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1. บทน า 

ณ ปัจจุบันที่โลกก าลังได้รับผลกระทบจากธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเริ่ม
ตระหนักถึงปัญหาและออกมารณรงค์กันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและลดการ
เกิดของเสียให้น้อยสุด โดยแนวทางหนึ่งที่มาตอบโจทย์ความท้าทายนี้ คือ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” แต่ทว่า
ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวมีการตีความและวิธีการจัดการที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีความคิดริเริ่มว่าสังคมโลก
ควรมีมาตรฐานกลางที่เห็นพ้องต้องกันในการบริหารจัดการทรัพยากรให้อยู่ในวงจรหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์                    
โดยขณะนี้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) 
หรือ ISO ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคเพ่ือศึกษาและพิจารณาก าหนดมาตรฐานส าหรับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขึ้นภายใต้ชื่อ ISO/TC 323 Circular economy มีวัตถุประสงค์เพ่ือหามาตรฐานครอบคลุมทุกแง่มุมของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การจัดซื้อสาธารณะ  (public procurement) การผลิต (production) การกระจาย
สินค้า (distribution) และการบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง (end of life) รวมถึงการเปลี่ยน
พฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคของประชาชน และการตั้งตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน circularity footprint or index  

ในขณะที่ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก ISO ยังอยู่ระหว่างการศึกษา ส านักงานฯ จึงขอเล่าถึงความเป็นมา
ของแนวคิดนี้ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้น าทางธุรกิจจากหลายภาคส่วนได้แสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินธุรกิจจากเส้นตรงเป็นแบบหมุนเวียน เป็นเหตุให้หน่วยงานมาตรฐานของฝรั่งเศส คือ 
Association française de normalisation หรือชื่อย่อว่า AFNOR (ซึ่งเป็นสมาชิกของ ISO ในนามของประเทศ
ฝรั่งเศส) จึงตัดสินใจจัดท าข้อก าหนดและแนวทาง (requirement and guidelines) ขึ้นมาในชื่อว่า “XP X30-901 
circular economy” – ระบบกำรจัดกำรโครงกำรแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน - ข้อก ำหนดและแนวทำงต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานเชิงสมัครใจโดยได้ถูกตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2018 และได้รับ
ผลการตอบรับเป็นไปในเชิงบวก จึงท าให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคของ ISO ขึ้นในล าดับต่อมา  

ในการนี้ ทางส านักงานฯ จึงเห็นว่าจะเป็นการดีถ้าจะท าความเข้าใจถึง “มาตรฐาน XP X30-901 circular 
economy” ที่ AFNOR เผยแพร่ออกมา จึงได้ท าการสรุปสาระส าคัญและให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเพ่ือให้ผู้ที่
สนใจน าไปต่อยอดหรือไปศึกษาเพ่ิมเติม 

ในรายงานพิเศษนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน าเล่าถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของ “มาตรฐาน XP X30-901 circular economy” ต่อมาจะกล่าวถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของมาตรฐาน ในบทที่ 2 และในบทที่ 3 จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมมาตรฐานในระบบการบริหาร
จัดการโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการแบ่งกลุ่มมาตรฐาน และในบทที่ 4 จะเป็นการน ามาตรฐานไปปรับ
ใช้ของภาครัฐและการให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และบทสุดท้ายคือบทสรุป  
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2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ “มาตรฐาน XP X30-901 circular economy” 

“มาตรฐาน XP X30-901 circular economy” คือ มาตรฐานเชิงสมัครใจที่ AFNOR จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้
บริษัทที่มีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าใจถึงประเด็นที่ต้องให้ความ
สนใจแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการอ่ืนๆ 
(เช่น ISO9001 ISO14001 เป็นต้น) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและค าแนะน า
ส าหรับผู้บริหาร  

เป้าหมายของ AFNOR ในการจัดท า “มาตรฐาน XP X30-901 circular economy” ขึ้นมา เพ่ือเป็นการสร้าง
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนแก่บริษัทที่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนการด าเนินไปเป็นแบบ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. อธิบายถึงกระบวนการภาพรวมของระบบการบริหาร
จัดการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 2. แสดงถึงความส าคัญของแต่ละกระบวนการและหลักการในการ
พิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม (การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ด้านเศรษฐกิจ (การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร) ด้านสังคม (การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร) 

