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หัวข้อ “นวตักรรมทางส่ิงแวดล้อม” 

Environmental Innovation 

โดย คณาจารย์หลักสูตรสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

The only way to do it, is to DO IT. 

“Dream Lab, HKU”  
 

ค าน า  

            “นวตักรรม” และความรับผิดชอบ เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัในศตวรรษท่ี 21 สถาบนัการศึกษาซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ จึงพยายามท่ีจะสร้าง

แรงบนัดาลใจให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศ โดยเฉพาะการรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น

ทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งผลิตสินคา้ประเภททุน (Capital Goods) และสินคา้บริโภค (Consumer Goods) ในระบบ

เศรษฐกิจของมนุษย ์ การปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนและเน้ือหาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและการ

สร้างทศันคติท่ีถูกตอ้ง ย่อมก่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และช่วยกนัจรรโลงรักษา

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

                  บทความชุดน้ีจะช่วยให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจถึงหลกัคิดในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วม

ในการปฎิบติัตนในชั้นเรียนตามแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยนกัศึกษาสามารถท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเป็น

บทเรียนล่วงหน้า หรือทบทวนเน้ือหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากหน้าเวป๊ของคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ (http://www.sh.mahidol.ac.th/) พร้อมทั้งสามารถสะทอ้นความคิดเห็นต่อการเรียนผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จดัไวใ้หต้ลอดเวลา 

http://www.sh.mahidol.ac.th/)%20พร้อม
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สาระส าคญั 

            หวัขอ้น้ีใชแ้นวคิดในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยกระตุน้ให ้นกัศึกษาสร้างการรับรู้เฉพาะตน หรือ
มีประสบการณ์ตรงในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมผ่านการพิจารณาผลิตภัณฑ์/บริการ/นโยบาย ท่ีใช้ใน

ชีวติประจ าวนัและสังคม  

 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจว่า มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้เกิดการสมดุลยต่์อปัจจยัสังคม 

เศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อให้นักศึกษา คิด/ ตระหนักถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. เพื่อให้นกัศึกษาได้ ”ลงมือท า”โดยมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมผ่าน PSP ( 

Product/ Service/ Policy)  

 

ค าช้ีแจง 

           หวัขอ้ “นวตักรรมทางส่ิงแวดลอ้ม” ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ยอ่ยท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ 

1.) การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

2.) การรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.) การท านวตักรรมทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 
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https://www.pinterest.com/pin/130182245451424265/ http://msrobertslessonplans.blogspot.ca/2013/03/how-
to-make-caring-for-creation-tree.html 

http://br.freepik.com/vetores-gratis/citar-dentro-
de-uma-ampola_776576.html  

 

        ในการท ากิจกรรมในหวัขอ้ท่ี 3 คร้ังสุดทา้ย นักศึกษาต้องประดิษฐ์/ (Product) /หรือ ท าMold (Service) / 

หรือ สร้างนโยบาย (Policy) / อันใดอนัหน่ึงที่ดีที่สุด โดยเช่ือมโยงกบัเน้ือหาการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีไดฝึ้กปฏิบติัไปแลว้ กลุ่มละ 1 ช้ินงาน 

         
เกณฑใ์นการท าช้ินงานและรางวลัส าหรับผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุด 3 รางวลั  

1.) กลุ่มละ 10 คนข้ึนไป 
2.) ช้ินงานตอ้งแสดงแนวคิดเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม (ระดบั 

ชีวิตประจ าวนั/ประเทศ/ โลก) พร้อมหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(เช่นสถิติ / งานวิจยั) และอธิบายสั้นๆวา่
ช้ินงานแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

3.) ใชเ้คร่ืองมือ  S-C-A-M-P-E-R เป็นกรอบในการสร้างช้ินงาน (ถา้เป็นผลิตภณัฑ์ ให้ลองตั้งราคาเพื่อ
แข่งขนัดว้ย)  

4.) นกัศึกษาทุกคนในหอ้งโหวตคะแนนผา่น Kicker Vote ตาม QR Code  ดา้นล่าง 
 (กรุณาตรวจสอบ Version ปัจจุบนั ในห้องเรียน) 

            
5.) Upload ช้ินงาน ท่ี Web คณะสังคมฯ /FB ของ ESS – (พี่TA ช่วยตรวจสอบ)  

http://br.freepik.com/vetores-gratis/citar-dentro-de-uma-ampola_776576.htm
http://br.freepik.com/vetores-gratis/citar-dentro-de-uma-ampola_776576.htm
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การวดัผลการเรียนรู้  ใชก้ารสังเกตุพฤติกรรมตามเกณฑ ์Rubrics โดย อาจารยผ์ูดู้แลและ พีT่A    

 

เน้ือหาคร้ังท่ี 1: การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 

การพฒันาที่ยัง่ยนื (sustainable development) 
 

ก่อนท่ีจะมีระบบทุนนิยมนั้น มนุษยก์บัธรรมชาติด ารงอยูร่่วมกนัอยา่งสอดคลอ้งและมีดุลยภาพ แต่เม่ือ

มีวิถีการผลิตทุนนิยมเกิดข้ึน มนุษยถู์กแยกออกจากธรรมชาติและเร่ิมขูดรีดธรรมชาติ (ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์, 

2559)  การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1960 และตน้ทศวรรษท่ี 1970 ท าใหน้านา

ประเทศเร่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัมีอยู่อย่างมากมายในขณะนั้นมาเป็นฐานขบัเคล่ือนส าคญัของระบบ

เศรษฐกิจเพื่อเร่งสร้างรายไดป้ระชาชาติ (ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์, 2546)  การผลิตแบบทุนนิยมน้ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้

ระบบนิเวศเกิดความไม่สมดุลและเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา (Martinez-Alier, 2012)  เช่น ปัญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การปนเป้ือนของ

สารเคมี  มลพิษทางอากาศและมลพิษทางน ้ า เป็นตน้ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผลกระทบถึงมนุษยอ์ยา่งไม่

อาจหลีกเล่ียงได ้ 

วิกฤติการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกท าให้หลายประเทศตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ร่วมมือกนัแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการจดัประชุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มระดบัโลกคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ.

1972) ท่ีกรุงสตอ๊กโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยใชช่ื้อการประชุมวา่ “การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้ม

ของมนุษย์” (United Nations Conference on Human and Environment)” ผลจากการประชุมน้ีท าให้ประเทศ

ต่างๆเกิดความตระหนกัร่วมกนัวา่การพฒันาท่ีเนน้เศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียวท าใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่งมหาศาล 

และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ท าลายธรรมชาติเหมือนท่ีผ่านมา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 

(ค.ศ.1987) คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on Environment and 

Development)  หรือคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) ได้เสนอรายงานรายงานของ

คณะกรรมาธิการบรันทแ์ลนด์ (Brundtland Report) ต่อสหประชาชาติซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางต่อมาใน

ช่ือ “อนาคตร่วมกนัของมนุษยชาติ” (Our Common Future) (ส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ, 2556) ในรายงานดงักล่าวมีการเสนอแนวคิด “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” (Sustainable 

Development)” โดยใหค้  านิยามการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไวด้งัน้ี  

 

หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือการพฒันาท่ีเนน้ให้มนุษยค์  านึงถึงขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และ

ด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยค านึงถึง

ความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนัและคนรุ่นต่อไปในอนาคตท่ีตอ้งใชท้รัพยากรต่อไปดว้ย  หลกัส าคญัของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนคือ “การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา”  ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

(ส านกัความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ, 2556) ดงัต่อไปน้ี 

“Sustainable development is development which meets the needs of current generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”   

(World Commission on Environment and Development, 1987) 

 
“การพัฒนาท่ียัง่ยืนเป็นการพัฒนาท่ีสนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน    

โดยไม่ลดทอนความต้องการของคนรุ่นหลัง” 
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1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจ: หมายถึง การพฒันาระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพอย่างมัน่คงและ

ต่อเน่ืองในระยะยาว และเป็นการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ สมดุล เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 

และเป็นการพฒันาเศรษฐกิจประเทศบนฐานการผลิตท่ีแข็งแกร่ง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัอย่าง

สร้างสรรคข์อง “เศรษฐกิจธุรกิจ” ท่ีอาศยักระแสโลกาภิวฒัน์เป็นฐานในการพฒันาอยา่งชาญฉลาด  (ไมเคิล คีย์

ธิง, 2537)  การอาศยัและระดมทุนท่ีมีศกัยภาพ ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง เช่น อตัลกัษณ์และคุณค่าของทุนทาง

สังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนเศรษฐกิจการพฒันา “เศรษฐกิจประชาชน” ในภูมิภาคและชนบท  การ

ส่งเสริม “การผลิตและบริโภคอยา่งย ัง่ยนื”  โดยปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการจดัการมลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพและควบคุม

มลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน 

2) มิติการพัฒนาสังคม:  หมายถึง การพฒันาคนและสังคมให้สามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นการพฒันาคุณภาพคนและสังคมแห่งศีลธรรมและ

ฐานความรู้  ประเทศไทยให้ความส าคญักบั “คน” ว่าเป็น “ทุนมนุษย”์ หรือทุนสังคมท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะคน

เป็นทั้งผูส้ร้างการพฒันาและผูไ้ดรั้บผลจากการพฒันา  ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคนในทุกมิติคือ ทั้งดา้นใจ

และกาย ไดแ้ก่ การมีสุขภาวะและอนามยัท่ีดี การมีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ การมีศีลธรรมและมีคุณธรรมความ

ขยนัหมัน่เพียร และการมีปัญญารอบรู้ เป็นตน้ การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายการพฒันาใน

เศรษฐกิจ 

(economy)

ส่ิงแวดลอ้ม

(environment)

สังคม 

(social)
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ระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน โดยให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มของประชาชน การเสริมสร้างระบบและ

วฒันธรรมเร่ืองธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสังคมไทย เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการพฒันาเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง ให้กบัทุกภาคส่วน และสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างกลไกและกระบวนการบริหาร

จดัการประเทศบน  หลกัธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน การพฒันา

และการบริหารจดัการสังคมไทยให้มีความโปร่งใส ในการก าหนดนโยบายและสามารถตรวจสอบได ้รวมถึง

การมีกฎเกณฑ์ท่ีดีในการก าหนดความสัมพนัธ์ของทุกภาคส่วนท่ียุติธรรม ชดัเจน และสร้าง “สิทธิ” และการ

ยอมรับในส่วนของแต่ละภาคส่วนในสังคม 

3) มิติการพัฒนาส่ิงแวดล้อม: หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีขอบเขต

คงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีให้เป็นฐานการด ารงชีวติของ

ประชาชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน การอนุรักษฟ้ื์นฟูดิน น ้ า ป่าไม ้ ชายฝ่ังทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพการสร้าง

ความเป็นธรรมให้ชุมชนมีสิทธิในการเขา้ถึงและจดัการทรัพยากร การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและสร้าง

จิตส านึกของประชาชนในชุมชนให้มี “จริยธรรม” ในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งการ

พฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอยูบ่นฐานความรู้ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การสร้างเสริม

ความสามารถในการจดัการของชุมชนเพื่อความมัน่คงดา้นอาหารและสุขภาพ เพื่อเป็นการขยายโอกาส สร้าง

เครือข่าย ยกระดับภูมิปัญญาและนวตักรรม สร้างคุณค่าเพิ่มของการผลิตสินคา้และบริหารให้เช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจระดบัประเทศและตลาดโลกในระยะยาว (นงนภสั คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2551) 

ทั้งน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีระบบสังคมท่ีเป็นสังคมธรรมรัฐ มี

ระบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมัน่คง ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

ประชาชนรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใชท้รัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิต 

เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (World Commission on Environment and Development, 1987; ส านกั

ความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ, 2556) 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ (ค.ศ.2016- 2030)   

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนน้ีเป็นทิศทางการพฒันาของทัว่โลก  องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดวาระการ

พฒันาภายหลงัปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทศัน์ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” ในการ
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ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เม่ือปี พ.ศ.2558 ผูน้  าจาก

ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ านวน 193 ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ลงมติรับรองเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals 17 เป้าหมาย โดยจะใชเ้ป็นวาระแห่งการพฒันาของโลกใน

อีก 15 ปีข้างหน้า (ค.ศ.2016- 2030 หรือ พ.ศ.2558-2573)  (United Nation Thailand, 2015; มูลนิธิมัน่พฒันา, 

2560) ดงัต่อไปน้ี  

เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty) ภายในปี 2573 ขจดัความยากจนขั้น

รุนแรงทั้งหมด ซ่ึง ในปัจจุบนัวดัจากคนท่ีมีค่าใชจ่้ายด ารงชีพรายวนัต ่ากวา่ $1.25 ต่อวนั 

เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย (No Hunger) บรรลุความมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และ

ส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน สร้างหลกัประกนัว่าจะมีระบบการผลิตอาหารท่ีย ัง่ยืนและด าเนินการตามแนว

ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุ้มกันท่ีจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีด

ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภยัแลง้ อุทกภยั และภยั

พิบติัอ่ืนๆ รวมถึงคงความหลายหลายทางพนัธุกรรมของเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีใชเ้พาะปลูกทั้งในระดบัประเทศ ระดบั

ภูมิภาค และระดบันานาชาติ  
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เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals–SDGs) 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

 

 เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี (Good Health) โดยบรรลุการมีหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ รวมถึงการป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน การเขา้ถึงการบริการสาธารณสุขจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ

และการเขา้ถึงยาและวคัซีนท่ีจ าเป็น 
 

 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และสนบัสนุน

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนและการมีวถีิชีวติท่ีย ัง่ยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวา่งเพศ การส่งเสริมวฒันธรรมแห่งความสงบ

สุขและไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 

 เป้าหมายที ่5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality)  ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อ

ผูห้ญิงและเด็กหญิง รวมถึงการคา้มนุษย ์การกระท าทางเพศและการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน และสร้าง

หลกัประกนัว่าผูห้ญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิผลและมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็นผูน้ าในทุก

ระดบัของการตดัสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน (Clean Water and 

Sanitation) และมีการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยืนให้ทุกคนเขา้ถึงน ้ าด่ืมท่ีปลอดภยัและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้ 

ภายในปี 2573 
 

เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซ้ือหาได้ (Clean 

Energy) เช่ือถือได ้และย ัง่ยืน เพิ่มสัดส่วนของพลงังานทดแทนในการผสมผสานการใชพ้ลงังานของโลก และ

เพิ่มอตัราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโลก 
 

เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ือง ครอบคลุม และยั่งยืน (Good Jobs and 

Economic Growth) ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด มีการขยายตวัอย่างนอ้ย

ร้อยละ 7 ต่อปี ยกระดบัเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึงการมุ่งเนน้ในภาคส่วนท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงและใชแ้รงงาน

เขม้ขน้  
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เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

และยั่งยนื และส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation and Infrastructure) เพื่อสนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกิจและ

ความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย ์โดยมุ่งเป้าท่ีการเขา้ถึงไดใ้นราคาท่ีสามารถจ่ายไดแ้ละเท่าเทียมส าหรับทุกคน 
 

เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities)  ส่งเสริมความ

ครอบคลุมดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองส าหรับทุกคน โดยไม่ค  านึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย 

เช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ แหล่งก าเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ  
 

เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยและยั่งยืน (Sustainable Cities 

and Communities)  มีการเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยัและการบริการพื้นฐานท่ีพอเพียง ปลอดภยั และในราคาท่ีสามารถ

จ่ายได ้จดัให้มีการเขา้ถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ีย ัง่ยืน  เสริมความพยายามท่ีจะปกป้องและคุม้ครองมรดกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลกและจดัใหมี้การเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวโดยถว้นหนา้  
 

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption 

and Production) บรรลุการจดัการท่ีย ัง่ยืนและการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ  ลดขยะเศษ

อาหารของโลกลงคร่ึงหน่ึงในระดบัคา้ปลีกและผูบ้ริโภค และลดการสูญเสียอาการจากกระบวนการผลิตและ

ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว  
 

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่

เกิดขึน้ (Climate Action) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่ออนัตรายและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภูมิอากาศในทุกประเทศ  ด าเนินการให้เกิดผลตามพนัธกรณีท่ีผูกมดัต่อประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงเป็นภาคีของ

อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัระดมทุนจากทุกแหล่งให้

ไดจ้  านวน 1 แสนลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแกปั้ญหาความจ าเป็นของประเทศก าลงัพฒันาใน

บริบทของการด าเนินการดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัและมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน และท าให้

กองทุน Green Climate Fund ด าเนินงานอยา่งเตม็ท่ีโดยเร็วท่ีสุดผา่นการใหทุ้น (capitalization) 
 

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนื (Life below Water) ป้องกนั

และลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท ลดและแกปั้ญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร ยติุการประมงเกิน

ขีดจ ากดัและการประมงท่ีผดิกฎหมาย  
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เป้าหมายที่ 15 การใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life on Land) จดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืน ต่อสู้การ

กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข (Peace Justice and Strong Institutions) ให้ทุกคนเขา้ถึงความ

ยุติธรรม ลดความรุนแรงทุกรูปแบบ ส่งเสริมนิติธรรมทั้ งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้าง

หลกัประกนัวา่จะมีการเขา้ถึงความยุติธรรมอยา่งเท่าเทียมแก่ทุกคน  พฒันาสถาบนัท่ีมีประสิทธิผล มีความรับผิด

รับชอบ และโปร่งใสในทุกระดบั มีกระบวนการตดัสินใจท่ีมีส่วนร่วมจากตวัแทนทุกระดบั 
 

เป้าหมายที ่17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ

โลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnership for the Goals) โดยแบ่งเป็นความร่วมมือทางการเงิน เทคโนโลยี 

การเสริมสร้างขีดความสามารถ และการคา้พหุภาคีภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก  

  

เคร่ืองมือเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (sustainable development tools) 

มีการน าเคร่ืองมือต่างๆมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์

เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สามารถสรุปเคร่ืองมือหลักๆได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสะอาด   

2) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์   3) การปฏิรูปนโยบาย  4) ขบวนการทางสังคม และ 5) การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื 

1) เทคโนโลยีสะอาด (clean technology): แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเกิดจากความต้องการลด

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ โดยใช้วิธีการท่ีจะท าให้

ผลกระทบท่ีเกิดจากของเสียท่ีถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตต่างๆ ลดลง เม่ือเทียบกบัวิธีการแบบเดิม  

เทคโนโลยีสะอาดจึงนบัว่าเป็นการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention: PP) ท่ีใช้หลกัการลดของเสียให้น้อย

ท่ีสุด  

หลกัของเทคโนโลยสีะอาดคือการลดมลพษิทีแ่หล่งก าเนิด (ขนิษฐา ค าวลิยัศกัด์ิ, 2557) ประกอบดว้ย 

- การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ (input material change) โดยเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไม่ใชว้ตัถุดิบท่ีเป็น

อนัตรายเพื่อหลีกเล่ียงการปนเป้ือนของสารอนัตราย และพยายามใชว้ตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
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- การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี (technology improvement) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตหรือใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้ค่า เช่น การปรับปรุงผงัโรงงาน การเพิ่มระบบอตัโนมติั ปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึง

น าเทคโนโลยใีหม่มาใชเ้พื่อลดของเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

- การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (operation management) คือการบริหารระบบการวางแผนและ

ควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพของกระบวนการผลิตใหล้ดตน้ทุนการผลิตและลดการก่อมลพิษส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ีเทคโนโลยีสะอาดยงัรวมถึงการลดปริมาณและความเขม้ขน้ขององค์ประกอบในของเสีย

ดว้ยการน าไปใชซ้ ้ า (Reuse) หรือการน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) จนไม่สามารถน าของเสียไปใชป้ระโยชน์ได้

อีกต่อไปเพื่อลดปริมาณของเสียและมลพิษท่ีจะถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตนั้น 

2) เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (economic instrument): คามเส่ือมโทรมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศ ต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ให้ความสนใจแก่การน าเคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) อาทิ การใชม้าตรการเก็บภาษีมลพิษ การตั้งภาษีส่ิงแวดลอ้ม การเก็บภาษี

คาร์บอน หรือใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเคร่ืองมือจูงใจ เช่น การยกเวน้ภาษี หรือลดภาษีให้กบัสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ มาใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เป็นกลไกส าคญัอย่างหน่ึงในการท าให้สินคา้และ บริการสะทอ้นตน้ทุน

ดา้นส่ิงแวดล้อม ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP)  และมีผลท าให้ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค หลกั PPP เป็นหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีองค์การ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 

น าเสนอมาตั้งแต่ปี 1970 และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง สาระส าคญัของหลกัการ PPP คือ การส่งเสริมให้

เอาตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นตน้ทุนภายนอกบวกเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการลิตสินคา้และบริการ 

(Internalization of environmental costs)  เพราะหากไม่มีการบวกตน้ทุนทางส่ิงแวดล้อมเข้าไป จะก่อให้เกิด

สภาวการณ์ท่ีเรียกว่า “ความล้มเหลวของตลาด” (Market Failure) กล่าวคือ เม่ือราคาสินค้า และบริการไม่

สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ก็จะท าให้มีการบริโภคสินคา้และบริการนั้นมากข้ึน ผูผ้ลิตก็ยิ่งผลิตมากข้ึน ท าให้

ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงไปเร่ือยๆ ในระยะแรกท่ีมีการน าหลกั PPP มาใช้ ความสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ ท่ีการ

ควบคุมการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม หลัก PPP สามารถน ามาใช้กับการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติไดเ้ช่นกนั โดยก าหนดให้ผูใ้ชท้รัพยากรเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าเส่ือมโทรมของทรัพยากรซ่ึง 

เป็นตน้ทุนตามธรรมชาติดว้ย หลกั PPP จึงสามารถแปรเป็นหลกัผูใ้ชเ้ป็นผูจ่้าย (User Pays Principle: UPP) ได้

ดว้ย (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด และ กอบกุล รายะนาคร, 2552) 
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3) การปฏิรูปนโยบาย (Political Modernization) หมายถึงเปล่ียนการใช้อ านาจของรัฐชาติ (Nation 

State) ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและแบ่งปันการเขา้ถึงทรัพยากรอย่างเท่า

เทียมกนั การปฏิรูปนโยบายเพื่อส่ิงแวดลอ้มแบ่งเป็น 3 มิติ (บณัฑูร เศรษฐศิโรตม,์ 2557) 

มิติแรก ไดแ้ก่ การก ากบัควบคุมการใชอ้  านาจท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งปฎิรูปทั้งในแง่ความ 

ทบัซ้อนของผลประโยชน์ องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีส่วนใหญ่เป็นตวัแทนฝ่ายการเมืองและหน่วยงาน 

ของรัฐ กระบวนการพิจารณาใหมี้ธรรมาภิบาลและมีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  

มิติท่ีสอง คือ การตรวจสอบการใชอ้ านาจ เป็นการปฏิรูปเพื่อให้กระบวนการและกลไกการตรวจสอบ 

การใชอ้  านาจของรัฐทั้งโดยองคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ซ่ึง

จะช่วยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็นธรรม  

มิติสุดทา้ยคือ การใชอ้  านาจอธิปไตยทางตรงของประชาชน แนวทางหลกัของการปฏิรูปในมิติน้ีคือการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบ หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ประชาชนผูซ่ึ้งเป็นเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยไดใ้ชอ้  านาจอธิปไตยทางตรงไดส้ะดวกและกวา้งข้ึน ตวัอยา่งเช่น การร่วมตดัสินใจนโยบายสาธารณะ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การใชก้ลไกการออกเสียงประชามติเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง  และ

การเขา้ช่ือเสนอกฎหมายของภาคประชาชน เป็นตน้ 

4) ขบวนการทางสังคม (social movement): คือการรวมตวักนัเคล่ือนไหว เพื่อเป้าหมายบางอย่างท่ี

สมาชิกของกลุ่มมีร่วมกนั เช่น ขบวนการแรงงานแบบเดิมเคล่ือนตวัเพื่อขอปรับค่าจา้งแรงงาน หรือขอเพิ่ม

สวสัดิการจากผูบ้ริหาร ส่วนขบวนการเกษตรกรแบบเดิมเคล่ือนตวัเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ปรับราคาสินค้า

เกษตรหรือให้ความช่วยเหลือด้านวตัถุดิบหรือการลงทุนในการเพาะปลูก เป็นต้น นอกจาก ขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคมแลว้ ปัจจุบนัมีการเกิดข้ึนของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement) เป็น

การรวมตวัของผูท่ี้มีเป้าหมายมากกวา่ผลประโยชน์เฉพาะของกลุ่ม โดยเนน้ท่ีเป้าหมายของ การปรับเปล่ียนทาง

สังคมท่ีกวา้งขวาง และสามารถสร้างผลกระทบต่อสาธารณชนโดยรวมดว้ย (อมรา พงศาพิชญ,์ 2558)  

ขบวนการทางสังคมท่ีเรียกร้องความเป็นธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1982 เม่ือ
เทศบาลเมือง Warren County ใน North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดต้ดัสินใจเลือกท่ีตั้งของบ่อฝังกลบ
ขยะใหต้ั้งอยูใ่นเขตท่ีอยูอ่าศยัของชาวแอฟริกนั-อเมริกนัผวิสี ซ่ึงจะท าให้คนผิวสีไดรั้บผลกระทบจากกล่ินเหม็น
และแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค “การเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม” ท่ีเกิดจากนโยบายของคนผิว
ขาวน้ี  ท าใหค้นผวิสีตอ้งแบกรับความเส่ียงทางสุขภาพ  หลงัจากเทศบาลเมือง Warren County ประกาศนโยบาย
น้ีออกมา ท าใหเ้กิดขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้มให้กบัคนผิวสี และไดข้ยาย
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ขอบเขตไปยงักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ เช่น กลุ่มสตรี เด็ก และคนยากไร้ท่ีถูกเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมทาง
ส่ิงแวดล้อมด้วย (Cutter, 1995; Martinez-Alier, 2012)  ส าหรับในประเทศไทยมีขบวนการเคล่ือนไหวทาง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งยาวนานตั้งแต่การเคล่ือนไหวของสมชัชาคนจนท่ีมีเป้าหมายในการเรียกร้องสิทธิในการท ามา
หากินของชาวประมงพื้นบา้นและต่อตา้นการก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่  โดยช้ีให้เห็นถึงผลกระทบ
ของการสร้างเข่ือนปากมูล เข่ือนราษีไศล และเข่ือนอ่ืนๆบนล าน ้ ามูล  ปัจจุบนัภาคประชาสังคมในประเทศไทยมี
การขบัเคล่ือนเพื่อต่อตา้นโครงการขนาดใหญ่ผา่นเคล่ือนไหวกนัอยา่งมากในการต่อตา้นการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นอ่ืนๆ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน เหมืองทองค า ท่าเรือน ้ าลึก ผ่านการเดินขบวนประทว้ง  การจดัเวที
เสวนา ไปจนถึงการเคล่ือนไหวผา่นส่ือ social media เช่น facebook และเวบ็ไซต ์www.change.org 

 

5) การศึกษา (environmental education): สาเหตุหลกัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาจากการกระท าของ

มนุษย ์ ดงันั้นการศึกษาเพื่อนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึงเน้นท่ีการพฒันามนุษย ์(พิศิทธ์ิ สารวิจิตร, 2546)  การศึกษา

เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Education for Sustainable Development : ESD) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปรับแต่งให้คนในสังคมมีทกัษะ ความรู้ และค่านิยมการใชชี้วิตท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีความเคารพ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลก ปลูกฝังให้คนมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ใชท้รัพยากรธรรมชาติเท่าท่ี

จ  าเป็น และเกิดความรู้สึกส านกัถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยทัว่ไปจะก าหนดองคป์ระกอบของการพฒันาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่ิงแวดลอ้ม 

สังคม และเศรษฐกิจ ซ่ึงทั้ง 3 องคป์ระกอบจะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั การศึกษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการ

พฒันาก็จะตอ้งสร้างองคป์ระกอบทางการศึกษาให้สามารถขบัเคล่ือนความสมดุล ขององคป์ระกอบทั้ง 3 ของ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบของการศึกษาในการขบัเคล่ือน 

(กาญจนา เงารังษี, 2559) ไดแ้ก่ 

3.1) การด าเนินงานของการศึกษา เพื่อให้เกิดความสมดุลขององค์ประกอบของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

การศึกษาจะตอ้งท าให้สมาชิกในสังคมสามารถรู้หนงัสือในระดบัสูง ท่ีเรียกวา่อยูใ่นขั้นมีปัญญาในการแกปั้ญหา 

และสามารถสร้างทกัษะในการด ารงชีวิตในลกัษณะท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม มี

ปรัชญาในการด ารงชีวติในรูปของการมีเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2) การตดัสินใจดา้นการศึกษา คือการเลือกโอกาสทางการศึกษาอยา่งไร ท่ีจะท าให้ชุมชนมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน การให้การศึกษาและการวิจยัโดยชุมชนเป็นฐาน จึงเป็นการเลือกการตดัสินใจท่ีจะน ามาวาง

แผนการด าเนินงาน ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีคนในชุมชนจะตอ้งมีการศึกษา เช่น ความรู้ท่ีจะสร้างชุมชนสีเขียว 

ความช านาญและทกัษะในฝีมือแรงงาน และความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและพิทกัษ์ชุมชนให้มีความ

เป็นอยูท่ี่ดี 
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3.3) การศึกษาสร้างคุณภาพชีวติ การศึกษาจะตอ้งเนน้ถึงความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

เช่น การศึกษาท่ีช่วยยกระดบัสถานภาพของเศรษฐกิจโลก ของครอบครัว หรือท าให้รายไดใ้นครอบครัว ชุมชน 

และสังคมดีข้ึน ท าให้อตัราการเสียชีวิตของทารกลดลง และมีการวางแผนเพื่อท าให้การศึกษาของคนรุ่นหลงัมี

การพฒันาปรับปรุงดีข้ึน ท่ีเห็นไดจ้ากสภาพท่ีดีมีมาตรฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 
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กรณีศึกษา เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื 
         การจดักรณีศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ (know)  ความตอ้งการรู้ (want to 
know) และการเรียนรู้ (learn) เก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมีผลลพัธ์การเรียนรู้(Outcome Learning) 
ดงัน้ี  
1. นกัศึกษาสามารถจ าแนกผลกระทบทางลบ และสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในกรณีศึกษา 
2. นกัศึกษาสามารถเลือกเคร่ืองมือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (เทคโนโลยสีะอาด  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
เคร่ืองมือทางกฎหมาย ขบวนการทางสังคม และการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื) ท่ีเหมาะสมกบัการ
แกปั้ญหาในกรณีศึกษา  
3. นกัศึกษาอภิปรายวา่ท าอยา่งไรใหเ้คร่ืองมือดงักล่าวสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้

ข้อมูลของกรณีศึกษา หลีเป๊ะ... การจัดการขยะอย่างยัง่ยืน 

เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดงัราวี 
มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 3,040 ไร่หรือประมาณ 1,902 ตารางกิโลเมตร ห่างจากชายฝ่ังจงัหวดัสตูลประมาณ 
80 กิโลเมตร พื้นท่ีเกาะหลีเป๊ะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบดว้ย 1) หาดบนัดาหยาหรือหาดพทัยา 
2) หาดชาวเลหรือหาดซันไรส์  3) หาดประมงหรือหาดซันเซ็ท มีประชากรประมาณ 1,090 คน 
จ าานวนครัวเรือน 436 ครัวเรือน  มีอาชีพหลกัคืออาชีพประมงและอาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนหน่ึง
ประกอบอาชีพบริการภายในสถานประกอบการ และอาชีพบริการน าเท่ียวในพื้นท่ี เกาะหลีเป๊ะมี
โรงแรม รีสอร์ท บงักะโล ร้านอาหาร ร้านคา้ จ  านวนกว่าสองร้อยแห่ง อยู่ภายใตก้ารปกครองของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย จงัหวดัสตูล 
      เน่ืองจากเกาะหลีเป๊ะมีสภาพภูมิทศัน์ และทะเลท่ีสวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั              
มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมไปท่องเท่ียวในแต่ละปีไม่ต ่ากวา่ 200,000 – 300,000 
คน ส่งผลให้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในฤดูกาลท่องเท่ียวมากข้ึนจาก ปี 2552 มีปริมาณขยะประมาณ             
3-4 ตนัต่อวนั เพิ่มข้ึนเป็น 10-15 ตนัต่อวนัในปี 2556  ปัญหาขยะน้ีส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียว 
เกิดสภาพท่ีสกปรกและยงัก่อให้เกิด ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น แมลง กล่ินเหมน็และน ้ าเสีย ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึนตามจ านวนนกัท่องเท่ียวและการเพิ่มข้ึนของสถานประกอบการ  
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สภาพปัญหาขยะในแหล่งท่องเทีย่ว 

    เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวชมความสวยงามทางธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะ 

มีจ  านวนเพิ่มข้ึนทุกปี เป็นผลให้ปริมาณขยะของเกาะหลีเป๊ะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูกาล

ท่องเท่ียว ปริมาณขยะเฉล่ียจะสูงถึงวนัละ 10-15 ตนั ส่งผลให้เกิดการท าลายทศันียภาพและเป็น

แหล่งของสัตว์พาหะน าโรค  สร้างความเดือดร้อนให้ผูค้นบนเกาะ รวมทั้ งมีผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวดว้ย ทั้งน้ี ปัญหาในการจดัการขยะบนเกาะหลีเป๊ะสรุปไดด้งัน้ี 

 การไม่คดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ไม่วา่จะเป็นครัวเรือนและสถานประกอบการ โดยทิ้ง

ขยะรวมไวใ้นถุงเดียวเพื่อให้รถรวบรวมและเก็บขนขยะไปยงัพื้นท่ีรวบรวมขยะบนเกาะ ทั้งน้ี 

เน่ืองจากยงัขาดความรู้และความตระหนกัเร่ืองการลด คดัแยก และน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ 

ส่งผลใหก้ารทิ้งขยะในแต่ละวนัมีปริมาณมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

 ไม่ มีระบบจัด เก็บรวบรวมและขนส่งแบบแยกประเภท ท าให้ประชาชนและ            

ผูป้ระกอบการไม่มีแรงจูงใจในการคดัแยกขยะ  เน่ืองจากคิดวา่ถึงแมจ้ะคดัแยกประเภทขยะแลว้

เวลาเก็บขนก็น าไปรวมกันอยู่ดี ท  าให้ส้ินเปลืองงบประมาณในการคัดแยกขยะเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ ณ ปลายทาง อีกทั้งท าใหข้ยะรีไซเคิลปนเป้ือนกบัเศษอาหาร ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็  

 ตน้ทุนการจดัการขยะสูง เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการไม่ลด คดัแยก และน าขยะกลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด อีกทั้งรูปแบบการตดัการขยะบนเกาะมีความยุง่ยากซบัซอ้นกวา่การจดัการ

ขยะในพื้นท่ีทัว่ไป ตั้งแต่ 1) การเก็บรวบรวมขนส่งจากบา้นเรือนและสถานประกอบการ 2) การ

คดัแยกขยะ ณ โรงคดัแยก 3) การขนส่งจากโรงคดัแยกมายงัท่าเรือ 4) การขนส่งจากท่าเรือหลีเป๊ะ

ไปยงัฝ่ัง 5) การขนส่งจากฝ่ังไปยงัสถานท่ีก าจดัขยะ  

 มีน ้ าชะขยะระหว่างการเก็บรวบรวมขนส่งไปยงัสถานท่ีรวบรวมขยะ เกิดปัญหากล่ิน

เหม็นและการปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการไม่คดัแยกขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษผกัผลไม้
ออกจากขยะทัว่ไป รวมทั้งการใชร้ถเก็บขนท่ีไม่สามารถป้องกนัการร่ัวไหลของน ้าชะขยะได ้
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  การสะสมของขวดแกว้ เน่ืองจากแกว้มีราคาถูกไม่คุม้ค่ากบัการขนส่งไปขาย ยงัฝ่ัง จึงตอ้ง

เก็บสะสมไว ้ณ สถานท่ีรวบรวมขยะเป็นจ านวนมากการสะสมของขวดแกว้ ณ โรงคดัแยกขยะ  

 การสะสมของขยะท่ีเกิดจากส่ิงก่อสร้างและการร้ือถอน เน่ืองจากมีการก่อสร้าง ร้ือถอน        

รีสอร์ท บงักะโล ร้านอาหาร ร้านคา้ต่างๆ ในพื้นท่ีเกาะหลีเป๊ะเพิ่มมากข้ึน  โดยขยะประเภทน้ีมกัมี

น ้ าหนกัมาก หากน าไปทิ้งรวมไปกบัขยะชุมชนเพื่อไปฝังกลบจะท าให้อายุของหลุมฝังกลบลดลง 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการใช ้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า อีกทั้งส้ินเปลืองงบประมาณ

ในการรวบรวม ขนส่งอีกดว้ย  

 ขาดกฎระเบียบว่าด้วยการจดัการขยะบนเกาะหลีเป๊ะเพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมมือกัน

ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 การร้องเรียนของผูป้ระกอบการและนักท่องเท่ียวท่ีอยู่บริเวณหน้าหาดสถานีขนถ่ายขยะ 

เน่ืองจากกล่ินเหมน็และทศันียภาพท่ีไม่น่ามอง 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพร่ เร่ือง หลีเป๊ะ....การจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื ส านกัจดัการกากของเสีย
และสารอนัตราย (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

