราะอลูมิเนียมและแกว้ สามารถน า

กลบัไปผลิตใชไ้ดใ้หม่อีก 

ตัวอย่างท่ี 77 การเลือกซ้ือ ไม่ควรเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีถูกบรรจุภณัฑ ์หรือหุ้มดว้ยบรรจุภณัฑ ์ท่ีฟุ่ มเฟือยมาก

เกินไป 

ตัวอย่างที่ 78 ควรเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ชนิดเขม้ขน้ ควรซ้ือผลิตภณัฑ ์ชนิดเขม้ขน้ แลว้น าไปเจือจางเอง โดย

การเติมน ้าก่อนใช ้เป็นการประหยดั ภาชนะบรรจุได ้

ตัวอย่างที่ 79 ซ้ือสินคา้เท่าท่ีจ าเป็น ควรเลือกซ้ือสินคา้เท่าท่ีตอ้งการและใชใ้หห้มด 
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ตัวอย่างท่ี 80 สินคา้ปลอดสารพิษ ควรเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดสารพิษเท่านั้นทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของ

ชีวิตและสุขภาพร่างกายของตวัท่านเอง 

ตัวอย่างท่ี 81 คุณสมบติัของสารละลาย สารละลายเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัในการละลายวตัถุอ่ืนๆ โดยปกติ

แลว้สารละลายน้ีจะอยูใ่นรูปของเหลว เช่น ผสมอยูใ่นทินเนอร์ท่ีใชผ้สมสีและอยูใ่นแลคเกอร์ 

ตัวอย่างท่ี 82 วิธีป้องกนัอนัตรายจากสารละลาย ส่วนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เป็นอนัตราย

โดยตรง ต่อดวงตา ผิวหนงัและปอด ทุก คร้ังท่ีตอ้งใชส้ารละลาย ควรจะตอ้งแต่งกายดว้ย เส้ือแขนยาว สวมถุงมือ ใส่

แวน่ตา และใชส้าร ละลายในท่ีท่ีเปิดโล่งเท่านั้น 

ตัวอย่างท่ี 83 ในห้องปรับอากาศควรระบายอากาศ  ในห้องปรับอากาศควรเปิดหนา้ต่าง ให้อากาศระบาย

ได ้ในบางช่วง และควรเปิดพดัลม ดูดอากาศดว้ยทุกคร้ังท่ีเปิดแอร์ 

ตัวอย่างท่ี 84 ผลิตภณัฑ์อนัตราย ไม่ควรทิ้งลงแม่น ้ า ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอนัตราย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีติดไฟ 

น ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ ายาละลายสี ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกรด น ้ ายาท าความสะอาด ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นพิษ เช่น ยาก าจดัศตัรูพืช 

เม่ือใชแ้ลว้ตอ้งมีวิธีก าจดัท่ีถูกตอ้ง และตอ้งไม่ทิ้งลงแม่น ้า 

ตัวอย่างท่ี 85 สารอนัตรายไดออกซิน สารพิษท่ีมีอนัตราย มากท่ีสุด ท่ีเป็น ส่วนประกอบของ ยาฆ่าแมลง 

คือ ไดออกซิน ไดออกซิน แมเ้พียง จ านวนเล็กน้อยก็เป็นสาเหตุของการ เกิดโรคมะเร็งได้ จึงไม่ควรใช้ยาก าจดั

ศตัรูพืช ท่ีมีส่วนผสมของ ไดออกซิน 

ตัวอย่างที่ 86 อนัตรายจากเบนซิน เบนซินเป็นตวัท าละลาย ท่ีมีพิษต่อร่างกาย ท่ีรุนแรงท่ีสุด คือ เป็นตน้เหตุ

ของการป่วย เป็นโรคลูคีเมีย และท าลายไขกระดูก 

ตัวอย่างท่ี 87 ช่วยกนัปลูกตน้ไมอี้ก 5 เท่าจึงจะเพียงพอ ในปริมาณการใช้ไม ้และจ านวนพื้นท่ีป่าไม ้ท่ี

ลดลงในปัจจุบนันั้น สามารถแกไ้ขได ้ดว้ยการปลูกตน้ไม ้โตเร็ว มากกว่าท่ีปลูกอยู่ในปัจจุบนัมากถึง 5 เท่า จึงจะ

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์ใน 

ตัวอย่างท่ี 88 ไฮโดรเจนคือพลงังานทดแทน ไฮโดรเจนเป็นพลงังานทดแทนท่ีไดม้าจาก การแยกละลาย

สาร เช่น ไฟฟ้าจากน ้า ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดและไม่ก่อเกิดมลพิษทางอากาศดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 89 รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า โลกไดผ้ลิตรถยนตช์นิดใหม่เพื่อลดมลพิษให้กบัทอ้งถนน รถยนต์ท่ี

ผลิตขึ้นใหม่น้ี ขบัเคล่ือนโดย ขบวนการเปล่ียนไฮโดรเจนเหลว ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยไม่ตอ้งผ่านขบวนการเผา

ไหม ้
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ตัวอย่างท่ี 90 ลกัษณะของรถยนต ์พลงังานไฮโดรเจนเหลวรถยนตพ์ลงังาน ไฮโดรเจนเหลวน้ี มีลกัษณะ

เดียวกบั รถไฟฟ้า แต่แตกต่างกนัตรงท่ีมี ถงัเก็บไฮโดรเจนเหลว แทนแบตเตอร่ี ปัจจุบนัพลงังาน ไฮโดรเจนเหลว 