 

กจิกรรม: กรณีศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน 
1. ระบุผลกระทบทางลบ และสาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกาะหลีเป๊ะ  
2. โปรดเลือกเคร่ืองมือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (เทคโนโลยสีะอาด  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

กฎหมาย และการเคล่ือนไหวทางสังคม การศึกษา)  มาใชใ้นการแกปั้ญหาผลกระทบทางลบท่ี
เกิดข้ึนบนเกาะหลีเป๊ะ 

3. อภิปรายรายละเอียดวา่เคร่ืองมือดงักล่าวขา้งตน้สามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและขยายผลไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
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แนือ้หาคร้ังที่ 2 : การรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 

การรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

 

1. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
 การพฒันาประเทศทัว่โลกในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน
เปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย ผลของการพฒันาเหล่าน้ีไดก่้อให้เกิดการขยายตวั และการแข่งขนัทางธุรกิจใน
ดา้นการลงทุน การบริโภคและอุปโภคของประชาชนภายในประเทศ ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัไม่วา่
จะอยู่ในส่วนใดของโลกลว้นมีความซับซ้อนและมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มมากข้ึนทุกขณะ ดงันั้นการด าเนิน
ธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ ธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เพื่อให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรับผิดชอบพื้นฐานท่ี
องค์กรธุรกิจตอ้งมีต่อสังคม เช่น ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ีจ าหน่ายให้กบัผูบ้ริโภค ความ
รับผิดชอบต่อผลตอบแทน สวสัดิการและความปลอดภยัของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนัเป็นผลมาจากการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ  ซ่ึงความรับผิดชอบดงักล่าว
ขา้งตน้จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุสู่เป้าหมายเพื่อใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จ (บูรณภพ สมเศรษฐ, 2554 : 1) 
 
 ความหมายความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง ความมุ่งมั่นหรือ
พนัธะสัญญาในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ และดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อมภายใต้หลัก
จริยธรรม การก ากับดูแลท่ีดี เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม (Philip Kotler and Nancy Lee, 
2005 : 366. อา้งถึงใน พกัตร์ศุภางค ์ศรีสวสัด์ิ, 2544 : 17) 
 ในการด าเนินกิจการต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้นๆ จึงเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงผูด้  าเนิน
กิจการจ าเป็นตอ้งตระหนักถึง โดยมีการประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยพร้อมจะแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทุกเวที
การคา้ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อความย ัง่ยืนของกิจการ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่าง
แทจ้ริง  ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของกิจการนั้น ไม่ไดมี้ความหมายเพียงแค่เจา้ของกิจการและผูถื้อหุ้นเท่านั้น 
ค าว่า มีส่วนไดส่้วนเสียน้ีมีความหมายรวมถึงพนกังาน ชุมชน สังคมบริเวณท่ีกิจการตั้งอยู่ รัฐบาล ลูกคา้ หรือ
ใครก็ตามท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการ และมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อกิจการหรือไดรั้บผลกระทบจากกิจการ 
(คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555 : 11) 
  
 ความเป็นมาความรับผดิชอบต่อสังคม 
 การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมในประชาสังคมโลกนั้น ได้รับ
อิทธิพลมาจากการผลกัดนัในซีกโลกตะวนัตก เร่ิมจากการประชุมระดบัโลก (Earth Summit) คร้ังแรกท่ีกรุงริโอ
เดอจาเนโร ในปี ค.ศ.1992 ประเทศต่างๆทัว่โลกต่างก็เร่ิมต่ืนตวักบัทิศทางใหม่ของการพฒันา นั่นคือ “การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน” (Sustainable Development) ซ่ึงหมายความว่า ในการพัฒนาใดๆก็ตามนอกเหนือจากการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสังคมร่วมดว้ย ไม่ใช่
มุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  (เน่ืองจากในขณะนั้นการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในดา้นการพฒันาและการสูญเสียทรัพยากรท่ีไม่อาจ
ฟ้ืนฟูใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมได)้ ต่อมาในปี ค.ศ.1997 ไดมี้การยกประเด็นน้ีข้ึนมาในการประชุมสุดยอดผูน้ าเก่ียวกบั
สภาวะในชั้นบรรยากาศของโลก ณ กรุงโตเกียว และในปี ค.ศ.1999 นายโคฟ่ี อนันัน เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติในขณะนั้นไดเ้รียกร้องให้องค์กรธุรกิจทัว่ประเทศแสดงความเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก (Good 
Global Citizenship)  ซ่ึงได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากกลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยองค์กรความ
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ร่วมมือเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้
ออกแนวปฏิบติัส าหรับบริษทัขา้มชาติ ซ่ึงเสนอให้บริษทัขา้มชาติมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR  และ
มากกวา่นั้นยงัเสนอใหบ้ริษทัขา้มชาติติดต่อคา้ขายกบับริษทัท่ีมี CSR เท่านั้น (บนนรา ชวนอาจ, 2553 : 9) 
 ต่อมาในปี ค.ศ.2002 ได้มีการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์ ท่ีประชุมไดมี้มติ (“Joint CEO Statement”) ยอมรับคุณค่าและความส าคญัของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยได้มีการประกาศจดัตั้ง Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI) ข้ึนมาเพื่อยกระดบัการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการน าหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคมไปปฏิบติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของภารกิจหนา้ท่ี
และกลยุทธ์ในการด าเนินกิจการเพื่อผลก าไรและการเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยืนของกิจการเอง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอน
และการวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555 : 14) 
 
 องค์ประกอบความรับผดิชอบต่อสังคม 
 แมแ้นวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนและไม่มีมาตรฐานตายตวั 
แต่อยา่งไรก็ตามในการประยกุตค์วามรับผดิชอบต่อสังคมเขา้กบัธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกขนาดไม่วา่จะเป็น
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือระหวา่งประเทศนั้น ก็ไดมี้การรวบรวมลกัษณะรูปธรรมในการด าเนินการดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมไว ้2 มิติหลกัๆ ดงัน้ี (โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554 : 15-19) 
  1. มิติภายใน เป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆท่ีธุรกิจนั้นด าเนินการอยูแ่ละจดัการไดโ้ดยตรง เช่น 
การจดัการแรงงาน กระบวนการผลิต หรือการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
   1.1 การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรต่างๆใน
ปัจจุบนัมีความร่วมกนัตระหนกัถึงการจา้งพนกังานท่ีมีความสามารถ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจดัการทรัพยากร
บุคคลในองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้ขอ้มูลท่ีโปร่งใสกับ
พนกังานในทุกๆดา้น การมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์การสร้างสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ใหม่ๆให้
เกิดข้ึนในท่ีท างาน เป็นตน้ 
   1.2 สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ถึงแมว้า่จะมีกฎหมายควบคุมดูแลดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน แต่กระแสการกระจายงานไปสู่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ท าใหบ้ริษทั
อาจควบคุมไม่ทัว่ถึง จึงเป็นประเด็นท่ีควรจะช่วยกนัดูแล หรือตั้งเป็นนโยบายขององคก์รเช่น เลือกร่วมท าธุรกิจ 
หรือเลือกใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดิบท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลอีกทางหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นการบีบ
ใหบ้ริษทัอ่ืนๆท่ีตอ้งการจะท าธุรกิจร่วมตอ้งพฒันาตนเองตามไปดว้ย  
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   1.3 การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การบริหาร
องค์กรท่ีดีจ  าเป็นตอ้งมีนโยบายท่ีจะรับผิดชอบพนกังานในกรณีท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง 
หรือแมแ้ต่การปรับโครงสร้างภายในองคก์รเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการต่างๆซ่ึงมกัจะน ามาสู่การเลิกจา้ง
พนกังานจ านวนมาก ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อองคก์ร ทั้งน้ีในช่วงท่ีเกิดวิกฤตในองคก์รนั้นๆการปรึกษาหารือและสร้าง
ความร่วมมือกนัในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ยอ่มน ามาซ่ึงการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
   1.4 การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร ควรมีการก าหนดนโยบายลดการ
ใช้ทรัพยากรและการปล่อยสารพิษของเสีย ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงนโยบายดงักล่าวย่อม
เป็นผลดีต่อองคก์รนั้นๆ ในอนัท่ีจะจดัการการผลิตสินคา้และบริการใหมี้ประสิทธิภาพ และยงัเป็นการลดตน้ทุน
ดา้นพลงังานและการจดัการของเสียต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่ผลก าไรท่ีสูงข้ึน รวมทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาด และประการส าคญัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์รซ่ึงถือไดว้า่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย (Win-Win) 
   1.5 บรรษทัภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการปัจจุบนั  ความเช่ือมัน่ ท่ีมี
ต่อองค์กรของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้นความโปรงใส่ และขั้นตอนการตดัสินใจต่างๆของ
องค์กรตอ้งมีความชดัเจน เช่ือถือ และตรวจสอบได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส ทาง
บญัชี และกระบวนการตดัสินใจในทุกระดบันั้นยอ่มน าไปสู่ขอ้มูลท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยนกั
ลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าใหเ้กิดระบบการลงทุนในสังคมโดยรวมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
  2. มิติภายนอก  มีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจท่ีอาจจะควบคุมไม่ไดโ้ดยตรง เช่น 
การดูแลลูกคา้ การรับผดิชอบต่อผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ การสนบัสนุนกิจการดา้นการพฒันาสังคม  เป็นตน้ 
   2.1 การจัดการกับผูจ้ ัดส่งวตัถุดิบ (Supplier) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partners) ท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม  ในการเลือก Supplier และ Partners ควรค านึงถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการขยายความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรของตนไปสู่องค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดตามมาจากความซบัซ้อนของระบบธุรกิจสมยัใหม่ ท่ียากต่อการควบคุมใหค้รอบคลุม 
ซ่ึงอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมประเด็นเหล่าน้ี เช่น ส่งเสริมผูป้ระกอบการใหม่ๆท่ีจะเขา้มาเป็นผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ดว้ยการส่งท่ีปรึกษาไปช่วยพฒันาระบบการท างานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
ตน้  
   2.2 การดูแลผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อสินคา้และบริการขององค์กร ถือไดว้า่เป็นแหล่งท่ีมา
ของรายได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบการดูแลผูบ้ริโภคในทุกๆกระบวนการของสินคา้และบริการ ตั้งแต่การผลิต การ
ขาย ไปจนถึงการทิ้งซากผลิตภณัฑใ์หป้ลอดภยั มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงคุณภาพ ราคา และความมีจริยธรรม 
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   2.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คียง โดยปกติแลว้องคก์รต่างๆ มกัจะเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนท่ีอยู่บริเวณขา้งเคียง เช่น มีการจา้งแรงงานชุมชน ซ่ึงเป็นการน ารายไดก้ลบัคืนสู่ชุมชน และรายไดภ้าษี
ของพื้นท่ี ซ่ึงน าไปสู่ทุนสาธารณะท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนไดอี้ก ดงันั้นองค์กรจึงควรมีส่วน
ช่วยเหลือทั้งดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มชุมชน ผ่านการบริจาค หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆท่ีจะช่วย
พฒันาชุมชนและน าไปสู่ความแข็งแรงของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงผลตอบแทนท่ีองคก์รจะไดรั้บคือภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
องคก์ร 
   2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม องคก์รธุรกิจต่างๆควรแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในวงกวา้ง โดยผ่านทางการบริจาค ท ากิจกรรม หรือสนบัสนุนในรูปแบบต่างๆเพื่อแกไ้ข และพฒันา
สังคม ซ่ึงถือวา่เป็นการแสดงบทบาทผูน้ าทางธุรกิจต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมอยา่งชดัเจน 
 
 รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคม 
 สถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม (2554. อา้งถึงใน โชติรัตน์ ศรีสุข, 2554 : 18-19) ไดแ้บ่งรูปแบบความ
รับผดิชอบต่อสังคมไว ้3 รูปแบบ ดงัน้ี 
  1. CSR-after-process เป็นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแยกต่างหากจาก
การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นกระบวนการหลกัของกิจการ (รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดจากผลต่อเน่ืองของกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ) เช่น การแจกจ่ายส่ิงของบรรเทาสาธารณภยั การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและการเยียวยา
ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 
  2. CSR-in-process เป็นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการ
หลกัของกิจการหรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกนั หรือก าจดัมลพิษใน
กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดในฉลากผลิตภณัฑ์ การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่อผูบ้ริโภคอย่างถูกตอ้งครบถว้น การชดเชยความ
เสียหายให้แก่ลูกคา้ท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซ่ึงการด าเนินความรับผิดชอบ
เหล่าน้ี ถือเป็นกิจกรรมท่ีอยูเ่วลาท างานปกติของกิจการ 
  3. CSR-as-process เป็นการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีด าเนินงานโดย
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรให้กบัตนเอง  เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลกั เช่น 
มูลนิธิ/สมาคมการกุศล ท่ีเป็นองคก์รสาธารณประโยชน์ เป็นตน้ 
 
 ระดับความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกจิ 
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 ความรับผิดชอบท่ีผู ้บริหารองค์กรธุร กิจควรจะมีต่อสังคมสามารถจัดแบ่งได้ 4 ระดับ คือ          
(จินตนา บุญบงการ.  อา้งถึงใน พระชาตรี อุปสโม, 2556 : 33) 
  1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ตามท่ีประชาชนตอ้งการและน ามาขายเพื่อใหเ้กิดก าไรแก่เจา้ของกิจการ นบัไดว้า่เป็นความรับผิดชอบหลกัและ
ความรับผดิชอบดั้งเดิมของการด าเนินการ 
  2. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) เพื่อด าเนินกิจการไปตามครรลอง
ของกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างไรก็ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัไม่สามารถจะครอบคลุมการกระท าทุก
อยา่งท่ีองคก์รกระท าได ้การกระท าบางอยา่งไม่ผิดกฎหมาย แต่องคก์รควรจะกระท าหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัความ
รับผดิชอบของผูบ้ริหารองคก์ร 
  3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility) การกระท าบางอย่างไม่ใช่ส่ิงท่ี
กฎหมายบงัคบั ถา้องค์กรไม่ท าก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่องคก์รเลือกท่ีจะกระท าเพราะเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบ
ทางจริยธรรม เช่น การใหส้วสัดิการดา้นเส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เงินกูย้มื อาหารกลางวนั รถรับส่งแก่พนกังาน เป็นตน้ 
  4. ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบใน
ระดบัน้ีเป็นความสมคัรใจของผูบ้ริหารโดยตรง และข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจเลือกกระท าของผูบ้ริหารแต่ละคน 
ความรับผดิชอบน้ีไม่ไดบ้งัคบัไวเ้ป็นกฎหมาย แต่เป็นส่ิงท่ีพนกังานคิดวา่ควรไดรั้บตามหลกัจริยธรรม 
 จะเห็นไดว้่า ความรับผิดชอบต่อสังคม อาจแบ่งเป็นระดบัขั้นได ้จากขั้นท่ี 1 อนัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
หรือนกัธุรกิจตอ้งท าเพื่อความอยูร่อดของตนเองนั้นคือความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ แต่ผูบ้ริหารหรือนกัธุรกิจ
บางคนอาจจะรับผิดชอบในขั้นสูงต่อไป คือ จะเลือกท าส่ิงท่ีไดผ้ลประโยชน์ไดก้ าไร แต่ตอ้งไม่ผดิกฎหมาย ถา้มี
ความรับผิดชอบข้ึนไปอีกก็จะเป็นความรับผิดชอบท่ีค านึงถึงจริยธรรม หลงัจากนั้นเป็นขั้นการพินิจพิเคราะห์
การกระท าเพื่อความรับผดิชอบอยา่งสุขมุ ระมดัระวงัจริงจงัข้ึนไปกวา่แค่เพียงค านึงถึงจริยธรรม  
 
 ชนิดของกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม 
 Philip Kotler &Nancy Lee (2005: 25. อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ, 2553 : 21-23) ได้จ  าแนก
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร เป็น 6 ชนิด ดงัน้ี 
  1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหาเงินทุน 
วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็นปัญหาทางสังคม 
ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัรเพื่อการดงักล่าว องค์กรธุรกิจอาจ
ริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใดหรือกบัหลายองคก์รก็ได ้
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  2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุน
หรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลานั้นๆ  ซ่ึงมกัมีช่วงเวลาท่ีจ ากดัแน่นอน กิจกรรมชนิดน้ี องคก์รธุรกิจมกัร่วมมือกบัองคก์รท่ีไม่
มีวตัถุประสงคห์าก าไร เพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยวธีิการเพิ่มยอดขายผลิตภณัฑ ์และน าเงิน
รายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม  
  3. การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุนการ
พฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นสาธารณสุข ดา้นความปลอดภยั 
ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่างการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ปัญหาสังคมจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลกั ในขณะท่ีการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นท่ีการ
สร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมคัรเพื่อให้รับรู้ถึง
ประเด็นปัญหาดงักล่าว 
  4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือโดยมุ่งไปท่ีประเด็น
ปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรมท่ีพบเห็นในแทบทุก
องคก์รธุรกิจและโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือมีผูเ้สนอให้ท ามากกวา่จะเกิด
จากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ท าใหไ้ม่เกิดการเช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธ
กิจขององคก์รเท่าใดนกั 
  5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้
พนกังาน คู่คา้ร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานใหแ้ก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยูแ่ละเพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมท่ีองคก์รให้ความสนใจและห่วงใย องคก์รธุรกิจอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือ
กบัองค์กรหน่ึงองค์กรใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสาดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือก
กิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บชดเชยในรูปของ
วนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 
  6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) 
เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียงการก่อใหเ้กิดปัญหาทาง
สังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้นๆดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อ
การยกระดบัสุขภาวะของชุมชน และการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเองหรือ
เลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอก 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) เป็นแนวคิดท่ีในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นกระแสไปทัว่โลกและไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างสูงต่อการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งไดถู้กบรรจุเขา้มาเป็นแนวปฏิบติัท่ีผนวกเขา้กบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั   ดงันั้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือกิจการท่ีมิใช่ภาคธุรกิจ จึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าความ
เขา้ใจในแนวคิดและรายละเอียดต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ปรับประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกบัธุรกิจ ชุมชน 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 
 

2. ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

                    การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการ

วางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขพฒันาให้ดีข้ึน ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดั

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ให้ไดย้ ัง่ยืนยาวนานตลอดไป และเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อมวลมนุษยแ์ละธรรมชาติ

ใหม้ากท่ีสุด (วนิยั วรีะวฒันานนท,์2540) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (The Environmental Management: EMS) 

คือกรอบการท างานเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม โดยผ่านการทบทวนการ

ประเมินผลและการปรับปรุงประสิทธิภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ ขอ้สันนิษฐานคือการทบทวนและ