ก าลงัไดรั้บการพฒันารูปแบบ เพื่อท่ีจะน ามาใชบ้นทอ้งถนนแลว้ 

ตัวอย่างท่ี 91 รถยนตพ์ลงังานไฮโดรเจนเหลวไม่ก่อมลพิษ รถยนตพ์ลงังาน ไฮโดรเจนเหลว ไม่ก่อให้เกิด 

มลพิษ ต่อสภาพแวดลอ้ม เพราะไฮโดรเจนเหลว ท่ีใชก้บัตวัรถไดม้าจากแหล่งท่ีสะอาด 

ตัวอย่างท่ี 92 หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยดัไฟ หลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดไฟท่ีสามารถ 

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ไดถึ้ง 75% และมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่หลอด แบบขดลวดถึง 10 เท่า 

ตัวอย่างท่ี 93 วิธีลดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้กบัโลก หากเราเผาถ่าน ให้นอ้ยลง และเผาพลาญน ้ ามนั 

ใหน้อ้ยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิด ภาวะเรือนกระจกขึ้นกบัโลก ก็จะนอ้ยลง 

ตัวอย่างที่ 94 ขยะกระดาษ  ทุกๆ อาทิตยเ์ราทิ้งกระดาษลงตระกร้าขยะมากถึง 1,000 ตนัแต่มีเพียงไม่ถึงร้อย

ละ 10 ท่ีกระดาษเหล่านั้น ถูกน ากลบัมาผลิตใชไ้ดใ้หม่อีก 

ตัวอย่างท่ี 95 อนัตรายจากสีทาบา้น ในสีน ้ ามนั ท่ีใชท้าบา้น มีส่วนประกอบของ แคดเมียม และไททาเน่ีย

มออกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีอนัตราย ดงันั้น เพื่อหลีกเล่ียงอนัตราย จากสารอนัตราย ควรใชสี้น ้าในการ

ทาสีบา้น 

ตัวอย่างท่ี 96 การเติมลมยางรถ ช่วยประหยดัน ้ ามนั ในการบ ารุงรักษา การเติมยางรถ ท่ีพอดีจะช่วยในการ 

ประหยดัน ้ ามันได้ การเติมลมยางรถ ถ้าเติมอ่อนเกินไป จะท าให้ส้ินเปลืองน ้ ามันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ตามการ

หมุนรอบของวงลอ้ท่ีเพิ่มขึ้น 

ตัวอย่างท่ี 97 เติมลมยางรถ ช่วยยืดอายุยางรถยนต ์การเติมลมยางรถยนต ์ท่ีพอเหมาะพอดี ยงัช่วยยืดอาย 

การใชง้าน ช่วยป้องกนัไม่ให ้ยางรถยนตฉี์กขาดไดง้่าย จากสาเหตุท่ีเติมลมอ่อนหรือแขง็ เกินไปอีกดว้ย 

ตัวอย่างท่ี 98 เตาไมโครเวฟประหยดัไฟกว่าเตาอบ การใช้เตาไมโครเวฟ จะช่วยประหยดั พลงังานจาก

ไฟฟ้า มากกวา่ เตาอบถึง 1 - 2 เท่า 

ตัวอย่างท่ี 99 ถ่านไฟฉายท่ีชาร์ต ไฟใหม่ได ้ประหยดักว่า ถ่านไฟฉายธรรมดา ถ่านไฟฉายท่ีชาร์ต ไฟได้

ใหม่นั้น แมจ้ะมีส่วนประกอบ ของแคดเม่ียม แต่ก็มีอายุการใชง้าน ไดน้านกว่าถ่านไฟฉาย แบบธรรมดาถึง 500 เท่า 

และช่วยลดปริมาณ การใชถ้่านธรรมดา ไดม้ากท่ีสุด 

ตัวอย่างท่ี 100 อนัตรายจากน ้ ายาปรับอากาศ ในน ้ ายาปรับอากาศ แอร์รีเฟรชเชอเนอร์ นั้นมีส่วนประกอบ

ของ สารเคมีประเภท เทอนอลไซลีน ซ่ึงเป็นสารท่ีเป็นอนัตราย ต่อร่างกายมนุษย  ์
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4)  วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 

ตวัอยา่งขอ้คิดใน 24 ชัว่โมงของการใชชี้วิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1) การเลือกร้านอาหารท่ีใส่ใจในแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 

ภาคสังคมและธุรกิจต่ืนตวัและน าแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น บริษทั 

“Close the Loop” น าตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์และพลาสติกอ่อนมาเป็นส่วนผสมในการท าถนนแทนการน าไปทิ้ง  

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากการด าเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่ งผลกระทบหรือท าลาย

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าผลิตภณัฑท่ี์ใชวิ้ธีการด าเนินงานรูปแบบเดิม  ในส่วนของธุรกิจบริการก็มีการให้ความส าคญัใน

เร่ืองน้ี เช่น การด าเนินธุรกิจประเภทร้านอาหารท่ีเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการปรุงอาหารและการ

ให้บริการ โดยจะไม่ค  านึงถึงเฉพาะการเกิดขยะปลายทางแต่ยงัค านึงถึงการเกิดขยะตลอดกระบวนการเลือกใช้

วตัถุดิบ กระบวนการจดัซ้ือจดัเก็บและเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการปรุงอาหารแมก้ระทัง่การจดัการกบัเศษตดัแต่งท่ี

เกิดขึ้นดว้ย 

  
 

 

 
ภาพท่ี 1 ร้านอาหารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือ Green Restaurant 

 
กรณีศึกษา ร้านโบ.ลาน อาหารไทย เห็นความส าคญัตั้งแต่การเลือกวตัถุดิบใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยท่ีสุด กระบวนการเตรียมวตัถุดิบในแต่ละขั้นตอนท่ีก่อใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสุดและพยายามน าเศษวตัถุดิบเหลือน า
กลบัมาใชใ้หม้ากสุด ไม่เหลือเป็นขยะ เช่น เปลือกตะไคร้น ามาตม้เป็นน ้าตะไคร้ใบเตย ขา้วสุกเหลือน าไปตากแหง้
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แลว้คัว่ท าน ้าชาขา้วคัว่ ขา้วคัว่บดท าขา้วตูหรือน าไปทอดท าขา้วพอง ท าสบู่ลา้งมือจากน ้ามนัทอดอาหาร จนถึง
กระบวนการจดัการกบัขยะเพื่อใหเ้กิดการน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด จนไดรั้บการรับรองทุกการกระท า
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากวตัถุดิบและเคร่ืองปรุง ร้านอาหารยงัตอ้งใช ้ไฟฟ้า แก๊ส และน ้า จ านวนมากในแต่ละวนั โบ.ลาน 
ตระหนกัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี และพยายามท าทุกอยา่งใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เช่น   

เลิกใชน้ ้าด่ืมขวดพลาสติก และกรองน ้าใส่ขวดแกว้ นอกจากลดปริมาณพลาสติกแลว้ ยงัลดปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการขนส่งน ้าด่ืมมาท่ีร้าน 

มีระบบน ้าหมุนเวียน โดยน าน ้าท่ีใชล้า้งผกัและน ้าฝนลงไปเก็บไวใ้นแทงคใ์ตดิ้น เพื่อน ามาใชใ้นการรดน ้า
ตน้ไมแ้ละน ้ากดชกัโครก 

ใชร้ะบบท าน ้าร้อนโดยดูดมวลความร้อนและใชพ้ลงังานความร้อนท่ีอยูใ่นอากาศ มาท าใหน้ ้าร้อนเพื่อ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

น ้ามนัเหลือใชจ้ากการทอด จะถูกน าไปกรองใหส้ะอาดแลว้น าไปท าสบู่ หรือ ไบโอดีเซล 
ขยะท่ีออกจากโบ.ลาน จะถูกแยกตามประเภท ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก ขวดแกว้ และขยะอินทรีย ์ท่ีจะ

น าไปหมกัท าปุ๋ ยชีวภาพ และ ก๊าซชีวภาพ ต่อไป 
 
2) ทุกมื้อของอาหารต้องช่วยกนัลดขยะอาหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ร่วมรณรงคล์ดขยะอาหารเพื่อธุรกิจได ้ส่ิงแวดลอ้มดี 
 

มีการประมาณการวา่ทุกวนัน้ีอาหารทัว่โลกถูกทิ้งราว 1 ใน 3 ของอาหารท่ีผลิตขึ้น ปัญหาขยะอาหารท่ี
เพิ่มขึ้นส่งผลอยา่งมากมายต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การสูญเสียอาหารและขยะอาหารยงัเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) ซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติ ไดก้ าหนดในปี 2558 เป้าประสงคท่ี์ 12.3 อีกดว้ยวา่ “ลดขยะอาหาร
ของโลกลงคร่ึงหน่ึงในระดบัคา้ปลีกและผูบ้ริโภคและลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน
รวมถึงการสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว ภายในปี 2573” 
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ขยะอาหารเป็นอาหารท่ีมนุษยกิ์นทิ้งกินขวา้งและเหลือจากการกิน รวมไปถึงอาหารหมดอาย ุผกัผลไมท่ี้มี
ต าหนิและตกเกรดซ่ึงถูกน าเอาไปทิ้งกลายเป็นขยะ (Food Waste) ซ่ึงถา้พูดกนัตามความเป็นจริงขยะอาหารบางส่วน
ท่ีถูกทิ้งเหล่าน้ี สามารถน ามากินหรือใชป้ระกอบอาหารได ้หากลงมือป้องกนัก่อนพวกท่ีอาหารจะกลายเป็นขยะ 

ขยะอาหารเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก เช่น การเผาไหม ้
และการย่อยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจนซ่ึงท าให้เกิดก๊าซมีเทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการก าจดัขยะอาหาร
ในปัจจุบนั ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัคงใช้วิธี “ฝังกลบ” และวิธีน้ีเองเป็นตน้เหตุของการเกิดก๊าซมีเทนรวมถึงก๊าซอ่ืนๆ ท่ีมี
อนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการขยะอาหารสามารถท าไดโ้ดย 
 1. วางแผนก่อนการซ้ือ ควรตรวจสอบอาหารท่ีมีอยู่ วางแผนรายการอาหารและซ้ือวตัถุดิบให้พอดีกบัท่ี

บริโภค งดพฤติกรรมซ้ือมาตุนไวจ้นกินไม่ทนั 
2. รู้คุณค่าและความพอเหมาะ เตรียมอาหารให้พอเหมาะกบัจ านวนสมาชิกในครอบครัว ลดเศษวตัถุดิบ

จากการเตรียมอาหาร ตกัอาหารให้พอดีกิน ไม่ตกัในปริมาณท่ีมากเกินไป กรณีไปกินท่ีร้านอาหาร หากกินไม่หมด
สามารถห่อกลบั เก็บไวกิ้นม้ืออ่ืน หรือหากมีอาหารเหลือควรน ามาแปรรูปประกอบอาหารเมนูอ่ืน 