ประเมินผลท่ีสม ่าเสมอน้ีจะระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงและด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร EMS เอง

ไม่ไดก้  าหนดระดบัของผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งท า ระบบ EMS ของแต่ละองคก์รมีการปรับให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแต่ละบุคคล (EPA, 2017)  

                  ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มช่วยให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นกฎระเบียบไดอ้ยา่ง

มีระบบและคุม้ค่า แนวทางเชิงรุกน้ีสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและปรับปรุงการ

ปฎิบติัดา้นสุขภาพและความปลอดภยัส าหรับพนกังานและประชาชน ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถช่วย

แกไ้ขปัญหาท่ีไม่ไดค้วบคุมเช่น การอนุรักษพ์ลงังาน และสามารถส่งเสริมการควบคุมการด าเนินงานท่ีดีข้ึนและ

การดูแลลูกจา้ง องคป์ระกอบพื้นฐานของ EMS ประกอบดว้ย 

 การทบทวนเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

 การวเิคราะห์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
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 ก าหนดเป้าหมายและเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 การสร้างโปรแกรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ติดตามและวดัความกา้วหนา้ในการบรรลุเป้าหมาย 

 สร้างความตระหนกัและความสามารถดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังาน 

 การทบทวนความคืบหนา้ของ EMS และการปรับปรุง 

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการจดัการรูปแบบใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ ทั้งระบบการผลิต 

การจัดส่ง การจ าหน่าย และการจัดการกับซากเศษเหลือทิ้ง โดยจะต้องท าการตรวจหาผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Measurement) ท่ีเกิดข้ึนจริงกับกระบวนการผลิต ซ่ึงแต่เดิมนั้นโรงงาน

ผูผ้ลิต จะเน้นเฉพาะแค่ราคาและมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้า มาตรฐานด้านสุขภาพพลานามยั ความ

ปลอดภยั และ สภาพแวดลอ้ม ท่ีการผลิตจะมีผลโดยตรงทั้งก่อนหรือหลงัการผลิต โดยจะดูรวมไปถึงการท างาน

ทั้งระบบ ในหน่วยงาน และจะตอ้งสามารถท าการเช่ือมโยงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นเทียบกบัมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ หรือ เทียบมูลค่าเป็นจ านวนเงิน ท่ีจะเรียกว่า “บัญชีต้นทุนส่ิงแวดล้อม” (Environmental 

Management Account – EMA)     ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economical) สังคม (Social) และ ระบบนิเวศน์ 

(Ecological) ทั้ ง 3 ส่วนเข้ามาพิจารณาในการคิดต้นทุน สินค้าและบริการ ทั้ งกระบวนการ เคร่ืองมือ 

(Management Tools) ท่ีใชส้ าหรับ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (EMS) มีดงัน้ี 

1. ECO - Design (การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม) เป็นการวางมาตรฐานการผลิตใหม่ 

โดยจะค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตอนเร่ิมตน้การออกแบบ ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งศึกษาในการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นๆวา่ 

จะใชว้สัดุอะไรท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม วสัดุท่ีน ามาใช ้ตอ้งใชพ้ลงังานเท่าไรในการให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบนั้น 

ปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาเป็นเท่าไร การขนส่งใช้พลงังานเท่าไร และเม่ือน ามาใช้ผลิต

สินคา้นั้น ขณะใชง้านมีขนาดพลงังานท่ีใชเ้ท่าไร สามารถลดการใชพ้ลงังานไดห้รือไม่ มีระบบพกัเม่ือไม่ใชง้าน 

ท่ีเรียกว่า  Standby Mode หรือไม่ หลงัจากใช้ผลิตภณัฑ์นั้นแล้วเม่ือส้ินสุดอายุการใช้งาน สินคา้นั้นสามารถ

น าไปรีไซเคิลไดท้ั้งหมดหรือไม่ จึงควรออกแบบมาเพื่อการรีไซเคิล โดยค านึงถึงการถอดแยกช้ินส่วนไดง่้าย 

และวสัดุไม่เจือปนสารอ่ืนๆ เพราะจะท าให้แยกสาร โลหะยาก ไม่สามารถน าไปรีไซเคิลไดง่้าย การออกแบบ

เช่นน้ีนิยมเรียกวา่ Design for Environment (DfE)  หมายถึงการออกแบบวางแผนตั้งแต่เร่ิมตน้ การออกแบบเชิง
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นิเวศน์ (ECO Design) น้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในประเทศชั้นน า เช่น ญ่ีปุ่น ยุโรป และ อเมริกา และไดบ้รรจุ

ลงในหลกัสูตรการเรียนการสอนแลว้ให้ถือเป็นแนววิชาการใหม่ เพราะจะตอ้งค านึงถึงทั้งดา้นวสัดุศาสตร์ การ

แปรสภาพ เคมี ฟิสิกซ์ เฉพาะทางในแต่ละวสัดุ และการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการไปดูงานท่ีโรงงานรีไซเคิล เพื่อดู

วิธีการถอดคดัแยก และการน ากลับมารีไซเคิล ท าอย่างไร มีความยาก ง่ายเพียงใด แล้วจึงจะสามารถน ามา

ก าหนดเป็นนโยบายไดต่้อไป  

2. Life Cycle Assessment (LCA) การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกับ ส่ิงแวดล้อม 

เป็นการเก็บขอ้มูลของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งจากการใชพ้ลงังาน การแพร่กระจายมลพิษ โดยรวบรวมจาก

กระบวนการของผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆ บางแห่งจะเรียกวา่ การประเมินวฎัจกัรชีวิต ของผลิตภณัฑ์ หรือถา้

จะเรียกให้เขา้ใจไดง่้ายเป็นภาษาชาวบา้นก็คือ “บญัชีบาป” เพราะการปล่อยของเสียในแต่ละขั้นตอนถือเป็นบาป

ทั้งส้ิน ทั้งน้ีจะรวมในทุกกระบวนการ ทุกกิจกรรม จะแยกยอ่ยลงลึกไปถึงอะไหล่ หรือวตัถุดิบยอ่ยท่ีน ามาใชใ้น

การผลิตดว้ย ซ่ึงจะดูทั้ง 4 ส่วนคือ การผลิต การขนส่ง การใชง้าน และการจดัการกบัซากท่ีเหลือใชแ้ลว้ เรียกได้

วา่ทั้งกระบวนการของชีวิตผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่เกิดจนไปถึงจุดส้ินสุด โดยขอ้มูลของแต่ละขั้นตอนจะถูกเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูล ผูผ้ลิตอะไหล่ ช้ินส่วนวตัถุดิบ รวมถึงผูท่ี้อยูใ่นวงจรห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งหมดจะตอ้ง

น าเสนอขอ้มูล LCA ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์น้ี เพื่อน ามาเขา้สูตรการค านวณ โดยทัว่ไปจะมีซอฟแวร์ท่ีช่วยใน

การค านวณ เพื่อหาค่าต่างๆ ออกมาอยา่งเป็นระบบ  

3. Green Procurement หรือ Green Purchasing Network (GPN) การจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม เป็นการปรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ จะตอ้งค านึงถึงผูจ้  าหน่ายท่ีจะมาน าเสนอผลิตภณัฑ ์อะไหล่ 

ช้ินส่วน หรือ วตัถุดิบ ฯลฯ วา่ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ รวมไปถึงวสัดุท่ีน ามาใช้

ผลิต การขนส่ง การใชง้าน และสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้ โดยดูทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain) ทั้งกระบวนการ เพราะผลิตภณัฑ์จะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ไดห้าก อะไหล่ช้ินส่วนอ่ืนๆท่ี

น ามาประกอบไม่ไดรั้บการควบคุมหรือไม่ไดเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรืออยา่งน้อยก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด  

4. การจัดการเศษของเหลือจากการผลิตและการใช้งาน โดยยึดหลักการ 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle 

เป็นกระบวนการจดัการกบัเศษซากท่ีเหลือจากการใช้ ผลิต หรือใช้งานผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยน าเอาเศษซากมา 

ซ่อมแซม  หรือปรับสภาพ และน ากลบัมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือน ามาถอดแยกช้ินส่วนออก เป็นวตัถุดิบชนิด

ต่างๆ เช่น กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง น็อต สกรู โลหะผสม ต่างๆ เป็นตน้ และน าเอาช้ินส่วน 



มมศท 103 

 

 

30 June 30, 2017 

วตัถุดิบท่ีไดม้าจากการถอดแยกน้ี ไปส่งให้โรงงานปรับสภาพ เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่อีก เพื่อเป็นวตัถุดิบในการ

ผลิตอีกคร้ังการน าเอากระบวนการ 3R มาใช้น้ี จะต้องมีระบบจดัเก็บรวบรวม ซ่ึงอาจเป็นของภาครัฐ ทั้ ง

ส่วนกลาง หรือส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นจุดรับคืน ของภาคเอกชน เจา้ของผลิตภณัฑ์ หรือตวัแทนจ าหน่ายก็ได ้

โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งไม่มากเกินไปจนท าให้การท ารีไซเคิลไม่คุม้ค่า โรงงานจะคดัแยกช้ินส่วนอย่างถูก

หลกัวธีิ และรู้จกัสารพิษ ต่างๆ หรือกรรมวธีิในการถอดคดัแยก (ซ่ึงโรงงานท่ีจะท าการคดัแยกน้ีจะตอ้งไดรั้บใบ

อนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 105/106) และส่งต่อไปให้โรงงานท่ีจะปรับสภาพ บ าบดั ก าจดั 

ต่อไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูใ้ชจ้ะตอ้งจ่ายค่าก าจดั ท่ีเรียกวา่ “e-waste fee” เม่ือสั่งซ้ือสินคา้นั้นๆ และทาง

ร้านคา้เม่ือจดัเก็บแลว้ก็จะส่งไปให้ภาครัฐ เพื่อจดัการส่งไปตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อบริหารจดัการ

ช่วยเหลือ ภาคเอกชน โรงงานท่ีไดรั้บอนุญาติให้ด าเนินการต่อไป ในประเทศญ่ีปุ่นมีกฏหมาย ท่ีเรียกวา่ Home 

Appliance Recycling Law – HARL เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อใหผู้ใ้ชจ้ะตอ้งจ่ายค่าทิ้ง เม่ือซ้ือสินคา้ใหม่ทุกคร้ัง 

และผูจ้  าหน่ายจะเอาไปส่งคืนให้โรงงานรีไซเคิลในเครือข่ายของตนเองเพื่อท าการถอดแยกช้ินส่วนต่อไป การ

ด าเนินการจดัการตามกระบวนการ 3R น้ีเป็นเร่ืองท่ีดีหากมีกฏหมาย และมีระบบการออกแบบมาเพื่อรีไซเคิล คือ 

สามารถถอดช้ินส่วนออกได้ง่าย และวตัถุดิบท่ีใช้ก็เป็นวตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) 

ไม่ใช่เป็นวตัถุดิบเจือปนสารอ่ืนๆมากมายจนไม่อาจน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก และจะตอ้งไปผา่นกระบวนการซบัซอ้น

กวา่จะไดว้ตัถุดิบท่ีบริสุทธ์ิกลบัมาอีก การลดปริมาณ (Reduce) เป็นอีกหลกัการหน่ึงของ 3R เป็นการลดปริมาณ 

ลดขนาดของผลิตภณัฑ์ ในการออกแบบการผลิต ผูอ้อกแบบจะท าการศึกษาจากสินคา้รุ่นเดิมท่ีมีอยู่ในตลาด 

และท าการออกแบบสินคา้รุ่นใหม่ใหมี้ขนาดเล็กลง ลดจ านวนน็อต สกรู หรือกาว เพื่อใหก้ารถอด คดัแยกไดง่้าย 

เม่ือน ามารีไซเคิลแลว้ ดงันั้นกระบวนการ 3R จึงเป็นกระบวนการท่ีเหมาะส าหรับการสร้างวงจรของผลิตภณัฑ์ท่ี

ย ัง่ยืน แต่จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ การออกกฏหมายเพื่อจดัเก็บค่าจดัการ จิตส านึกของการคดัแยก

ขยะ เพื่อใหร้ะบบ 3R ด าเนินไปไดอ้ยา่งส าเร็จ 

 

3. กรณศึีกษาการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ให้เกดิความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

                   ในอดีตท่ีผ่านมา เป็นท่ีตระหนกักนัดีว่าการด าเนินกิจกรรมขององคก์รธุรกิจอาจส่งผลกระทบทาง

ลบต่อส่วนรวมทั้งดา้นสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจด าเนินกิจกรรมท่ีมี

ลกัษณะรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน ในปัจจุบนัองค์กรธุรกิจทัว่โลกก าลงัต่ืนตวักบักระแสความรับผิดชอบต่อ
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สังคมและส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีองค์การและ

หน่วยงานต่างๆทัว่โลกไดน้ ามาปรับใชเ้ป็นหน่ึงในนโยบายหลกั ในแง่ของการสร้างกรอบของความรับผิดชอบ

ท่ีองคก์รควรมีต่อสังคม การแสดงความรับผิดชอบส่วนใหญ่เกิดจากความรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งท่ีเกิดข้ึน

แลว้และท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยออ้มจากการด าเนินกิจกรรมขององคก์รต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

และส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมถือเป็นประเด็นส าคญัมากในปัจจุบนัท่ีนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีตอ้งเรียนรู้ เขา้ใจ และสามารถน าไปปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างประโยชน์และ

การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

                     การบริหารจดัการองคก์รเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมีตวัอยา่งให้เห็นใน

องค์กรธุรกิจหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันั้นในหัวขอ้น้ีจึงไดเ้สนอกรณีศึกษาการบริหาร

จดัการองค์กรเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจ านวน 2 กรณีศึกษา ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาจาก

ตวัอยา่งองค์กรท่ีไดรั้บรางวลัความส าเร็จดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

“การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั เอชพี อิงคเ์พื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืน” และ 

“การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” 

กรณีศึกษาที่ 1 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท เอชพี อิงค์เพื่อให้เกิด

ความยัง่ยนื 

 บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard Company)  เป็นหน่ึงในบริษทัดา้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ของโลก ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1939 มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่เมืองพาโลอลัโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บิล ฮิว

เลตต ์และเดฟ แพคการ์ดไดเ้ร่ิมธุรกิจดว้ยวสิัยทศัน์จนสามารถน าธุรกิจใหก้ลายมาเป็นหน่ึงในองคก์รธุรกิจระดบั

โลกดา้นสาธารณูปโภค ซอฟตแ์วร์ และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคคลและองคก์รในทุกระดบั 

บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด  มีวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคม ผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน

ดว้ยการเสนอนวตักรรมท่ีสร้างสรรค์ มีประสิทธิผล และประสบความส าเร็จแก่บุคคลและองค์กรธุรกิจ ในปี 

ค.ศ. 1957 บิลและเดฟ ผูก่้อตั้งบริษทัไดมี้การตั้งแนวทาง “ความเป็นพลเมืองโลก” (Global Citizenship) ไวใ้น

วตัถุประสงคข์องบริษทัข้ึน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีสามารถอยูร่่วมกนับนโลกน้ีและยงัมีความผกูพนักบั

ส่ิงแวดลอ้มและสังคมของตน (HPE Canada, 2015) 
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 เดฟ แพคการ์ด หน่ึงในผูก่้อตั้ง บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด  ไดก้ล่าวว่า “การสร้างสังคมท่ีดีไม่ใช่เป็น

หนา้ท่ีแก่คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หากแต่เป็นความรับผิดชอบท่ีตอ้งแบ่งให้กบัทุกคน” ปัจจุบนัความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้มยงัคงเป็นแนวทางหลกัและเป็นหน่ึงในเจ็ดวตัถุประสงค์ของบริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด  

จากการด าเนินงานของ บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ใน 170 ประเทศทัว่โลกนั้น บริษทัไดต้ั้งใจท่ีจะสร้างส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ให้เกิดข้ึนกบัชุมชนทัว่โลก ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของ

บริษทั โดยบริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและความเช่ียวชาญของตนในการผลกัดนั

คุณค่าร่วม (shared value) และสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดข้ึนทัว่ทั้งโลก พนัธะสัญญาของ บริษทั ฮิวเลตต์-

แพคการ์ด  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มนั้นจะครอบคลุมไปยงัประเด็นดา้นการศึกษา การ

บริการสุขภาพ พลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างสังคมท่ีดีผ่านการเคารพในสิทธิ

มนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยอยูใ่นรูปแบบของการมีส านึกและการปฏิบติัท่ีดีงาม (Integrity) ความรับผิดชอบ 

(Accountability) และความย ัง่ยืน (Sustainability) (HP Inc., 2016) บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ถือเป็นหน่ึงใน

องค์กรธุรกิจท่ีเป็นแม่แบบทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และยงัเป็นหน่ึงในองค์กรท่ี

ประสบความส าเร็จทางดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย  

อยา่งไรก็ดี ในปี ค.ศ. 2015 บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด  ไดป้ระกาศแบ่งองคก์รออกเป็นสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทั

เอชพี อิงค ์(HP Inc.) และ บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (Hewlett-Packard Enterprise) โดย บริษทั 

เอชพี อิงค์ จะรับผิดชอบในผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและองค์กรธุรกิจ รวมทั้งเคร่ืองพิมพแ์ละเคร่ือง

สแกนภาพ ส่วนบริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จะรับผิดชอบในผลิตภณัฑ์และบริการเก่ียวกบัศูนย์

ขอ้มูล  เช่น เคร่ืองแม่ข่าย (server) การจดัเก็บขอ้มูลขององค์กร เครือข่าย ซอฟตแ์วร์ขององค์กร ตลอดจนการ

ให้บริการและให้ค  าปรึกษาแก่ธุรกิจด้วย (HPE Canada, 2015) ทั้ งน้ีในกรณีศึกษาฉบบัน้ีจะพิจารณาเฉพาะ

กิจกรรมของบริษทั เอชพี อิงคเ์ท่านั้น 

 ในปี ค.ศ. 2015 สหประชาชาติได้จัดตั้ งเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และผู ้น าโลกได้เข้าร่วมตกลงในข้อตกลงปารีสด้านสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement on 

Climate) ซ่ึงหลกัการและขอ้ตกลงดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มโลก การขจดัความยากจน 

การเพิ่มการเขา้ถึงการศึกษาและการบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และพฒันาโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประชากร

ทุกคน บริษทั เอชพี อิงค์ ได้รับเอาหลกัการของ SDGs และขอ้ตกลงปารีสดา้นสภาพภูมิอากาศเขา้มาในการ
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พฒันาและปรับปรุงบริษทัและสร้างเทคโนโลยีท่ีช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของผูค้น โดยได้ตั้งเป้าหมายของ 

“ความย ัง่ยืน” (Sustainability) ข้ึนเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม (HP Inc., 2016) 