3. รักษาอยา่งถูกวิธี เก็บรักษาใหเ้หมาะสมกบัประเภทอาหารในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไม่ควรใส่ของในตูเ้ยน็
แน่นเกินไปจนความเยน็กระจายไม่ทัว่ถึง และคอยตรวจสภาพอาหารรวมถึงวนัหมดอายอุยูเ่สมอ 

4. ท าบุญโดยไม่สร้างขยะอาหาร เตรียมอาหารส าหรับท าบุญในปริมาณท่ีเหมาะสม 
5. เหลือก็แบ่งปันน าอาหารไปใชป้ระโยชน์ เช่น การมอบอาหารให้ผูอ่ื้นท่ีตอ้งการ น าไปเป็นอาหารสัตว ์

นอกจากจะช่วยลดปริมาณอาหารแลว้ยงัเป็นการแบ่งปันน ้าใจใหก้บัสังคมอีกดว้ย 
 
3) ทุกวันเวลาท่ีใช้ชีวิตต้องเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่ต่ืน

นอน อาบน ้ า ลา้งจาน ซักเส้ือผา้ ท าความสะอาดพื้น รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในส านกังาน ไม่ว่ากระดาษ เคร่ือง
เขียน น ้ ายาลบค าผิด เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร และอ่ืนๆ เราควรเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีมี “ฉลากเขียว” ซ่ึงให้การ
รับรองวา่เป็นสินคา้ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป  

กลุ่มผลิตภณัฑท์ าความสะอาด เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาท าความสะอาดพื้นผิว ท่ีได้
การรับรองฉลากเขียว จะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ลดการตกค้างในแหล่งน ้ า ไม่ระคายเคืองผิว ไม่มี
ส่วนประกอบท่ีเป็นสารอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดการปนเป้ือนของสารเคมีลงสู่แหล่งน ้ า จึงช่วย
ลดภาระและค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้าเสียดว้ย 
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เคร่ืองใช้ในส านักงานท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียว  เช่น เคร่ืองเรือนเหล็ก มีการใช้สีเคลือบท่ีไม่เป็น
อนัตราย ปลอดสารฟอร์มลัดีไฮด ์สาร VOC และโลหะหนกั เคร่ืองเขียน มีการใชน้ ้าหมึกหรือสีท่ีปลอดสารก่อมะเร็ง
และโลหะหนกั น ้ ายาลบค าผิด ก็จะไม่มีสารเป็นพิษ เช่น สารก่อมะเร็ง สารกดักร่อน และไม่มีสารท่ีระคายเคืองต่อ
สุขภาพ 

ผลิตภณัฑก์ระดาษท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียว เช่น กระดาษอนามยั กระดาษพิมพแ์ละเขียน ผลิตจากเยือ่
เวียนท าใหม่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 จึงลดการตดัตน้ไม ้และปลอดภยัจากสารอนัตราย เช่น สารฟอกเยือ่ สารกนัเช้ือรา 
โลหะหนกั เป็นตน้ รวมทั้งโรงงานผูผ้ลิตยงัมีการควบคุมปริมาณการใชน้ ้าและไฟในกระบวนการผลิตอีกดว้ย 

กลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีได้รับการรับรองฉลากเขียว เคร่ืองปรับอากาศ และตูเ้ย็นประหยดัไฟ ไม่มีเสียง
รบกวน ใชส้ารก่อความเยน็ท่ีไม่ท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ส่วนประกอบท่ีเป็นพลาสติกสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 และปลอดสารโลหะหนกั เคร่ืองพิมพเ์คร่ืองถ่ายเอกสารตอ้งไดรั้บการออกแบบมาเพื่อ
สนบัสนุนการ reduces reuse recycle ทั้งประหยดัไฟ ไม่มีเสียงรบกวน และควบคุมการปล่อยมลพิษไดแ้ก่ ฝุ่ น (Dust) 
โอโซน (Ozone) สารอินทรียร์ะเหยทั้งหมด (TVOC) สไตรีน (Styrene) และเบนซีน (Benzene) ในขณะใชง้านใหไ้ม่
เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้งาน นอกจากน้ียงัใช้ตลบัหมึกและหมึกท่ีปลอดสารอนัตรายและโรงงานผูผ้ลิตยงัมีการรับคืน
ซากผลิตภัณฑ์ช่วยลดการทิ้งของเสียหรือก าจัดไม่ถูกต้องด้วย  หลอดแอลอีดีประหยดัพลังงานท าจากช้ินส่วน
พลาสติกท่ีปลอดสารโลหะหนกัและควบคุมปริมาณสารฮาโลเจนไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
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Module 7(1) – (3): Circular Living in Action ความตระหนักและแรงผลกัดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคดิ
เศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 
ช่ือบทหรือโมดูล  
ความตระหนกัและแรงผลกัดนัสู่วิถีชีวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Living in Action)  
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้  

1) สามารถสร้าง Portfolio for Circular Living ทั้งในรูปแบบ Digital หรือ Handmade ของตนเองได ้

2) สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการสร้างโครงงานกิจกรรมทางสังคมหรือธุรกิจเบ้ืองตน้ ตามแนววิถี

ชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้

สาระส าคัญ 

1) สร้าง Portfolio for Circular Living ทั้งในรูปแบบ Digital หรือ Handmade ของตนเอง (ส่งผลงานใน

สัปดาห์สุดทา้ยของการเรียน) 

2) สร้างโครงงานกิจกรรมทางสังคมหรือธุรกิจเบ้ืองตน้ ตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้(ส่งผลงาน

ในสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียน) 

เน้ือหาวิชา 

ตัวอย่างโครงการหรือการท ากจิกรรมทางสังคมหรือธุรกจิตามแนวเศรษฐกจิหมุนเวียน 

นวตักรรมจดัการขยะตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน ความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยัง่ยนื “เอสซีจี” หน่ึงใน

องคก์รท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืจึงส่งเสริมแนวคิด “ใชใ้หคุ้ม้ แยกใหเ้ป็น ทิ้งใหถู้ก” สู่การปฏิบติัจริง 

และผนึกก าลงักบัพนัธมิตรทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจ-ชุมชน เพื่อต่อยอดและขยายแนวคิดน้ีไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่ือความร่วมมือคือเส้นทางสู่ความยัง่ยนื พร้อมน าเสนอ 6 นวตักรรมจดัการขยะ ตามหลกั

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

 

 



183 

1. “บางซ่ือโมเดล” จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

เอสซีจีไดแ้ปลงหลกั Circular Economy จากนโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยเร่ิมจากโครงการ “บางซ่ือโมเดล” 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวปฏิบติั “SCG Circular way” ท่ีมุ่งจดัการของเสียภายในส านักงานใหญ่บางซ่ือ เพื่อสร้าง
ความตระหนกัใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของทรัพยากร เป็นตน้แบบท่ีดีดา้นบริหารจดัการของเสีย ปลูกฝังหลกัเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้กับพนักงานผ่านเร่ืองใกลต้ัวท่ีทุกคนสามารถท าได้ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คุ ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” 
ตลอดจนส่งต่อแนวคิดการบริหารจดัการขยะสู่ชุมชนภายนอกดว้ยการพฒันาแอปพลิเคชนั “KoomKah” (คุม้ค่า) เพื่อ
ช่วยบริหารจดัการรวบรวมและคดัแยกขยะจากชุมชน ท าใหผู้รั้บขยะหรือธนาคารขยะท างานไดส้ะดวกมากขึ้น 
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2. “บ้านรางพลบั” ต้นแบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในชุมชน 

 

หลงัจากนั้น เอสซีจีไดข้ยายผลโครงการน าร่องไปยงัชุมชนขนาดเลก็ท่ีหมู่บา้นรางพลบั จ.ราชบุรี ดว้ยการ
เขา้ไปพูดคุยกับชุมชนเพื่อสอบถามถึงปัญหาขยะ ก่อนแลกเปล่ียนแนวทางท่ีจะเปล่ียนขยะเป็นความมัง่คัง่ (จาก 
Waste สู่ Wealth) โดยมุ่งใหชุ้มชนจดัการไดด้ว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในโครงการ 

ชุมชนน้ีแสดงใหเ้ห็นความตั้งใจและมีความเป็นผูน้ าท่ีจะจดัการขยะ จึงเร่ิมโครงการดว้ยการจดัหากลุ่มผูน้ า
ในชุมชนก่อน และเม่ือชุมชนวางกฎระเบียบของตวัเองร่วมกนัจึงไดเ้ร่ิมแยกขยะ ท าให้พบว่า ขยะอินทรียห์รือขยะ
อาหารเป็นส่วนท่ีก าจดัยากท่ีสุด เอสซีจีจึงเข้าไปช่วยให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย ์(Organic Waste) ดว้ย
การใชอุ้ปกรณ์ง่ายๆ ท่ีชุมชนสามารถน าหญา้หรือขยะอินทรียม์าใส่แลว้น าไปท าปุ๋ ย การริเร่ิมเหล่าน้ีท าใหข้ยะอาหาร
กลายเป็นอาหารสัตวห์รือปุ๋ ยท่ีใชใ้นชุมชน ส่วนท่ีเหลือก็ขายให้ชุมชนขา้งเคียง นอกจากน้ี ชุมชนยงัไดริ้เร่ิมพฒันา
และสร้างมูลค่าของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Zero Waste to Landfill 
Community” 
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3. จับมือภาครัฐพฒันาต้นแบบ “ทุ่นกกัเกบ็ขยะ” 

 

ส าหรับโครงการน าร่องท่ีร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ เอสซีจีไดร่้วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ทช.) พฒันา “ทุ่นกกัขยะลอยน ้ า” (SCG - DMCR Litter Trap) โดยออกแบบทุ่นลอยน ้ าให้มีกลไกฝาเปิด-ปิด ท่ีช่วย
กกัเก็บขยะไดสู้งสุด 700 กิโลกรัมต่อตวั น าร่องติดตั้ง 24 จุด ใน 13 จงัหวดั และพฒันา “ตน้แบบหุ่นยนตเ์ก็บขยะลอย
น ้ า 4.0” (SCG Smart Litter Trap 4.0) โดยมีการน าระบบ ML (Machine Learning) และ IoT (Internet of Things) มา
ใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บขยะในแม่น ้าโดยระบบอตัโนมติั มีระบบเพื่อช่วยบ าบดัน ้า ประหยดัพลงังานดว้ยการ
ใชแ้รงขบัเคล่ือนพลงังานแสงอาทิตย ์เก็บขยะไดสู้งสุด 5 กิโลกรัมต่อหน่ึงรอบการเก็บ 

4. เปลีย่น “เศษท่อ” เป็น “บ้านปลา” แปลง “คอนกรีต” เป็น “ปะการังเทียม” 

 

นอกจากน้ียงัร่วมกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และกลุ่มประมงพื้นบา้น จดัท าโครงการ “บา้นปลา
เอสซีจี” ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ าวยัอ่อนและวยัเจริญพนัธุ์ใตท้อ้งทะเล โดยใชเ้ศษท่อท่ีผลิตจาก
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษ หรือ PE 100 จากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปมาใชส้ร้างบา้นปลา ถึงปัจจุบนัวาง
บา้นปลาเอสซีจีไปแลว้จ านวน 2,090 หลงั ครอบคลุมทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออก และในภาคใตท่ี้ จ.ระนอง คิดเป็น 