  “ความย ัง่ยืน” เป็นหลกัการพื้นฐานของกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงไดข้บัเคล่ือนหลกัการน้ีไป

ยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆของบริษทัท่ีกระจายอยูท่ ัว่โลก ตั้งแต่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบและคนงาน พนกังานเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทั ตลอดจนผูบ้ริโภค ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม องคก์รต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน กลยุทธ์ใน

การสร้างความย ัง่ยืนของบริษทัไดด้ าเนินการผา่นนวตักรรม โดยนวตักรรมจะผลกัดนัให้เกิดความกา้วหนา้ของ

องค์กร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการไปจนถึงการวางแผนและออกแบบอนาคต ทั้งน้ีเสาหลกัของ

ความย ัง่ยืนท่ีบริษทั เอชพี อิงค์ไดก้  าหนดไวมี้อยู ่3 ประการ คือ ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการบูรณาการ (HP Inc., 

2016) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment):  บริษทัไดต้ั้งเป้าหมายความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี  

 ตกลงท่ีจะใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนทั้งหมดร้อยละ 100 ภายในปี ค.ศ. 2020 

 บรรลุการไม่ตดัไมท้  าลายป่าจากผลิตภณัฑ์กระดาษตรา บริษทั เอชพี อิงค์ และบรรจุภณัฑท่ี์ท าจาก

กระดาษ ภายในปี ค.ศ. 2020 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินคา้ของ บริษทั เอชพี อิงค์ ลงร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 

2020 เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ. 2010 (HP Inc., 2015) 

บริษทั เอชพี อิงคไ์ดส้ร้างกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ การผลิต การใชง้าน และการน ากลบัมาใชใ้หม่ข้ึนมา

โดยอยูบ่นรากฐานของเศรษฐกิจท่ีเนน้การหมุนเวยีนการใชว้ตัถุดิบและพลงังาน บริษทัไดพ้ยายามลดผลกระทบ

ทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากผลิตภณัฑใ์นทุกส่วน บริษทัยงัไดล้งทุนในส่วนของการวจิยัและพฒันา (research 

and development: R&D) ในอนัท่ีจะช่วยให้ลูกค้าลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม โดยอยู่ใน

รูปแบบของโปรแกรมการรับคืนและการรีไซเคิล เพื่อช่วยให้มีการใช้และหมุนเวียนผลิตภณัฑ์ให้มีระยะเวลา

ยาวนานใหม้ากท่ีสุด  

จากรายงานความย ัง่ยืนของบริษทั (HP Sustainability report) ปี ค.ศ. 2015 ระบุวา่ บริษทั เอชพี อิงค ์สามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยน ้ าเสียลงไดเ้ร็วกวา่ก าหนดระยะเวลาท่ีตั้งไวใ้นปี ค.ศ. 2020 เน่ืองจาก
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บริษทัไดล้ดขนาดของคอมพิวเตอร์ให้เล็กลง สร้างคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ก และแทบเลตท่ีใชพ้ลงังานนอ้ยและใช้

วสัดุท่ีมีขนาดยอ่ม รวมทั้งปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย (server) ให้มีการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการ

ขายเคร่ืองพิมพเ์อกสาร นอกจากน้ีนับตั้งแต่โปรแกรมการน ากลบัมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 

1990 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จ านวนกวา่ 1.8 ลา้นตนัไดถู้กน ากลบัข้ึนมาใหม่ เฉพาะในปี 2015 ปีเดียวอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์กว่า 41,000 ตนัไดถู้กน ากลบัมาใชใ้หม่ ส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กวา่ 114,000 ตนัยงัไดถู้ก

น ากลบัมารีไซเคิลอีกดว้ย (HP Inc., 2015) 

2. สังคม (Society): บริษทั เอชพี อิงค ์ไดใ้ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการช่วยปัญหาสังคมท่ีแกไ้ขไดย้าก โดย

กระท าผา่นทางห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) หรือหน่วยต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิต บริษทั เอชพี อิงค์

ได้ท  าพนัธะสัญญาช่วยเหลือกับพนักงานของบริษัท และให้ความทุ่มเทท่ีจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริษัทและ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีบริษทัไดใ้ช้เทคโนโลยี ทุน และทรัพยากรของบริษทัในการพฒันาชุมชน 

การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ 

จากรายงานความย ัง่ยืนของบริษทั (HP Sustainability report) ปี ค.ศ. 2015 ได้แสดงสถิติของผลลพัธ์ทางด้าน

ความย ัง่ยืนทางสังคมไว ้ดงัน้ี ร้อยละ 92 ของเหมืองแร่หรือโรงหลอมแร่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ

บริษทัไม่มีปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ใดๆกบัชุมชนรอบขา้ง ร้อยละ 96 ของคนงานในโรงงานรายงานวา่ตนไดมี้

วนัหยดุอยา่งนอ้ยหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 84 ของผูค้า้วตัถุดิบมีศกัยภาพในการสร้างความย ัง่ยนืดา้นสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน คนงานในโรงงานกว่า 78,000 คนได้เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมและ

เสริมสร้างศกัยภาพของตน ส่วนในดา้นชุมชนนั้น คนในชุมชนจ านวนกว่า 580,000 คนไดล้งทะเบียนเรียน e-

learning ซ่ึงมีให้เลือกกวา่ 7 ภาษาใน 200 ประเทศทัว่โลก และบริษทัไดใ้ชเ้งินลงทุนกวา่ 89.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ

ไปใช้ลงทุนในด้านสังคม ส่วนในด้านพนักงานนั้น บริษัท เอชพี อิงค์ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีท่ีมีความ

หลากหลายในกรรมการบริษทัมากท่ีสุดในสหรัฐ กล่าวคือ กรรมการของบริษทั เอชพี อิงค์ จะประกอบด้วย

สัดส่วนของกรรมการท่ีเป็นสตรีและกรรมการท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีพนกังานของ

บริษทั เอชพี อิงค ์จ  านวนกวา่ 38,200 คนจาก 72 ประเทศทัว่โลกไดใ้ชเ้วลากวา่ 1.2 ลา้นชัว่โมงไปในการเขา้ร่วม

กิจกรรมอาสาสมคัรในรูปแบบต่างๆ (HP Inc., 2015) 
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3. การมีส านึกและการปฏิบติัท่ีดีงาม (Integrity): บริษทั เอชพี อิงค ์ไดด้ าเนินการในลกัษณะของการมีส านึกและ

การปฏิบติัท่ีดีงาม ความเป็นธรรม และความโปร่งใส เพื่อพฒันาสังคมและองคก์ร บริษทัมีโครงสร้าง โปรแกรม 

และกระบวนการท่ีจะปกป้องสิทธิมนุษยชนต่างๆตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ไดแ้ก่ ผูจ้ดัหารวตัถุดิบ ผูบ้ริโภค) 

องคก์รยงัไดรั้บรองสิทธิในความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และพนกังานผา่นทางนโยบาย ขอ้ก าหนด และมาตรการ

ต่างๆ พนัธะสัญญาดงักล่าว บริษทัจะรับผิดชอบในสิทธิมนุษยชนเพื่อรับรองวา่องค์กรเป็นผูร่้วมคา้ท่ีน่าเช่ือถือ

ต่อลูกคา้และต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดขององคก์ร 

จากรายงานความย ัง่ยืนของบริษทั (HP Sustainability report) ปี ค.ศ. 2015 ระบุว่า บริษทั เอชพี อิงค์ไดใ้ห้ความ

มัน่ใจแก่ลูกคา้ในการรักษาความลบัส่วนบุคคล โดยมีเพียงสัดส่วนลูกคา้ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของลูกคา้ทั้งหมด 38 

ลา้นคนเลือกท่ีจะไม่เก็บรักษาขอ้มูลไวก้บัทางบริษทั บริษทั เอชพี อิงค์ยงัเป็นหน่ึงใน 90 บริษทัทัว่โลกท่ีไดรั้บ

การรับรองจากหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลของสหภาพยโุรปส าหรับกฎในการรักษาความลบัส่วนบุคคลของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดล้งนามรับรองตามหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และไดน้ าเอาการประเมินความเส่ียง

ดา้นสิทธิมนุษยชนมาใช้ในกระบวนการประเมินองค์กรท่ีครอบคลุมหน่วยงานของบริษทั 11 หน่วยและกลุ่ม

บริษทัต่างๆอีกดว้ย (HP Inc., 2015) 

ความส าเร็จทางดา้นการด าเนินงานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั เอชพี อิงค์ ท าให้

องคก์รธุรกิจน้ีไดรั้บรางวลัระดบัโลกมากมาย ไม่วา่จะเป็นรางวลัจาก World Environmental Center Gold Medal 

Award รางว ัล Environmental Protection Agency ENERGY STAR Award รวมทั้ งย ัง เป็นองค์กรธุรกิจท่ีติด

อนัดบัโลกจากการจดัอนัดบัมากมาย เช่น องคก์รอนัดบั 1 จากการจดัอนัดบัองคก์รของท่ีมีความย ัง่ยืนมากท่ีสุด 

(Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations) และเป็นองค์กรธุรกิจหน่ึงในร้อยองค์กรท่ีมี

ความรับผดิชอบต่อสังคมมากท่ีสุด (CR Magazine 100 Best Corporate Citizen) เป็นตน้ 

 

กรณศึีกษาที ่2 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (The Expressway Authority of Thailand: EXAT) หรือ กทพ. เป็น

รัฐวสิาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม ก่อตั้งข้ึนตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 290 พ.ศ. 2515 ต่อมาภายหลงัไดมี้

การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ไดมี้การโอนการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีมาสังกดักระทรวงคมนาคม 
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และในปี พ.ศ. 2550 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยมีภารกิจหลกัในการแกไ้ขปัญหาจราจร อ านวยความสะดวก และส่งแสริมความคล่องตวัของ

ระบบการคมนาคมของประเทศ ซ่ึงช่วยลดความสูญเปล่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2555-2559 โดยมีวิสัยทศัน์คือ “ทางเลือกท่ีคุม้ค่า 

พฒันาก้าวไกล ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงเป้าประสงค์ขององค์กร คือ (1) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็ม

ประสิทธิภาพ (2) บริการมีคุณภาพ ปลอดภยั เป็นท่ีเช่ือมัน่ของประชาชน (3) ผลประกอบการเติบโตอยา่งมัน่คง 

มีก าไรอยา่งเหมาะสม 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดค้  านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั

ในทุกๆกระบวนงาน ไม่วา่จะเป็นผลกระทบทั้งทางบวกหรือทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียหลากหลายกลุ่ม ภาคการ

คมนาคมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกและฝุ่ นละออง จึงเป็นท่ีมา

ของวิสัยทศัน์ท่ีวา่ “สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society : LCS)” กล่าวคือ สังคมคาร์บอน

ต ่าเป็นสังคมท่ีมีความต่ืนตวัในเร่ืองมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) รวมถึงฝุ่ น 

เสียง โดยมีการพฒันาตนเองและส่งเสริมสังคมให้มีการบรรเทาการปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศ และการ

ปรับตวัโดยมีการปฏิบติัจริงดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจ (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2558) 

 กระบวนการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย จ าแนกออกเป็น 3 ระยะ (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2558) ไดแ้ก่  

1. ระยะก่อนก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลกั คือ การคดัเลือกแนวสายทางและการออกแบบ และการ

เตรียมพื้นท่ีและชุมชนโดยรอบ (1) การคดัเลือกแนวสายทางและการออกแบบ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ได้มีการค านึงถึงบริบทท่ีเก่ียวข้องในมิติต่างๆมาใช้เป็นปัจจยัในการตัดสินใจ ศึกษาความเหมาะสมและ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโครงการไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสม ในการสร้างทางพิเศษไดน้ าเอามาตรฐานระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 มาใช้ในการด าเนินงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและการให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ช่วยลดอุบติัเหตุและความ

เส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ช้บริการการทางพิเศษ (2) การเตรียมพื้นท่ีและ
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ชุมชนโดยรอบ: มีการสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษหรือขยาย

เส้นทาง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก าหนดราคาค่าทดแทนท่ี

เหมาะสมตลอดจนการเปิดช่องทางการร้องเรียนของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 

2. ระยะก่อสร้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบติัเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

การก่อสร้าง ได้ให้ความส าคญัในการเลือกคู่ค้า โดยมีแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบใน

กระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable business) เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มทัว่ทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง สนบัสนุนให้คู่คา้ให้ความส าคญัต่อประเด็นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การคา้ท่ี

เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และเง่ือนไขทางดา้นแรงงาน ในระหวา่งการก่อสร้าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ได้ด าเนินการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งป้องกันอุบติัเหตุ 

นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดค้  านึงถึงการใชว้สัดุในการก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

เช่น การเปล่ียนอุปกรณ์ก่อสร้างท่ีใชน้ ้ามนัมาเป็นกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

3. ระยะด าเนินการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั คือ การบริหารความสัมพนัธ์

ผูใ้ช้บริการทางพิเศษและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และการให้บริการทางพิเศษ (1) การบริหารความสัมพนัธ์

ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ การรายงาน

สถานการณ์และสภาพการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดมี้การดูแลชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยการ

ลงพื้นท่ีเพื่อพูดคุยกบัผูอ้ยู่อาศยัรอบเขตทางพิเศษ ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนอยู่เสมอ พร้อมทั้งรับฟังความ

คิดเห็นจากชุมชนในกรณีท่ีได้รับผลกระทบ นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยงัได้จดักิจกรรมเพื่อ

ชุมชน เช่น “โครงการยวุชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” โดยการน าเยาวชนรอบเขตทางพิเศษไปทศันศึกษา

และเรียนรู้นอกห้องเรียน “โครงการทางด่วนเพื่อเยาวชน” ท่ีไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบเขตทาง

พิเศษ “โครงการตน้กลา้ กทพ. ปลูกป่า ปลูกความดี รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองในวนัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ” เป็น

ตน้ (2) การให้บริการทางพิเศษ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดมี้การพฒันาระบบการจดัการจราจรบนทาง

พิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ผูใ้ชท้างพิเศษตลอด 24 ชัว่โมง เช่น ระบบจราจรอจัฉริยะ ท่ี

เช่ือมต่อสัญญาณภาพจราจรจากกล้อง CCTV บนทางพิเศษ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและ
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แลกเปล่ียนขอ้มูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อใหท้ราบถึงสภาพการจราจรโดยรวมแบบ

ทนักาล (real time) เป็นตน้ รวมทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดด้ าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงทาง

พิเศษเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกสาย โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษเป็นส าคญั 

การด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่ีผ่านมา ท าให้การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บรางวลัดีเด่นมากมาย เช่น รางวลัดีเด่นจากโครงการประกวด

รางวลัรายงานความย ัง่ยืน 3 ปีซอ้น (พ.ศ. 2556-2558) รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้ 

(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2558) 

 

 จากกรณีศึกษาการบริหารจดัการองค์กรเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งสอง

ตวัอย่างดงักล่าวนั้น พบว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรรัฐวิสาหกิจล้วน

สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนไดจ้ากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองคก์ร 

ส่ิงส าคญัในการท่ีจะท าให้เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มคือ การด าเนินงานท่ีอยู่บน

รากฐานของหลกัการความรับผิดชอบ การบริหารจดัการท่ีดี และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยหลกัการดงักล่าวควร

ไดรั้บการผลกัดนัให้เกิดข้ึนในการด าเนินงานของทุกส่วนในองคก์ร มีการพิจารณาถึงเครือข่ายผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ขององคก์ร เช่น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ ชุมชน เป็นตน้ รวมทั้งองคก์รต่างๆควรมีการตั้งนโยบายและเป้าหมายใน

การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถสร้างความย ัง่ยืนให้กบัตวัองค์กรเองและ

สังคมภายนอกองคก์รไดใ้นระยะยาว 

บรรณานุกรม 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2558) รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 2558, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. 
                คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการวจิยัดา้น 
                บริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ.  
                กรุงเทพมหานคร : บริษทั เมจิกเพรส จ ากดั. 
โชติรัตน์  ศรีสุข. (2554).  กลยทุธ์การส่ือสาร และการรับรู้รูปแบบ โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ของ 
                 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน).  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
                 ประกอบการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 



มมศท 103 

 

 

39 June 30, 2017 

เดช เฉิดสุวรรณรักษ.์ (2008). ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม. Retrieved. June 10, 2017, from  

                 https://tccnature.wordpress.com/2008/01/07 

บนนรา  ชวนอาจ. (2553). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผดิชอบของ 
                ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW). วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (กา 
                รจดัการส่ิงแวดลอ้ม) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  
บูรณภพ สมเศรษฐ.์ (2554). ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผดิชอบทางสังคมขององคก์ร และขนาดขององคก์ร 
                กบัผลการด าเนินงานทางการเงิน. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
พระชาตรี อุปสโม (สุขสบาย). (2556). กระบวนการเสริมสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ :  
                 กรณีศึกษา วดัอโศการาม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร 
                 มหาบณัฑิต สาขาการพฒันาสังคม มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
พระราชบญัญติัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา, 125 (8 มกราคม พ.ศ. 2551). 

พกัตร์ศุภางค ์ศรีสวสัด์ิ. (2554). ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) กบัภาพลกัษณ์ของ 

                 องคก์รเครือซิเมนตไ์ทย (SCG) ในมุมมองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  หลกัสูตรปริญญา 

                 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

วภิาดา วรีะสัมฤทธ์ิ. (2553). ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (CSR) ท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
                 ของบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั (มหาชน). หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
                 สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
EPA. (2017). Environmental Management System. Retrieved. June 15, 2017, from  

                https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems#costs  

Hewlett-Packard Enterprise Canada. (2015) Hewlett-Packard Enterprise Corporate Social Responsibility  

                Milestones, Living Progress Brochure.  

HP Inc. (2015) HP 2015 Sustainability Report. 

https://tccnature.wordpress.com/2008/01/07
https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems#costs


มมศท 103 

 

 

40 June 30, 2017 

HP Inc. (2016) HP 2016 Annual Report. 