186 

41 กลุ่มประมงพื้นบา้น เกิดพื้นท่ีอนุรักษท์างทะเลกว่า 47 ตารางกิโลเมตร เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
กว่า 172 ชนิด และสร้างเครือข่ายจิตอาสากว่า 22,480 คน ทัว่ประเทศ รวมถึงการออกแบบ “ปะการังเทียม” โดยน า
เทคโนโลยีการพิมพ์ขึ้นรูปปูนซีเมนต์ 3 มิติในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัมาประยุกต์ออกแบบโดยจ าลองกลไกของ
ปะการังตามธรรมชาติ โดยใช้วสัดุหินปูนธรรมชาติร่วมกบัวสัดุรีไซเคิล อย่างเศษคอนกรีตจากการทุบ ร้ือ อาคาร
ส่ิงก่อสร้าง 

5. จาก “ขยะ” สู่ “ถนน” ลด “ต้นทุน” เพิม่ “ความแข็งแรง” 

 

พร้อมกนัน้ี เอสซีจีไดน้ าเสนออีกนวตักรรม “ถนนพลาสติกรีไซเคิล” (Recycled Plastic Road) ซ่ึงเกิดจาก
ความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจอย่าง กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศไทย โดยน าพลาสติกใชแ้ลว้มาบดย่อยให้มีขนาด
เล็ก ผสมกบัยางมะตอยเพื่อใชปู้ถนน นอกจากจะเพิ่มคุณค่าให้แก่ขยะพลาสติก แลว้ยงัเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัถนน
ยางมะตอย มีความแขง็แรงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 - 33 ส่วนการบริหารจดัการขยะจากเศษคอนกรีต เอสซีจี ร่วมกบั บริษทั 
ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) ในโครงการ “ถนนคอนกรีตรีไซเคิล” (Recycled Concrete Aggregates For Road) น าเศษ
คอนกรีตรีไซเคิล 100% เช่น กอ้นปูน แผ่นพื้น หัวเสาเข็ม มาใชท้ดแทนวสัดุธรรมชาติ เพื่อเทเป็นถนนคอนกรีตใน
โครงการ สามารถสร้างมูลค่าให้กบัขยะในแต่ละโครงการถึง 7 ลา้นบาท ลดการใชหิ้น ทราย ไดถึ้ง 100 ตนั ส าหรับ
พื้นท่ี 150 ตร.ม. และลดการทิ้งวสัดุจนเกิด 
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6. นวัตกรรม Green Meeting สู่การประชุม ASEAN Summit 

 

 

 

นอกจากนั้น นวตักรรม “Green Meeting” หรือการจดัประชุมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ยงัเป็นอีกหน่ึง
แนวคิดท่ีเอสซีจีแปลงไปสู่การปฏิบติัดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑ์จากกระดาษรีไซเคิลในการจดัประชุมผูน้ าอาเซียน 
เช่น นิทรรศการจากกระดาษรีไซเคิล ฉากหลงัส าหรับถ่ายภาพ เกา้อ้ีกระดาษ แท่นบรรยาย กล่องกระดาษส าหรับรับ
คืนป้ายช่ือคลอ้งคอ สมุดโนต้จากกระดาษรีไซเคิล 100% บรรจุภณัฑอ์าหาร Fest หลอดกระดาษ ขวดน ้ าพบัได ้Fill 
Fest และถังขยะแยกประเภท รวมถึงกระเป๋าถุงปูน และตะกร้าสานจากเส้นเทปกระดาษท่ีน าวสัดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตของเอสซีจีมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงลว้นมาจากความมุ่งมัน่ของเอสซีจีท่ีตอ้งการใช้
ทรัพยากรใหม่ให้น้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด โดยใช้นวตักรรมการผลิตให้
สามารถน ากระดาษท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ซ ้ า และเพิ่มสัดส่วนการใช้วตัถุดิบรีไซเคิลท่ีสูงขึ้น แต่ยงัคงคุณภาพของ
กระดาษใหแ้ขง็แรง เพื่อใหส้ามารถน าไปผลิตเป็นสินคา้รูปแบบต่างๆ ได ้
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7. ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ จังหวัดระยอง  

 

 

หากชุมชนไร้ขยะจะเกิดขึ้นจริงได ้หนา้ท่ีในการจดัการขยะไม่ควรเป็นหนา้ท่ีของใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
และส่ิงส าคญัคือตอ้งเร่ิมจากการเปล่ียนทศันคติใหม่ ไม่ปล่อยขยะให้กลายเป็นเร่ืองไร้ค่า ชุมชนในเขตเทศบาลมาบ
ตาพุดจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ และชุมชนเขาไผ ่ต่างช่ืนชอบและเห็นคุณค่าของ
ขยะ จึงท าการจดัการขยะโดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันทั้งบา้น วดั โรงเรียน รวมไปถึงธนาคารขยะ น่ีคือ
เร่ืองราวของชุมชนท่ีท าใหเ้ราทุกคนเห็นวา่การจดัการขยะจะส าเร็จไดห้ากทุกคนทุกฝ่ายรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว 

8) ชุมชนบ้านมดตะนอย การจดัการขยะคือยารักษาชีวิต 
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ชุมชนสะอาด...ท าใหผู้ค้นในชุมชนไดมี้ชีวิตและลมหายใจอยูต่่อไป  ความเจ็บไขไ้ดป่้วยของชาวบา้นเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าใหชุ้มชนบา้นมดตะนอย ชุมชนเลก็ๆ ในอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ลุกขึ้นมาจดัการขยะในพื้นท่ี
อยา่งจริงจงั   การลุกขึ้นมาต่อสู้กบัโรคร้ายดว้ยการจดัการขยะคือการรักษาโรคท่ีดีท่ีสุดยิง่กวา่ยาชนิดไหนๆ 

9) บ้านโป่งโมเดล – เราจัดการขยะท่ัวทั้งอ าเภอ 

 

เพราะเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจและมีรายไดเ้ฉล่ียของประชากรสูงกว่าอีกหลายๆ อ าเภอในจงัหวดัราชบุรี จึงท า
ให้อ าเภอบา้นโป่งมีประชากรจ านวนมาก และมีปัญหาเร่ืองการจดัการขยะตามมา ซ่ึงหากปล่อยให้เน่ินนานไปจะยิง่
กลายเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแกไ้ขได ้ดว้ยเหตุน้ีทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงจบัมือร่วมกนั
สร้างรูปแบบการจดัการขยะท่ีเรียกว่า ‘บา้นโป่งโมเดล’ ขึ้นมา  น่ีคือโมเดลท่ีจะเปล่ียนแปลงบา้นโป่งทั้งอ าเภอให้
กลายเป็นเมืองแห่งความสะอาด ท่ีส าคญัโมเดลน้ีไม่ไดมุ้่งเปล่ียนแปลงแค่สภาพแวดลอ้ม หากแต่ยงัหมายรวมถึง
ทศันคติและจิตใจของคนบา้นโป่งทุกคนอีกดว้ย 

10) เปลีย่นพลาสติกเหลือใช้เป็นงานดีไซน์ท่ีใช้ได้จริง “เก้าอีรี้ไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน” 
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เกา้อ้ีพลาสติกท่ีผลิตจากถุงนมโรงเรียนถูกใชเ้ป็นส่ือกลางในการเรียนรู้หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ 
Circular Economy ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนดว้ยการปฏิบติัจริงปลูกฝังใหเ้ด็กนกัเรียนเห็นคุณค่าของการแยกขยะและรี
ไซเคิลผา่นการลงมือปฏิบติัจริงท่ีเห็นผลลพัธ์อยา่งเป็นรูปธรรม 

11 ) BIM BUSINESS 

 

เอสซีจี เช่ือมั่นว่าการน าเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างผ่านกระบวนการออกแบบและก่อสร้างอาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ จะช่วยลดของเสียจากการก่อสร้าง(Construction 
Waste) ดว้ยการสร้างแบบจ าลองหรือโมเดล 3 มิติ (Building Model) ท่ีรวมแบบสถาปัตย ์โครงสร้าง และงานระบบ
เขา้ดว้ยกนั โดยใส่ขอ้มูลของวสัดุ องคป์ระกอบต่างๆ ในอาคารเขา้ไป เม่ือมีการแกไ้ขวตัถุหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ
โมเดล ก็จะเกิดการปรับเปล่ียนตามกนั ท าให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง (Timeline Management) และท า Clash 
Detection เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดผา่นโมเดลก่อนลงมือก่อสร้างอาคารจริง 

ตัวอย่างโครงการภายในเอสซีจีท่ีน าเทคโนโลยี BIM มาประยุกต์ใช้ 

1) โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลณ์โรงงานปูนซีเมนตแ์ก่งคอยเฟสท่ี 3 น าเทคโนโลยี BIM มาใชใ้นการ
ค านวณวสัดุท่ีตอ้งใช ้เช่น จ านวนเสาเข็ม จ านวนแผ่นโซลาร์เซลล ์ท าให้สามารถวางแผนการสั่งวสัดุไดอ้ย่างแม่นย  า 
ไม่ตอ้งเสียพื้นท่ีในการกองเก็บ และตน้ทุนในการบริหารจดัการ 

2) โรงงานแปรรูปของเสียเป็นพลงังานมาบตาพุด น าเทคโนโลยี BIM มาท า Clash Detection ในงานโยธา 
สถาปัตย ์ไฟฟ้าเคร่ืองกล และประปาสุขาภิบาล โดยการปรับแบบจาก 2D เป็น 3D และรวมแบบสถาปัตย์กบัแบบ
โครงสร้างเขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถเช็คต าแหน่งและความผิดพลาดของเคร่ืองจกัรก่อนการก่อสร้าง ลดปัญหาการแก้
แบบหนา้งาน 
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ปัจจุบนั สินคา้เอสซีจีไดถู้กน ามาป้ันเป็น 3D Object ส าหรับใชใ้นโปรแกรมตระกูล BIM เช่น Revit และ 
ArchiCAD บนแพลทฟอร์ม BIMINONE (www.biminone.com) ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม BIM Library ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย เพื่อใหส้ถาปนิก วิศวกร ช่างเขียนแบบ หรือผูท่ี้ใช ้BIM ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลด
ไปใชง้าน  ดาวน์โหลด BIM Object สินคา้เอสซีจีและแบรนดอ่ื์นๆ ไปใชไ้ด ้ท่ี https://biminone.com/ 

คนรักษ์โลกก าลังถูกท้าทาย 

 