 

กจิกรรมของหัวข้อ “ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม” (Environmental and Social 

Responsibility) 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้นกัศึกษาคิดและตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม 

แนวความคิดของกจิกรรม 

 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวคิดท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบ

ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยออ้มจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กรต่อคุณภาพ

ชีวติของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

รูปแบบการจัดกจิกรรมและเน้ือหาหลัก 

 การท าใบงาน โดยการสร้างโครงการหรือกิจกรรมของมนุษยต์ามแนวคิด “ความรับผดิชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม” 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.แบ่งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มละ 5- 10 คน 

2.แจกใบงาน และตอบค าถามตามใบงาน ดงัน้ี 
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 “เม่ือนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงหลกัการของความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มแลว้ ใหน้กัศึกษาเสนอ

รายช่ือ“สินคา้” หรือ “บริการ”ท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดมาประมาณ 2 รายช่ือ จากนั้นให้นกัศึกษาท าการวเิคราะห์และ

อภิปราย ดงัน้ี 

1) วิเคราะห์ผลกระทบทางลบของสินคา้/บริการท่ีมีต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการทางธุรกิจ (ตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบไปจนถึงหลงัจากบริโภค/รับบริการ) 

2) ออกแบบรูปแบบและวิธีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ี

เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการดงักล่าว  

ระยะเวลาด าเนินกจิกรรม  30 นาที ประกอบดว้ย การอภิปรายในชั้นเรียนและการน าเสนอ 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบงาน 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัทมื์อถือ 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินผลงานวา่กิจกรรมท่ีท านั้นจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน 

 2. สังเกตทกัษะการท างานกลุ่มในขณะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 

เนือ้หาคร้ังที่ 3 : การท านวตักรรมทางส่ิงแวดล้อม 

 

นวตักรรมทางส่ิงแวดล้อม 
 

 



มมศท 103 

 

 

42 June 30, 2017 

 
https://swhappinessss.blogspot.com/2014/01/good-
luck.html 

 

“โชคหรือโชคดี” 
         พ่อมดเมอร์ลินสั่งให้อศัวิน 2 คนไปหาตน้โคลเวอร์วิเศษมาปลูก
ในอาณาจกัรภายใน 7 วนั ทั้งสองจึงเดินทางไปท่ีป่ามหัศจรรยท์นัที  
“โนม” ผูรู้้แห่งพื้นดินบอกวา่ “ไม่เคยมีตน้โคลเวอร์ข้ึนในป่ามหศัจรรย์
ไม่วา่จะชนิดไหนก็ตามเพราะมนัข้ึนไม่ได”้ 

                      อศัวินนอ้ตคิดวา่โนมหลอก ตนจึงจากไปในทนัที...เขาเลือกท่ีจะรอคอยใหมี้โชคเกิดกบัตวัเขา ใน

วนัต่อมาเขาจึงเดินทางไปยงัทะเลสาบเพื่อจะถามเทพีแห่งทะเลสาบ ก็ไดค้  าตอบว่าทะเลสาบของนางไม่มีล า

ธารสาขา ตน้โคลเวอร์ตอ้งการน ้ ามาก แต่ถา้ไม่มีสายน ้ าท่ีจะไปหล่อเล้ียงโคลเวอร์จะงอกข้ึนมาไม่ได ้อศัวิน

นอ้ตยงัคงเดินทางไปถามราชินีแห่งตน้ไมเ้ซโคยา และสโตนมารดาแห่งหิน ทั้งสองยืนยนัวา่ไม่มีตน้โคลเวอร์

ในป่า  อศัวนินอ้ตรู้สึกขมข่ืน และเร่ิมเช่ือวา่เขาคงไม่มีโชคจริงๆ 

                   ดว้ยค าตอบชุดเดียวกนัอศัวินซิดกลบัคิดวา่”จะตอ้งขาดอะไรไปท่ีจะท าให้ตน้โคลเวอร์งอกไม่ได”้ 

เขาจึงถามต่อไปวา่เพราะอะไร โนมตอบวา่ ท่ีไม่มีงอกเลยเพราะดินในป่าจบักนัเป็นกอ้น ตน้โคลเวอร์ตอ้งการ

ดินท่ีร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ ซิดจึงออกเดินทางไปหาดินท่ีสมบูรณ์และน าดินนั้นมาท าแปลงโดยถอนหญา้

และกลบัหน้าดินเอาดินเก่าออก พร้อมขุดร่องดินตรงชายฝ่ังทะเลสาบ ท าเป็นธารน ้ าใส ซ่ึงจะหล่อเล้ียงแปลง

ดินท่ีเขาสร้างข้ึน ตามขอ้มูลท่ีซกัเทพีแห่งทะเลสาบบอก นอกจากนั้นเขายงัลิดก่ิงกา้นท่ีตายแลว้ของตน้ไมอ้อก

เพื่อสร้างท่ีแสงส่องและร่มเงา ตามค าบอกเล่าของราชินีแห่งตน้ไมเ้ซโคยา พร้อมกบัเลือกเอาหินในแปลงท่ีท า

เอาไวอ้อกจนหมดตามท่ีสโตนมารดาแห่งหินบอกไว ้ 

                วนัหน่ึงเม่ือทั้งคู่ไดม้าพบกนั อศัวินน้อตหัวเราะเยาะว่าอศัวินซิดโง่เง่า... ตกกลางคืนแม่มดผูช้ัว่ร้าย

เสนอขอ้แลกเปล่ียนในการเสกตน้โคลเวอร์แก่ทั้งคู่โดยขอให้ฆ่าเมอร์ลินเป็นการตอบแทน อศัวินนอ้ตรับค า...

รีบเร่งกลบัอาณาจกัร ขณะท่ีอศัวินซิดเฝ้ามองแปลงตน้ไมท่ี้ลงมือท า... ส่ิงมหศัจรรยไ์ดเ้กิดข้ึนแลว้... ตน้โคล

เวอร์ในแปลงงอกข้ึนมา...อยา่งอศัจรรย ์

                 พอ่มดเมอร์ลินบอกวา่การตดัสินใจของอศัวินซิดเป็นตน้เหตุแห่งความโชคดีของตวัเขาเอง ซิดไดห้า

โชคดี ท าให้เกิดโชคดี สร้างสภาวะท่ีเหมาะสมให้กบัโชค สร้างโอกาสของตวัเขาเอง ไม่ไดร้อให้โชคเขา้มาหา

เขาเอง...แลว้อศัวินซิดก็ออกเดินทางไปทัว่อาณาจกัรเพื่อเผยแพร่กฎแห่งความโชคดีซ่ึงเขาไดเ้รียนรู้มา  “โชคดี

จะมาเยอืนเสมอ หากเรายดึมัน่ต่อส่ิงท่ีท า”  (หน่ึงฤทยั แรงผลสัมฤทธ์ิ และสุพตัรา พิษณุวงษ,์  2558)  
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นวตักรรมเป็น”โชคดี” 

               นวตักรรมถือเป็น”โชคดี” เพราะนวตักรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัการคิด...การตั้งค  าถาม การให้คุณค่า 

หรือความเช่ือมัน่ ความเส่ียง และลงมือท า... 

 

อะไรคือนวตักรรม 

              ค  าว่านวตักรรมมาจากค าภาษาองักฤษว่า “Innovation” โดยมีรูปศพัท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว +

อตต+กรรม  ทั้งน้ี ค  าว่า นว แปลว่า ใหม่ อตัต แปลว่า ตวัเอง และกรรมแปลว่าการกระท า เม่ือรวมเป็นค าว่า

นวตักรรม ตามรากศพัทห์มายถึง การกระท าท่ีใหม่ของตนเอง (นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย,์ 2558)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ค านิยามของส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2560) ท่ีให้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่ คือ  “ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจาก

การใชค้วามรู้ และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการ

น าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกบัความสามารถในการบริหารจดัการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจ

ใหม่”   

            หากคน้หาความหมายของค าว่านวตักรรมจากอินเตอร์เน็ต ในด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี 

สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม และเวป๊ท่ีไม่เป็นทางการ ทุกความหมายท่ีไดม้กัช้ีไปในทิศทางเดียวกนั คือ การ

สร้างส่ิงใหม่และผลลัพธ์ของกระบวนการสามารถใช้งานได้  ศักดิพล เจือศรีกุล  (2559) ให้ค  าอธิบาย

ความหมายของ “นวตักรรม” เชิงประจกัษ์ในเชิงสมการของสถาบนั Massachusetts Institute of Technology 

หรือ MIT   ว่า นวตักรรม หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์คิดค้น x การท าเชิงพาณิชย์ (ต้องขายได้)  ซ่ึงในการสร้าง

นวตักรรมจะขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไปไม่ได ้และในการประดิษฐ์คิดคน้ ตอ้งอาศยัการใชค้วามรู้ และความคิด

สร้างสรรคท่ี์มีคุณค่า ดงัรายละเอียดของภาพขา้งล่าง  
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ภาพ แสดงสมการในความหมายของนวตักรรม 

  

            ดงันั้นนวตักรรมจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนและสามารถใช้งานได้ เช่น โปรเจ็คต์การกระตุน้เตือนให้

ประชาชนตระหนกัถึงการทิ้งขยะมูลฝอยลงในล าน ้ าของนกัศึกษาศิลปประเทศไตห้วนั ท่ีช่ือว่า “100% Pure 

Sewage Ice Works” ท่ีรวบรวมส่วนประกอบมาจากแหล่งน ้ าเสียในประเทศไตห้วนั 100 แห่ง ผลิตเป็นไอติม

แท่ง 100 แท่งท่ีหน้าตาแตกต่างกนั สะทอ้นภาพให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นปัญหาการเกิดมลภาวะท่ีชาว

ไตห้วนัมองขา้ม จนเกิดความเคยชินในการอยู่ร่วมกนักบัขยะมูลฝอยในชีวิตประจ าวนัและมองเห็นเป็นเร่ือง

ธรรมดา อย่างไรก็ตามผลของโปรเจ็คต์น้ีสะท้อนให้ประชาชนค านึงถึงมลพิษทางน ้ าและการบริโภคน ้ าท่ี

ปนเป้ือนขยะมูลฝอยซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพของตนเอง ทา้ยท่ีสุดโปรเจ็คตน้ี์ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิง

รางวลั Young Pin Design Award และถูกจดัแสดงในนิทรรศการ New Generation of Design Exhibition เม่ือ

วนัท่ี 19-22 พฤษภาคม 2560 ท่ี Taipei World Trade Center (Nation TV, 2560)      

สิ่งประดิษฐ์
คิดค้น

X
(multiple)

การท าเชิง
พาณิชย์ 

ฟืน=ความรู้, ไฟ=ความคิด

สร้างสรรค์  
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ภาพ โครงการ“100% Pure Sewage Ice Works” 

ท่ีมา : https://www.marketingoops.com/news/viral-update/pollution-popsicles/ 

 

 อะไรเป็นนวตักรรม และอะไรท่ีไม่ใช่ 

               เพื่อให้เห็นภาพชดัเจน  Couros, G. (2015) อธิบายเพิ่มเติมวา่ เม่ือใครก็ตามตอ้งการสร้างนวตักรรมให้

เกิดข้ึนมา แค่วิธีคิดท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ (New) และเป็นส่ิงท่ีดี (Better) นัน่ก็ถือเป็นปฐมบทของนวตักรรมแล้ว 

เพียงแต่จะตอ้งตั้งค  าถามตวัเองต่อไปว่า “แลว้ไงต่อไป” (Yes and Then) เพื่อผูคิ้ดจะไดค้น้หาค าตอบว่าจะท า

อยา่งไรต่อไปให้เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหานั้นๆ อยา่งไรก็ตามมกัมีผูเ้ขา้ใจนวตักรรมคลาดเคล่ือนเสมอ วา่

ตอ้งจ ากดัเพียงการใช้เทคโนโลยี หรือตอ้งสามารถเปล่ียนรูป (Transform) อย่างทนัที ซ่ึงไม่ใช่ความหมายท่ี

แทจ้ริงของนวตักรรม 

               

นวตักรรม คือ  การเกิดความคิดใหม่ (Making Ideas Happen) 
ค าตอบท่ีน่าจะใช่ (แต่ไม่ใช่) ค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
 X การประดิษฐส่ิ์งใหม่ๆ  √สามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่หรือสร้างข้ึนมาใหม่ก็ได ้ซ่ึงไม่

จ  าเป็นตอ้งประดิษฐข้ึ์นมาใหม่อยา่งเดียว อาจจะต่อยอดจาก
ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม แต่ท าให้ดีข้ึนก็ไดเ้ช่นกนั 

X เทคโนโลย ี  √ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองเทคโนโลยอียา่งเดียว นวตักรรมมกัจะ 
เร่ิมมาจากไอเดียความคิด หรือการออกแบบความคิด 

https://www.marketingoops.com/news/viral-update/pollution-popsicles/
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X การสร้างแอพพลิเคชนั  √ถึงจะไม่มีแอพพลิเคชนั การคิดส่ิงใหม่ข้ึนมา และเป็นท่ี 
ตอ้งการของตลาด มีมูลค่า ก็ถือวา่เป็นนวตักรรมแลว้ 

 

ความคิดนวตักรรมมาจากไหน 

           การคิดเยี่ยงนักนวตักรรม เกิดจากการน าเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกนัแล้วตอบ

ค าถามกบัตนเองเก่ียวกบั  “How to” ศกัดิพล เจือศรีกุล  (2559) อธิบายเพิ่มวา่ “ความรู้คือเช้ือเพลิงและความคิด

สร้างสรรคคื์อไฟท่ีเพิ่มข้ึนมา ถา้คุณไม่มีความรู้ ความคิดสร้างสรรคก์็จะต่อกนัมาไม่ได ้เทคนิคท่ีส าคญัคือ เวลา

คิดค าถามตอ้งไม่จ  ากดั Solution หรือวา่ค าตอบ เพราะนัน่คือการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรคอ์อกมา  ค าตอบ

ท่ีมีความคิดสร้างสรรคย์อ่มท าใหเ้กิดเป็นนวตักรรมในท่ีสุด” Rory, G.  (2011) จึงเสนอวา่ก่อนท่ีจะลงมือพฒันา

นวตักรรมประเภทใด ผูคิ้ดควรตั้งค าถาม 6 ค าถาม เพื่อน าเอาความคิดท่ีเป็นนามธรรมมาสู่รูปธรรมท่ีจบัตอ้งได ้

ไดแ้ก่ 

1. Look at เช่นสตีฟ จอ้บ คิดถึงคอมพิวเตอร์ในมุมมองใหม่ จนสามารถพฒันาเป็นคอมพิวเตอร์ Mac 

หรือ Personal Computer ในปัจจุบนั 

2. Use เช่นมนุษยย์ุคหินเอาไฟมาใช้ประโยชน์ให้หลากหลาย เช่นประกอบอาหาร ให้ความอบอุ่น ให้

แสงสวา่ง ละป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆ 

3. Move เช่น ชาวสุเมเรียนสร้างภาษาเขียนจากภาษาพดู เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั 

4. Connect เช่น โทมสั เอดิสันเช่ือมหลอดไฟ เขา้กบัวงจรไฟฟ้า ท าใหเ้กิดแสงสวา่งไปทัว่เมือง 

5. Change ในขอบเขตของการออกแบบและการท างาน เช่น เม่ือ 3 ลา้นปีก่อน นกันวตักรรมคนแรกน า 

หินธรรมดามาเปล่ียนรูปร่างเป็น ขวานหิน 

6. Create เช่น ในปี ค.ศ. 1776 นกัล่าอาณานิคมชาวเอมริกา ตั้งใจสร้างชาติข้ึนมาจากการรวมรัฐต่างๆ 

(ดงัภาพ) 
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ภาพ: The six innovation questions  

ท่ีมา: Rory, G.  (2011)   

 

องคป์ระกอบของนวตักรรม 

            องคป์ระกอบท่ีเป็นมิติส าคญัของนวตักรรม มีอยู ่4 ประการ (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์และคณะ, 2553)  

ไดแ้ก่  

1. ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจเป็นตวัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ

กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่เลยก็ได้ (Utterback, 1971, 

1994, 2004 ; Tushman and Nadler, 1986 ; freeman &  Soete, 1997 ; Betje, 1998 ; Herkma, 2003 ; 

Schilling, 2008)  

2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย ์กล่าวคือ 

นวตักรรม จะตอ้งสามารถท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มข้ึนไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่นั้นๆซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดข้ึนอาจจะวดัได้เป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได้  (Utterback, 1971, 1994, 

2004; Drucker, 1985, 1993; Damanpour, 1987; Smits, 2002; DTI , 2004) 

3.  การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) ส่ิงท่ีจะเป็นนวตักรรมได้

นั้นตอ้งเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาให้เกิดซ ้ าใหม่ ไม่ใช่

เกิดจากการลอกเลียนแบบ  การท าซ ้ า เป็นตน้ (Evan, 1966; Drucker, 1985, 1993; Rogers, 1995; 
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Perez-Bustamante, 1999 ; Smits, 2002 ; Herkema, 2003 ; Lemon and Sahota, 2003 ; DTI, 2004 ; 

Schilling, 2008)  

4. นวตักรรมมีโอกาสในการพฒันาต่อได้ ส่ิงท่ีจะเป็นนวตักรรมควรต่อยอดในอนาคตได้ ด้วยการ

พฒันาใหดี้ข้ึนไปเร่ือยๆ 

ประเภทของนวตกัรรม  

กรมส่งเสริทอุตสาหกรรม (2009) นวตักรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่ 

1. นวตักรรมผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) คือผลิตภณัฑ์ท่ีถูกผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยท่ี์ไดป้รับปรุง

ให้ดีข้ึนหรือเป็นส่ิงใหม่ในตลาด นวตักรรมน้ีอาจจะเป็นของใหม่ ต่อโลก ต่อประเทศ องคก์รหรือ

แมแ้ต่ตวัเราเอง นวตักรรมผลิตภณัฑ์นั้นยงัสามารถแบ่งออกเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได้ (tangible 

product) เช่นรถยนต์รุ่นใหม่, ทีวีท่ีใช้เทคโนโลยีสูง (High Definition TV (HDTV) ฯลฯ  และ

ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ (intangible product) อาทิ เช่น การบริการ (services) เช่น เพกเก็จทวัร์

อนุรักษ์ธรรมชาติ, ธุรกรรมการเงิน-ธนาคารโดยผ่านทางโทรศพัท์ (telephone finance banking) 

เป็นตน้    

2. นวตักรรมในขบวนการผลิตหรือการด าเนินงาน (Process Innovation)    เป็นการเปล่ียนแนวทาง

หรือวิธีการผลิตสินคา้หรือการให้บริการในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม เดิม เช่น  การผลิต

แบบทนัเวลาพอดี หรือ‘Just In Time (JIT)’, การบริหารงานคุณภาพองคก์รรวมหรือ‘Total Quality 

Management (TQM)’, และ การผลิตแบบกระทดัรัดหรือ ‘ Lean Production ’ และบริการแบบ One 

Stop Service  เป็นตน้   

3. นวตักรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) นวตักรรมทางธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน การท่ีธุรกิจจะ

ประสบความส าเร็จและย ัง่ยืนได้ ธุรกิจตอ้งคน้หา "นวตักรรมธุรกิจ" ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง

นวตักรรมควรขายได้ หรืออีกนัยะหน่ึงคือการท าให้ความคิดใหม่ๆมีมูลค่าเชิงพาณิชยใ์นตลาด

แข่งขนั  

 

ขั้นตอนของนวตักรรม   
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          1. การส ารวจและคดัเลือก  (Survey and Selection)  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีส าคญัมาก เพราะเป็น

ขั้นตอนท่ีเราจะตอ้งออกไปส ารวจและวิเคราะห์หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง หรือปัญหาท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ใหเ้จอ 