ไม่มีความส าเร็จใดเกิดขึ้นจากคนใดคนเดียวหรือฝ่ายใดฝ่ายเดียว แต่ความส าเร็จเกิดขึ้นได้เพราะความ
ร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนและยิง่ไปกวา่ชยัชนะคือความยัง่ยืน ท่ีจะเกิดขึ้นกบัโลกของเราใบน้ี น่ีจึงเป็น
ความท้าทายใหม่ท่ีไม่ใช่แต่เฉพาะคนรักษ์โลกเท่านั้ น ท่ีต้องรับการท้าทายน้ี  ถ้าโลกน้ีจะรอดพ้นจากวิกฤต
ส่ิงแวดล้อมทุกคน ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต้องรับการท้าทาย เพราะในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular 
Economy ครอบคลุมตั้งแต่ตน้ทาง โดยเร่ิมจากผูผ้ลิตสินคา้ ผูจ้ดัจ าหน่าย ตลอดจนผูบ้ริโภคท่ีเป็นปลายทาง และเม่ือ
สินคา้ส้ินสุดอายุการใชง้าน ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดจ าเป็นตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรนั้น ให้เกิดความ
ยัง่ยนืและประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ความท้าทายนี ้ใครต้องท าอะไร 

ผู้ผลิต ถือว่าเป็นตน้ทางเป็นหัวใจหลกัของระบบ Circular Economy เพราะก่อนท่ีจะผลิตสินคา้ต่างๆ ตอ้ง
ศึกษาอย่างรอบดา้น ทั้งความเป็นไปไดใ้นการผลิต การใช้งานจริง และความเป็นไปไดใ้นการน าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กลบัมาเป็นทรัพยากรไดใ้หม่ ความสัมพนัธ์เร่ืองจ านวน ความตอ้งการ ราคาและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง
วิธีการ และกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน ท่ีอาจจะตอ้งอาศยัการลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลงสายการผลิตบางส่วน จึงเป็น
เร่ืองทา้ทายผูผ้ลิตว่าจะสามารถกา้วไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดเ้ร็วหรือชา้ขนาดไหน  นอกจากน้ีผูผ้ลิตยงัตอ้ง
คิดถึงวิธีการรับสินคา้ท่ีส้ินสุดอายุการใชง้าน กลบัมาเป็นทรัพยากรไวต้ั้งแต่ตน้ เพื่ออ านวยความสะดวก และสร้าง
ความแน่นอนวา่ตนเองจะมีทรัพยากรกลบัมาเขา้สู่ระบบ 

https://biminone.com/
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ผู้จัดจ าหน่าย ถือว่าเป็นตวักลางระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเป็นหน่ึงในตวัการส าคญัท่ีจะท าให้ความทา้
ทายน้ีประสบความส าเร็จ เพราะจะตอ้งตอบรับสินคา้จากผูผ้ลิตและพยายามเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หรือ
สร้างการรับรู้เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคญั และจ าเป็นต่อของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีทุกคนเป็นส่วนหน่ึงในวงจรน้ี 

ผู้บริโภค คนปลายทางจะตอ้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่องส่ิงแวดลอ้ม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคของตวัเอง ดว้ยการสนับสนุนสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด 
รวมถึงเรียนรู้ถึงการคดัแยกขยะ เพื่อน ามาหมุนเวียนเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนไดค้รบวงจร  

ส่ิงส าคญัท่ีสุดของผูท่ี้อยูใ่นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือตอ้งคิดว่าตวัเองคือกลไกหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ทุกๆ พฤติกรรม ทุกๆ การเปล่ียนแปลงของตัวเองส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้ งหมดค าว่าเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อาจจะเป็นค าใหม่ส าหรับคนไทย แต่ความตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีแสดงออกผ่านการลงมือท า 
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เช่น การรณรงคแ์ยกขยะ การใชถุ้งผา้หรือความพยายามลดขยะท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวนั ตวัอย่างเหล่าน้ีคือความหมายท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดขึ้นอยู่ และมนัจะเติบโตขึ้นไดถ้า้ทุกภาคส่วนร่วมมือกนั
อยา่งจริงจงั เพื่อสร้างความยัง่ยนืในระดบัประเทศ 
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ตัวอย่างแผนจัดกจิกรรม Module 7: Circular Living in Action ความตระหนักและแรงผลกัดันสู่วิถีชีวิตภายใต้

แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 

ช ว่โม  เ ้ื  า ิจ รรม รปูแบบ ารส   ม บ มาย า  ประเมิ ผ  

0.5 

 
 
 

 ิจ รรม : Circular Living in Action 
ความตระ    แ ะแร ผ   ด  สู วิถี

ชีวิตภายใต้แ วคิดเศรษฐ ิจ
 มุ เวีย แ ะส  คมเศรษฐ ิจ

 มุ เวีย  
 
 
 

แนะน ำโครงกำรรณรงค ์ Group Card  
แบ่งกลุม่ กลุ่มละ 16 คน 
จ ำนวน  10 กลุ่ม  ต่อ 1 

section 

 (5%) 

0.5 ประชุม  : ออกแบบ
โครงงำน 

Project Mind Map  (5%) 

0.5 ประชุม  : แบ่งหน้ำที ่ Organization Chart  (5%) 
0.5 ประชุม  : แผนปฏบิตังิำน Project Timeline  (5%) 
0.5 ประชุม  : งบประมำณ Budget Matrix  (5%) 
0.5 น ำเสนอ : โครงกำรรณรงค ์ Defense Project  (5%) 
1-2 ภำคสนำม : รณรงค์

ออนไลน์ 
 

Poster 
ขนำด 150 x 75 ซม. (.jpg) 

 (20%) 

1-2 video presentation 
ควำมยำว 1 นำท ี

 (20%) 

1 นิทรรศกำรออนไลน์ 
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     ขนำด 150 x 75 ซม. 
(.jpg) 

 (15%) 

video presentation 
             ควำมยำว 1 นำท ี

 (15%) 
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