(Customer Insights) อาจจะใช้การศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวกับนวตักรรมท่ีจะสร้าง จากนั้นน ามาศึกษา

วเิคราะห์เพื่อหาทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการท าตลาด เพราะขนาดของตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ี

จะผลิตต่อไปหรือไม่ 

          2. การสร้างตน้แบบความคิด ( Development)  เป็นขั้นตอนการลงมือสร้างนวตักรรมตามท่ียกร่างไว ้การ

ตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมและการปรับปรุงแกไ้ข จากนั้นเลือกร่างทางความคิดมาหลายๆ รูปแบบ อยา่ง

นอ้ย 5 รูปแบบโดยตอ้งค านึงว่าเป็นส่ิงใหม่ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อนและตอ้งสามารถสร้างมูลค่าได ้แลว้จึงน าไป

หาฟีดแบคในเบ้ืองตน้เพื่อดูว่าความคิดอนัไหนท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสุดส าหรับการน าไปพฒันาเป็นสินคา้หรือ

บริการตน้แบบ (MVP: Minimum Viable Product) ต่อไป   

         3. การทดลองและพฒันาต่อเน่ือง (Implement)   เม่ือไดสิ้นคา้ตน้แบบแลว้ ให้น าไปให้ลูกคา้ทดลองเพื่อ

เก็บขอ้มูล แลว้น ามาปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด เพื่อน าไปขยายผล รวมถึงพฒันา

เพิ่มมูลค่าให้สินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง  จนสร้างให้เกิดเป็นพฤติกรรมท่ีลูกคา้ขาดไม่ไดจ้นกระทัง่ลูกคา้

ตอ้งบอกต่อไปในวงกวา้ง นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนก็จะสามารถหนีคู่แข่งขนัไปอยู่ในระดบั  Top of Mind ของ

ลูกคา้   

 

นวตักรรมขบัเคล่ือนผูป้ระกอบการ  

           Hisrich และคณะ (2013: 8) วิเคราะห์ความหมายของผูป้ระกอบการตามมุมมองของศาสตร์ท่ีเช่ือมโยง

กนั ทั้งเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และจิตวิทยา แลว้ใหค้วามหมายวา่ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง 

บุคคลท่ีสามารถน าปัจจยัการผลิตต่าง ๆ มาด าเนินการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการบริหารท่ีดี 

มีการตดัสินใจจากขอ้มูลหรือจากเกณฑม์าตรฐานอยา่งรอบคอบและรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน คือ 

 

          เน่ืองจากนวตักรรมเป็นความคิดหรือส่ิงท่ีเราไม่รู้ว่า
จะส าเร็จหรือไม่  การมองหาค าตอบท่ีใช่ จึงต้องอาศัย
ความพยาย ามในการค้นหาค าตอบ ท่ีหลากหลาย 
(Divergent)  และหลอมรวมค าตอบท่ีดีท่ีสุดพร้อมทดสอบ 
จนเกิดความมั่นใจว่าท าได้ (Convergent)  นุชนาถ คุณ
ความดี (  2559)  และ  Krisada Sektrakul (  2559)  สรุปว่า
วงจรของการเกิดนวตักรรมประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

http://www.slideshare.net/BabasabPatil/creativity-
10960247?v=default&b=&from_search=3 
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ก าไร (Profit) “ หรือสามารถสรุปอยา่งไม่เป็นทางการวา่ หมายถึง “เถา้แก่ผูท่ี้ท  าการผสมผสานแบบจบัแพะชน

แกะจนสามารถท าก าไรได”้   

          การท าก าไรให้มากตอ้งอาศยัตวัผลิตภณัฑห์รือการบริการใหมห่รืออาจจะเป็นกระบวนการทางธุรกิจแนว

ใหม่ ดงันั้นนวตักรรมจะเป็นตวัช่วยในการสร้างความโดดเด่นให้กบัสินคา้ใหม่หรือบริการใหม่เพื่อตอบโจทย์

หรือแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้  ท าให้เกิดการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี (นุชนาถ คุณความดี, 

2559 ; Krisada Sektrakul, 2559) เพราะนวตักรรมจะท าให้ลูกคา้เต็มใจท่ีจะยอมจ่ายเงินซ้ือเน่ืองจากลูกคา้รู้สึก

รับรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์   อยา่งไรก็ตามมีความจริงท่ีควรตระหนกัไวเ้สมอ คือ ผูป้ระกอบการทุกคนไม่ได้

เป็นนกันวตักรรม และนกันวตักรรมทุกคนก็อาจจะไม่ใช่ผูป้ระกอบการ ดงันั้นการสร้างนวตักรรมจึงสามารถ

เกิดข้ึนไดใ้นการท างานทุกระดบั 

          การขบัเคล่ือนประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น นวตักรรมเป็นฐานคิดท่ีส าคญัต่อการเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ เน่ีองจากเป็นส่ิงใหม่และมีคุณค่าต่อลูกคา้ ซ่ึงสามารถพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นความ

ย ัง่ยืนได้ แต่นวตักรรมเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  เม่ือพิจารณาดูงบประมาณของการ

สนบัสนุนการวิจยัเปรียบเทียบกบั  GDP ของประเทศไทย จะเห็นไดว้่า มีเพียง 0.25 ของงบประมาณ ซ่ึงน้อย

กวา่ประเทศเพื่อนบา้นอยา่งมาเลเซียถึง 4 เท่า  การใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคจึ์งมีจ านวนนอ้ยกวา่  “ น่า

คิดนะวา่เราก าลงัท าอะไรอยู ่  เราจะจดัการส่ิงใหม่หรือส่ิงท่ีเราไม่รู้ไดอ้ยา่งไรในเม่ือไม่ไดรั้บค่าใชจ่้าย  เราจะ

ท าใหเ้กิด long win ตลอดไป หรือ เอาแค ่quick win”  ศกัดิพล เจือศรีกุล  (2559) กล่าวทิ้งทา้ยไวใ้หคิ้ดต่อ 

 

กระบวนการสร้างนวตักรรม ดว้ยเทคนิค SCAMPER 

 
ท่ีมา:พนัธพงศ ์ตั้งธีระสุนนัท ์(2014)  
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 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Scamper Model เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีได้ช้ินงานแบบ
แปลกใหม่และมีคุณค่าต่อผูคิ้ดคน้หรือผูอ้อกแบบ รวมถึงมีคุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม ตอ้งอาศยัเทคนิคใน
การแกปั้ญหาและพฒันางานต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์  ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไป
จากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยูสู่่ความคิดใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อน เพื่อคน้หาค าตอบท่ีดีท่ีสุดให้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิดท่ีหลากหลาย คิดไปไดก้วา้งไกล หลายแง่มุม ทั้ง
ระดบัปริมาณและคุณภาพ องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ความคิดนั้นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน (New original) ใช้การได้ (Workable) และมี                    ความเหมาะสม (Appropriate) ความคิดเชิง
สร้างสรรคจึ์งเป็นการคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิมไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีดีกวา่ ซ่ึงจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีแตกต่างไปโดย
ส้ินเชิงหรือท่ีเรียกวา่ นวตักรรม (Innovation) (เพญ็นิดา ไชยสายณัห์, 2555) 
 เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคท่ี์คิดคน้โดย  Bob Eberle ซ่ึงเป็นนกัเขียนหนงัสือเก่ียวกบัการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นเด็กส าหรับครู เทคนิคน้ีมีช่ือวา่ Scamper (Scott et al., n.d.) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีใชก้าร
ตั้งค  าถามเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาหรือจุดประกายให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในระหว่างการฝึกคิดดว้ย
เทคนิคระดมสมอง (Brainstorming) โดยได้เสนอเทคนิคการคิดและสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆ และการเปล่ียนแปลงรูปแบบของผลิตภณัฑ์จากรูปแบบเดิมๆ ให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ 
(Rafiq et al., 2015) 

ความหมายของ Scamper 
 มีนกัวชิาการไดก้ าหนดค านิยามของค าวา่ “Scamper” ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 Michalko (2006) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ Scamper คือ การตั้งขอ้ค าถามเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ การบริการท่ีมีอยู่ หรือวิธีการแกไ้ขปัญหาให้น าไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า Scamper เป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อ
ตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีการคา้ขายเชิงรุกสูง ซ่ึงจะมีการแข่งขนัทางการคา้กนัสูง 
 Olivier (2009) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ Scamper คือ วิธีการหรือเทคนิคหน่ึงท่ีใชใ้น                   การ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มา ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดกระบวนการคิดแบบสร้างสรรคแ์ละก่อให้เกิดการตั้ง
ค  าถาม เพื่อเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาหรือแนวทางแกไ้ขในทางเลือกอ่ืนๆ                       ท่ีแตกต่างไปจาก
วิธีการเดิม Scamper เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตส านึก 
แรงผลกัดนั และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 John และคณะ (John et al., 2014) ได้ให้ความหมายไวว้่า Scamper คือ เทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ช่วยผูป้ฏิบติังานในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการวิธีการท างานท่ีมีอยูใ่ห้ดีข้ึนกวา่เดิมหรือเป็นการ
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สร้างสรรคข์ั้นตอนวิธีการท างานแบบใหม่ๆ เป็นการคิดนอกกรอบแบบสร้างสรรค์ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันา
คุณภาพของกระบวนการปฏิบติังานนั้น 
 Rafiq และคณะ (Rafiq et al., 2015) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า Scamper คือ กระบวนการแกไ้ขปัญหา
โดยการใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์วิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการออกแบบท่ีตอ้งใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ในการผลิตนวตักรรม เป็นวิธีท่ีง่ายและสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น โดยมีพื้นฐานมาจาก
กระบวนการคิดแบบเรียบง่ายแต่เลือกใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 จากค านิยามดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า “Scamper” หมายถึง เทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ สินคา้ การบริการ รวมถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมให้
เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ สินคา้ การบริการ และวิธีการแกไ้ขปัญหาแบบใหม่ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม โดยการใชห้ลกัการตั้งขอ้
ค าถามและระดมสมองหาค าตอบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการจะปรับปรุงนั้น นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยส่งเสริม
การค้าขายทางการแข่งขนัทางการตลาด กระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภณัฑ์หรือ
นวตักรรมท่ีมีคุณค่าต่อมนุษย ์สังคม วฒันธรรม และเป็นมิตรต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จุดประสงค์ของแนวคิด Scamper 
 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วย Scamper มีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี (Michalko, 2006; Olivier, 2009; 
John et al., 2014) 
 1. เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละก่อใหเ้กิดความทา้ทายใน              การเปล่ียนแปลง
หรือพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพ 
 2. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการคิดในทางสร้างสรรคน์วตักรรมหรือผลงานใหม่ๆ  
 3. เพื่อก่อใหเ้กิดกระบวนการคิดในการสรรหาหรือเลือกสรรแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการ
ท่ีแตกต่างไปจากวธีิการเดิม 
 4. เพื่อช่วยสร้างให้เกิดแนวคิดในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆ โดยท าให้เกิด                 การ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสินคา้และบริการท่ีมีอยูเ่ดิม 
 

หลกัการของแนวคิด Scamper 
 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับบุคคลในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งแบบเป็นกลุ่ม
หรือเฉพาะบุคคล การบงัคบัควบคุมใช้สติปัญญให้เกิดกระบวนการคิดอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดน่ิงจะสามารถ
ก่อใหเ้กิดความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นการผลิตนวตักรรมใหม่ๆ ไดใ้นทนัที (Rafiq et al., 2015)  
 SCAMPER ประกอบดว้ยตวัอกัษร 7 ตวั ซ่ึงเป็นค ายอ่ของช่ือท่ีเป็นเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี (Rafiq et al., 
2015; Luciano, 2007)  
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 S – Substitute การทดแทน, การแทนท่ี 
  หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีส่ิงใหม่เข้าแทนท่ีส่ิงเก่า หรือการน าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเข้า
ทดแทนอีกส่ิงหน่ึงโดยมุ่งหวงัให้เกิดผลประโยชน์ เช่น ลดตน้ทุน  เพิ่มความแขง็แรงทนทาน ลดมลพิษหรือเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ทางดา้นสุขภาพร่างกาย 
 C – Combine การใชร่้วมกนั, การผสมผสาน 
  หมายถึง การน าส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาผสมรวมเขา้เพื่อใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัอีกส่ิงหน่ึง 
 A – Adapt การปรับเปล่ียน, การดดัแปลง 
  หมายถึง การเปล่ียนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด ขยาย หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมหรือให้ดี
ข้ึน 
 M – Modify การปรับปรุง 
  หมายถึง การปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นการเพิ่มคุณสมบติัใหดี้ยิง่ข้ึน 
  Magnify ขยายใหใ้หญ่ข้ึน 
  หมายถึง การท าใหมี้ขนาดท่ีใหญ่ข้ึนกวา่เดิมและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 P – Put to another use การน าไปใชก้บัส่ิงอ่ืน 
  หมายถึง การน าไปปรับใชก้บัส่ิงอ่ืนโดยการน าส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีใชเ้พื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่งไป
ใชก้บัอีกส่ิงหน่ึง 
 E – Eliminate การก าจดั, การตดัออก 
  หมายถึง การน าบางส่ิงบางอยา่งออกไป แต่ยงัคงประโยชน์การใช้สอยหรือเพิ่มคุณประโยชน์
มากกวา่เดิม 
  Elaborate เพิ่มเติม 
  หมายถึง การน าบางส่ิงบางอยา่งใส่เพิ่มเติมเขา้ไป เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ใหม้ากกวา่เดิม 
 R – Reverse ท  าตรงกนัขา้ม 
  หมายถึง การปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่ โดยการท าในส่ิงตรงขา้มหรือยอ้นกลบั แต่กลบัเป็น
การเพิ่มคุณสมบติัหรือคุณประโยชน์ 
  Rearrange การจดัล าดบัใหม่ 
  หมายถึง การปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่ทั้งหมด 

 ส่ิงส าคญัท่ีควรจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษของหลกัการ Scamper มีอยู ่2 หลกั คือ (Rafiq et al., 
2015)  
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 1. ยงัไม่มีหลกัการปฏิบติัท่ีจะตอ้งยึดถือและปฏิบติัเป็นล าดบัขั้นตอนตามตวัอกัษรยอ่ของ Scamper 
ทั้ง 7 ตวัอกัษร และผูป้ฏิบติัตามหลกัการ Scamper สามารถเคล่ือนยา้ยหรือสลบัท่ีระหวา่งกนัไดใ้นแต่ละขั้นตอน
ของตวัอกัษรยอ่ Scamper   
 2. วิธีการปฏิบติัตามหลกัการ Scamper ท่ีเหมาะสม ควรมีการปรับเปล่ียนไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะและ
ชนิดของการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 การน าหลักการ Scamper ไปปฏิบติัใช้ ท าได้โดยการตั้งค  าถามและช่วยกันหาค าตอบเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ท่ีมีอยูท่ี่ตอ้งการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง (รวมไปถึงขั้นตอน                    การผลิต ระบบ
การให้บริการ และผูป้ฏิบติังาน) ตามตวัอกัษรย่อของ Scamper ซ่ึงค าถามดงักล่าวจะช่วยให้นักออกแบบเกิด
ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสินคา้แบบใหม่ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการปรับปรุง
ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ย (Mind tools, n.d.)  
 
 ตัวอย่างการตั้งค าถาม (Luciano, 2007) เช่น 
 Substitute 
 สามารถใช้อะไรแทนได้หรือไม่ เช่น น าหวายมาสานเป็นตะกร้าใส่ส่ิงของแทนตะกร้า
พลาสติก ซ่ึงเป็นการช่วยลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง เน่ืองจากพลาสติกยอ่ยสลายและท าลายไดย้าก  
 นโยบายการลดขยะเอกสาร โดยการน าระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบสารสนเทศหรือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชแ้ทนการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นกระดาษเอกสาร เป็นการลดตน้ทุนและช่วยรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรป่าไม ้

 
 
 

ภาพท่ี 1 การทดแทน 
ท่ีมา: ทาว ีเนติสิงห์, ม.ป.ป. 
 
 Combine 
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  น ามารวมผสมกนัไดห้รือไม่ เช่น การน าคุณสมบติัความเหนียวและยืดหยุน่ของถุงพลาสติก
และน าคุณสมบติัความทนทานของตะกร้าพลาสติกมาผสมรวมกนัเป็นตะกร้าพลาสติกท่ีมีความเหนียว ยืดหยุน่ 
และทนทาน ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีประสิทธิภาพการใชง้านท่ีดีข้ึนกวา่เดิม  
  นโยบายการลดตน้ทุนการผลิต โดยการผสมผสานการท างานร่วมกนัระหว่างเคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรมและมนุษย ์ซ่ึงเคร่ืองจกัรมีความแข็งแกร่งและความเร็ว แต่ขาดความสามารถในการปรับตวั และ
ความช านาญ ส่วนมนุษยน์ั้นมีทกัษะดา้นความคิด เม่ือท างานร่วมกนัจะก่อให้เกิดการผลิตสินคา้ท่ีไดจ้  านวนมาก 
มีประสิทธิภาพ และมีคุณลกัษณะเฉพาะตวั                    อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดมลพิษท่ีเกิดจากการก าจดัขยะ
เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การผสมผสาน 
ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 Adapt 
  สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนหรือดดัแปลงเป็นอยา่งอ่ืนไดห้รือไม่ เช่น                                  การ
ปรับเปล่ียนตวัถงัป่ันซกัของเคร่ืองซกัผา้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีลาดเอียง เพื่อให้สะดวกต่อการใชง้านของคนทุกเพศ
ทุกวยั เป็นการปรับเปล่ียนท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชง้าน 
  นโยบายการลดการใชพ้ลงังานจากธรรมชาติ โดยปรับเปล่ียนยานพาหนะท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง
หรือก๊าซมาเป็นยานพาหนะท่ีใชร้ะบบไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน เป็นการช่วยลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มและยงัช่วย
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 3 การปรับเปล่ียน 
ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 
 Modify 
  ปรับภาพลกัษณ์ใหม่แต่ยงัคงเอกลกัษณ์เดิมท าไดอ้ย่างไร เช่น การปรับเปล่ียนรูปแบบของ
อุปกรณ์ใส่ผกัผลไม้เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานท่ีง่าย เป็นสัดส่วน 
สามารถท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากข้ึน 
  นโยบายการลดขั้นตอนหรือระบบการท างาน โดยการปรับปรุงระบบหรือกระบวนวิธีการ
ท างานแบบเดิมๆ ท่ีมีลกัษณะงานซ ้ าซ้อนมาเป็นระบบการท างานแบบใหม่ โดยค านึงความคุม้ค่าดา้นตน้ทุน 
ระยะเวลา และประสิทธิภาพของงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 4 การปรับปรุง 
ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 Magnify 
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  สามารถยืดขยายให้ใหญ่ข้ึนไดอ้ย่างไร เช่น การเพิ่มขนาดของรูปป้ันสัตว ์จากเดิมท่ีมีขนาด
เล็กใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน สามารถน าไปใชต้กแต่งภายในบา้น ท าให้เกิดความรู้สึกน่าเกรงขามและท าให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าของผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การขยายใหใ้หญ่ข้ึน 
ท่ีมา: ทาว ีเนติสิงห์, ม.ป.ป. 
 
 Put to another use 
  สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งอ่ืนไดห้รือไม่ เช่น การน าแผน่ดิสก์ท่ีทิ้งแลว้หรือไม่ไดใ้ช้
แลว้น ากลบัมาออกแบบและประดิษฐเ์ป็นกล่องใส่ดินสอและปากกาได ้  
  นโยบายการน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยการน ากากของเสียอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  
เช่น น าน ้ามนัพืชท่ีเหลือจากการใชม้าท าเป็นไบโอดีเซล 
  

 
 

ภาพท่ี 6 การน าไปใชอ้ยา่งอ่ืน 



มมศท 103 

 

 

58 June 30, 2017 

ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 

 Eliminate 
  จะท าการตดัส่วนไหนออก และจะตดัออกอย่างไร เช่น การเจาะรูบนเขียงหั่นผกั เพื่อให้
สะดวกและรวดเร็วต่อการใชง้าน 
  นโยบายการลดตน้ทุนการผลิต โดยการยกเลิกการซีลปิดปากขวดบรรจุน ้ าด่ืมดว้ยพลาสติก 
นอกจากเป็นการช่วยลดตน้ทุนแลว้ยงัเป็นการลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี 7 การตดัออก 
ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 

 Elaborate 
  จะเพิ่มเติมรายละเอียดดว้ยอะไร และเพิ่มส่วนไหน เช่น การเพิ่มกล่ินหอมเวลาเปิดปิดประตู 
การเพิ่มรูปทรง 3 มิติในหนงัสือนิทาน 
 Reverse 
  จะสลบัสับเปล่ียนไดอ้ยา่งไร เช่น สลบัหวัทา้ย สลบักลบัดา้น สลบัดา้นในเป็นดา้นนอก 
 Rearrange 
  สามารถน ามาจดัองคป์ระกอบใหม่ไดอ้ยา่งไร เช่น การน าเศษไมม้าจดัเรียงต่อกนั โดยออกแบบ
ใหเ้ป็นเกา้อ้ีส าหรับนัง่ได ้
  นโยบายการลดพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ โดยการจดัวางต าแหน่งของการจดัเก็บสินคา้แบบเรียง
ต่อๆ กนัมาจดัวางเป็นล าดบัชั้น ท าใหไ้ม่ส้ินเปลืองพื้นท่ีในการจดัเก็บ และเป็นการช่วยลดการขยายพื้นท่ีหรือต่อ
เติมพื้นท่ีออกไปเป็นบริเวณกวา้ง  
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ภาพท่ี 8 การจดัเรียงใหม่ 
ท่ีมา: จง บุญประชา, 2559 
 
 

บทสรุป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรม 
         ให้นักศึกษาน าเสนอการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วยเทคนิค SCAMPER กลุ่มละ 1 ช้ิน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ข้างต้น พร้อมน าเสนอ 

ตวัอย่างของนวตักรรมทางส่ิงแวดล้อมที่เป็นทั้งผลติภณัฑ์/ บริการ/ นโยบาย ( PSP) 
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1. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม 

ubstitute = ทดแทน 

 
 
 

 
            

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
กลอ่งโฟมใส่อาหาร ปัจจุบันคนไทยสร้างขยะ

จากกล่องโฟม 138 ล้าน
กล่องต่อวัน คิดเป็น 2.3 
กล่องต่อวันต่อคน โฟม
เป็นขยะไม่สามารถย่อย
สลายได้ตามธรรมชาติ  
หากการก าจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบต้องใช้เวลาในการ
ย่อยสลายนานถึง 1,000 ปี 
ผ ลที่ ต า มม าคื อปั ญห า
มลพิษทางแวดล้อม และ
ภาวะโลกร้อน (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2558)

จานที่ท าจากใบทองกวาว 
ใบไทร และใบสัก (เกียรติ
นารี ธชีพันธุ์, 2559)

จานที่ท าจากใบทองกวาว 
และใบไทร ใบสักสามารถย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติได้
ในระยะเวลาอันสั้น ลดปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการขยะและ
ลดภาวะโลกร้อน

ภาพ 1 กล่องโฟมใส่อาหาร 

ทีม่า: Sanook, 2558 

ภาพ 2 จานท่ีท าจากใบทองกวาว ใบไทร และใบสัก 

ทีม่า: Kapook, 2559 
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ombine = ใช้ร่วมกัน         

 
 
 
 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
โทรศัพทม์ือถอื ค น ไท ย มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ใ ช้

โทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 2 ปี แม้ว่า
ความเป็นจริงแล้วโทรศัพท์มือถือ
จะมีอายุการใช้งานจริงมากกว่า
นั้น เมื่อซากโทรศัพท์มือถือและ
แบตเตอรี่ที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะ
มูลฝอยชุ มชน  และ เปลื อกที่
ห่อหุ้มโทรศัพท์มือถือเสื่อมสภาพ
และผุกร่อน จะท าให้สารพิษ/
สา ร เ คมี ที่ อ ยู่ ภ า ย ในจะ ไหล
ออกมาสู่สิ่ งแวดล้อมและเข้าสู่
ระบบนิเวศก่อให้เกิดอันตรายได้  
(ลักษณา วีรธนาภรณ์, 2559) 

โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีแผง 
Solar cell ติดอยู่ด้านหลัง
ของโทรศัพท์มือถือ เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ใช้ในโทรศัพท์

- แ ผ ง โ ซ ล า ร์ เ ซ ล ล์ ที่ อ ยู่
ด้ า น ห ลั ง ข อ ง ตั ว เ ค รื่ อ ง
โทรศัพท์มือถือเป็นการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์แทน
การใช้ไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 
- ถึงแม้แบตเตอรี่ Li-ion ใน
มือถือจะปลอดจากโลหะ
ห นั ก  แ ต่ ร ะ ดั บ ก า ร
เกิดปฏิกิริยาที่ค่อนข้างสูง
ของ Li จะท าให้เกิดปัญหา
ไฟไหม้กองขยะได้ง่าย  

ภาพ 3 โทรศัพท์มือถือ 
ทีม่า: Siamphone, 2558 
 

ภาพ 4 โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีแผง Solar cell ติดอยูด่้านหลัง
ของโทรศัพท์มือถือ 

ทีม่า: Geeknaut, 2009 
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dapt = ดัดแปลง 

 
 
 

 
 
 
 
 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
นาฬิกาแบบใส่ถา่น อันตรายจากแบตเตอรี่ เกิดจาก

สารที่ ใช้ ในการท าแบตเตอรี่ที่
ส าคัญ ได้แก่  สารตะกั่ ว  สาร
แมงกานีส สารแคดเมียม สารนิ
เกิล สารปรอท และสารเคมีที่ใช้
ในการท าปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟู
ริก สารพิษต่างๆ เหล่านี้หาก
ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
อาจมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนต่อ
แหล่งน้ า  ผิ วดิน พ้ืนดิน และ
บรรยากาศ ตลอดจนแพร่ไปสู่คน 
พืช และสัตว์อีกด้วย (ศูนย์ข้อมูล
พิษวิทยา, มปป.)

นาฬิกาพลั งน้ า  ที่ ใช้
น้ า เ ก ลื อ เ ป็ น
สารละลายอิเล็กโทร
ไลต์  (Electrolyte) ที่
สามารถแตกตัวเป็น
ไอออนอิสระและน า
ไฟฟ้าได้ ท าให้ไม่ต้อง
ใ ช้ แ บ ต เ ต อ รี่ ห รื อ
กระแสไฟฟ้า  

(Geeknaut, 2009)

- นาฬิกาพลังน้ าปลอดภัยจาก
ส า ร เ ค มี ข อ ง ถ่ า น ไฟฉ า ย
เนื่ อ งจ ากใช้ น้ า เ กลื อ เป็ น
สารละลาย อิ เล็ ก โ ทร ไลต์  
(Electrolyte) ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าแทนการใช้ถ่านไฟฉาย 

 

ภาพ 5 นาฬิกาแบบใส่ถ่าน 
ทีม่า: Lyreco, 2558 
 

ภาพ 6 นาฬิกาพลังน้ า ท่ีใช้น้ าเกลอืเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
(Electrolyte) 

ทีม่า: Geeknaut, 2009 
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Minify = ท าให้น้อยลง 

 

 
 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
ฟลอปปดีสิก ์

(Floppy disk) หรือ
ที่นยิมเรียกวา่ 

แผน่ดสิก ์(diskette) 

ฟลอปปีดิสก์ เป็นอุปกรณ์
บันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นมา
ในปี 1971 มีขนาดบรรจุ
ข้อมูล 1.44 MB มีขนาด
ใหญ่ท าให้ใช้ทรัพยากรใน
การผลิตค่อนข้างมากและ
วัสดุที่ ใช้ในการผลิตเป็น
พลาสติกซึ่ ง ใช้ เ วลานับ
หลายร้อยปี ในการย่อย
สลาย และจะเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมหากได้รับการ
ก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี เช่น 
ก า ร เ ผ า  (กรมควบคุ ม
มลพิษ, ม.ป.ป.) 

Thai Thumb อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับเก็บ
ข้ อมู ล  ประ เภทแฟลช
ไดรฟ์ (Flash Drive) หรือ 
ที่ เ รี ยกว่ า  แฮนดี้ ไดร ฟ์
( Handy Drive)  ข น า ด
บรรจุข้อมูล  4 GB ผลิต
จากพลาสติกย่อยสลายได้
ท า งชี ว ภ าพ  ผลิ ตจ าก
ยางพาราหรือสับปะรด 
ออกแบบโดยคนไทยและ
ผลิตทุกอย่างในประเทศ
ไทย (Advice, 2557)

- แฟลตไดร์ฟสามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้น แต่มีขนาด
เ ล็ ก ล ง  ท า ใ ห้ ล ดก า ร ใ ช้
ทรัพยากรในการผลิต 
- แฟลตไดร์ฟชนิดนี้สามารถ
ย่ อ ย ส ล า ย เ อ ง ไ ด้ ต า ม
ธรรมชาติและไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
ที่เกิดจากการใช้ฟลอปปีดิสก์ 
แบบเก่าอีกด้วย 

ภาพ 7 ฟลอปปีดิสก์ (Floppy disk) หรือท่ีนิยมเรยีกว่า 
แผ่นดิสก์ (diskette)  
ทีม่า: Techwalla, 2014 
 

ภาพ 8 Thai Thumb แฟลชไดรฟ์ 4 GB ผลติ
จากพลาสติกย่อยสลายได ้
ทีม่า: Advice, 2557 
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Minify = ท าให้น้อยลง 

 

 

 
 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
ทิ้งเศษอาหารจาก

โรงแรม/
รา้นอาหาร 

อ า ห า ร ข ย ะ  ( Food Waste) จ า ก
โรงแรม/ร้านอาหาร เป็นจ านวนมากที่
ถูกทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ และเป็น
ปัญหาต่อไปของหน่วยงานภาครัฐในการ
ก าจัดขยะดังกล่าว ในประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน
และเป็นขยะอาหารมากถึง 64% โดย
อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดจากอาหาร
เหลือทิ้งในโลกนี้ อาจมีปริมาณเทียบได้
เ ท่ า กั บ  3,300 ล้ า น ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ /ปี (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2559) 

บริการ Doggie Bags ที่ทาง
โรงแรมจัดให้ลูกค้าสามารถ
น าเศษอาหารไปให้สัตว์เลี้ยง

ที่บ้านได้ 

แ น ว คิ ด ก า ร ใ ช้  
Doggie Bags เ ป็ น
วัฒนธรรมอเมริกันใน
การน าอาหารที่เหลือ 
ใส่กล่องหรือถุงกลับ
บ้าน  ซึ่งเป็นแนวคิด
ในการลดขยะอาหาร
ที่ เกิดจากโรงแรม/
ร้านอาหาร และลด
การเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ภาพ 9 ทิ้งเศษอาหารจากโรงแรม/ร้านอาหาร 

ทีม่า: Vita, 2014 
 

 

 

ภาพ 10 บริการ Doggie Bags ที่ทางโรงแรมจัดใหลู้กค้า

สามารถน าเศษอาหารไปใหส้ัตว์เลีย้งท่ีบ้านได ้

ทีม่า: Tuscantraveler, 2012 
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ut to other uses = น าไปใช้กับสิ่งอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
กระเปา๋หนังสตัว์ มีการล่าสัตว์เพ่ือน าส่วน

ต่างๆ ของสัตว์ป่ามาใช้ใน
ก า ร ท า เ ค รื่ อ ง ใ ช้
เครื่องประดับ เช่น น า
หนังสัตว์มาใช้ท ากระเป๋า 
รองเท้า เครื่องนุ่มห่ม เป็น
ต้น ซึ่งท าให้ปริมาณสัตว์
เหล่านั้นลดลงเป็นจ านวน
มาก หรืออาจท าให้สัตว์
เหล่านั้นสูญพันธุ์ได้ (ศูนย์

กระเป๋ารีไซเคิลจากยาง
และหลอด เป็นการน า
หลัก  3 R ใช้สร้างสรรค์
งานนวัตกรรมชิ้นนี้  
(Aria handmade, 2017)  

- ช่วยลดการฆ่าและคุกคาม
สัตว์เนื่องจากใช้ยางรถเก่า
มาท ากระเป๋าแทนการใช้
หนังสัตว์ 
- ช่วยลดปริมาณขยะจาก
ยางรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละวัน เนื่องจากสามารถ
น าเอาขยะที่ได้มาแปรรูปให้
เป็ นผลิ ตภัณฑ์และสร้ า ง
รายได ้
 

ภาพ 11 กระเป๋าหนังสตัว ์

ทีม่า: ChickyItems, 2558 

ภาพ 12 กระเป๋ารีไซเคิลจากยางและหลอด 
ทีม่า: Aria handmade, 2017 
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วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ
การศึกษา, ม.ป.ป.) 

 

liminate   = ขจัดสิ่งเกินออกไป 

    
 

 
 

แบบเดิม ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกนิยม

ใช้  โดยในปัจจุบันมียอดการใช้
จ านวนทั้งสิ้น 5 แสนล้าน ถึง ล้าน
ล้านใบต่อปี หรือเฉลี่ยทุก 1 นาที 
มีการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อย 1 
ใบ ซึ่งถุงพลาสติกนี้เองมีผลท าให้
เ กิ ด ภ า ว ะ โ ล กร้ อน เ นื่ อ ง จ า ก
ถุงพลาสติก 1 ใบต้องใช้เวลาใน
การย่อยสลายถึง 450 ปี หากน าไป
ก าจัดด้วยวิธีการเผาก็จะท าให้เกิด

นโยบายไม่ใช้
ถุงพลาสติกในร้านค้า          

- ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่ง
ย่ อ ย ส ล า ย ไ ด้ ย า ก ต า ม
ธรรมชาติ ซึ่งต้องก าจัดโดย
วิธีเผา ดังนั้นหากสามารถ
ลดการใช้ถุงพลาสติกได้จะ
ท า ใ ห้ ล ด ก า ร เ กิ ด ก๊ า ซ
ค า ร์ บ อน ได้ อ อก ไซด์ ใ น
อากาศซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เกิดปัญหาโลกร้อน 
 

ภาพ 14 นโยบายไม่ใช้ถุงพลาสติกในร้านค้า          
ทีม่า:  Kantawongnattaphol, 2560 
 

ภาพ 13 ถุงพลาสติก 
ทีม่า: โรงงานพลาสติก สมายแพ็คพลาสติก, 2558 
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สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่ง
เป็นสาเหตุท าให้เกิดมลภาวะท า
และท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (กรม
ควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.)

liminate = ขจัดสิ่งเกินออกไป 

 
 

 

 

 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
ซุปหูฉลาม มีข้อมูลถึงฉลามถูกฆ่าเพ่ือน ามา

ประกอบเมนูซุปหูฉลามและ
อ่ืนๆ มากกว่า 100 ล้านตัว ท า
ให้ที่ผ่านมามีจ านวนปลาฉลาม
บางสายพันธุ์ลดลงมากถึง 98%  
เนื่องจากความเชื่อว่าหูฉลาม

นโยบายไม่เสริฟซุป
หูฉลามของโรงแรม

และภัตตาคาร 

ลดการฆ่าปลาฉลามเพ่ือน ามาท า
ซุปหูฉลาม ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์
ปลาฉลามอีกทางหนึ่ ง โดยการ
รณรงค์เรื่องนี้ ได้ด าเนินไปแล้วใน
ประเทศจีน  

ภาพ 15 ซุปหูฉลาม 
ทีม่า:  Sanook, 2554 

ภาพ 16 นโยบายไม่เสริฟซุปหูฉลามของโรงแรมและภตัตาคาร 
ทีม่า:  STOP SHARK FINNING, 2014 
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earrange = น ามาจัดใหม่ 

 
 
 

 

 

  
 

 

รปูแบบเดมิ ปัญหา นวตักรรม ผลลัพธ์
Solar cell ที่ติดตั้ง

บนพื้นดิน
การติดตั้งแผง solar cell 
ในลั กษณะที่ ยึ ด ติ ด กั บ
พ้ืนดิน จะท าสูญเสียพ้ืนที่
เพ่ือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
เ ช่ น  พ้ื น ที่ เ พ่ื อ ก า ร ท า
เกษตรกรรม   

(Greenmatch, 2017)

Solar cell ที่ติดตั้งบน
หลังคาลานจอดรถ

 ลดพ้ืนที่ติดตั้ งแผง solar 
cell เนื่ อ งจากแผง  solar 
cell ที่ติดตั้งบนพ้ืนดินจะใช้
พ้ืนที่มากและสามารถใช้
ประโยชน์ได้เพียงอย่างเดียว 
ในขณะที่การติดตั้งแผงบน
หลั งคาลานจอดรถจะได้

เป็นอาหารในการบ ารุงร่างกาย 
แต่จากการศึกษาคุณค่าทาง
อาหารพบว่า หูฉลาม 1 ชามมี
คุณค่าทางอาหารเท่ากับไข่เป็ด 
1 ฟอง เท่านั้น  (ศูนย์แบ่งปัน
ความรู้ ม.น.ข, 2551 

ภาพ 18 Solar cell ที่ติดตั้งบนหลังคาลานจอดรถ 

ทีม่า:  Solar Mango, 2014 
 

ภาพ 17 Solar cell ที่ติดตั้งบนพื้นดิน 

ทีม่า:  Greenmatch, 2017 
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ประโยชน์  2 ทาง ทั้ งการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็น
ลานจอดรถในเวลาเดียวกัน 
(Solar Mango, 2014) 
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