ทั้งนี้ ในส่วนของการน าไปใช้งาน มาตรฐานนี้จะสามารถน าไปปรับใช้ในทุกประเภทของบริษัท ไม่ว่าจะมีขนาด
ใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตาม โดยเนื้อหาของมาตรฐาน จะครอบคลุมตั้งแต่ การให้ค าแนะน าและข้อปฎิบัติส าหรับ
การริเริ่ม การวางแผน การด าเนินการ การวัดผลและการประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมในแง่ของการบริหารแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยมาตรฐานดังกล่าวจะให้กรอบค าถามชี้น าเพ่ือให้องค์กรได้พิจารณาและประเมินสิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและสิ่งที่คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต 
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3. การแบ่งกลุ่มมาตรฐานตามระบบการบริหารจัดการโครงการแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การแบ่งกลุ่มมาตรฐานจะแสดงให้เห็นถึงหลักการในการบริหารและหลักการในการพิจารณาในรูปแบบแนวคิด
แบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครอบคลุมทั้ง 3 มิต ิ(สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม) โดยจะวิเคราะห์ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัทที่จะส่งผลต่อการด าเนินการ โดยในการบริหารนั้นสามารถแบ่งออกเป็น   
3 กลุ่มใหญ่ (ดังแสดงในแผนภาพ 1) ดังนี้ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายและสร้างนโยบาย (Commitment)   
จะถูกน าเสนอออกมาเป็นชุดมาตรฐานแรก คือ มาตรฐานเกี่ยวเนื่องกับบริษัท 2) การด าเนินการบริหาร 
(Implementation of the project management system) จะถูกน าเสนอออกมาเป็นชุดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ และ  3) การสนับสนุนต่างๆ (Support for the management system) จะถูกน าเสนอ
ออกมาเป็นชุดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ ซึ่งในแต่ละชุดมาตรฐานดังกล่าวจะมี
รายละเอียดและหลักการในการพิจารณาที่น่าสนใจ โดยจะให้รายละเอียดต่อไป ดังนี้ 
  

แผนภาพ 1 แสดงถึงภาพรวมของมาตรฐานในระบบการบริหารจัดการโครงการแบบเศรษฐกิจหมนุเวียน                                             
อ้างอิงจาก “มาตรฐาน XP X30 – 901 circular economy” 
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3.1 การก าหนดเป้าหมายและสร้างนโยบาย (Commitment) หรือมาตรฐานเกี่ยวเนื่องกับบริษัท   

ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ดังนี้ 

3.1.1 หลักในการพิจารณาและท าความเข้าใจบริบทของบริษัทว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร (Organization) 

- องค์กรควรก าหนดประเด็นจากทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์และส่งผลต่อ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ของการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสิ่งที่
ควรพิจารณา มีดังนี้ คือ กิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมที่มีความซับซ้อน โครงสร้างทางกฎหมาย ขนาดของ
โครงการ สถานที่ตั้ง กิจกรรมและการตลาด ระเบียบข้อบังคับ ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โครงสร้างการตัดสินใจขององค์กร  

- ในขณะทีใ่นการพิจารณาการด าเนินงานขององค์กรนั้น ตาม “มาตรฐาน XP X30 – 901 circular economy” 
จะเป็นการพิจารณาในรูปแบบของเมทริกซ์ 3 * 7 ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ทั้ง 3 มิติ (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม) ผ่านขอบเขตการด าเนินการที่แบ่งออกเป็น  7 ขอบเขต ดังนี้  การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน              
การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจแบบ            
การบริการ การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การท าให้อายุการใช้งานของสินค้ามีความยาวนานมากขึ้น และ           
การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง ดังแสดงในแผนภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2 แสดงถึงการพิจารณาการด าเนินการผ่านเมทริกซ์ 3 มิติ * 7 ขอบเขตการด าเนินการ 
               อ้างอิงจาก “มาตรฐาน XP X30 – 901 circular economy” 
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รายละเอียดการพิจารณาในแต่ละ 7 ขอบเขตการด าเนินงาน เป็นดังนี้ 

1) การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable supply) 

- พิจารณาในเรื่องของการสกัดทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการใช้ประโยชน์  

- การได้มาซึ่งทรัพยากร โดยการแทนที่ทรัพยากรไม่หมุนเวียนด้วยทรัพยากรหมุนเวียน (renewable 
materials) หรือ secondary raw materials (SRM) หรือ recycled raw materials (RRM) 

 

มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์
ห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้ออย่างยั่งยืน  

เศรษฐกิจ ผลลัพธ์ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาขององค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สังคม คุณค่าของทรัพยากรต่อประชากรท้องถิ่น สภาพการท างานของแรงงานและความสัมพันธ์กับ
ประชากรท้องถิ่น  

 

2) การออกแบบทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design)  

- การผสมผสานระหว่างการออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสินค้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
ผลกระทบจากวงจรชีวิตของสินค้า (อ้างอิงจาก ISO 14006:2011) 

- พิจารณาในเรื่องการออกแบบสินค้า โดยค านึงถึงผลกระทบทางลบในช่วงวงจรชีวิตของสินค้าในขณะที่
ยังคงคุณภาพและความสามารถให้อยู่ในระดับสูงเช่นเดิม ซึ่งหมายรวมถึง eco-efficiency ด้วย 

 

มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 
สิ่งแวดล้อม  แนวทางแบบหลายหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การวิเคราะห์วงจรชีวิตของสินค้า การวิเคราะห์

ด้านระบบในการเปลี่ยนองค์ประกอบของสินค้า การมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เล่นทั้งภายในและ
ภายนอกในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า การด าเนินการด้าน eco-design เครื่องมือด้าน eco-
design ส าหรับเป็นมาตรฐานและตรวจวัด  

เศรษฐกิจ การพัฒนาตัวขับเคลื่อนขององค์กร การวิเคราะห์วงจรชีวิตของสินค้าเพื่อลดผลกระทบทางลบ
และเพ่ิมคุณค่า 

สังคม ผลกระทบที่ส่งผลต่อประชากรและแรงงาน  
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3) การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม (Industrial symbiosis) 

- การใช้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 

- ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยในการก าหนดความสัมพันธ์ในการด าเนินการ regional industrial 
symbiosis หรือ industrial and regional ecology  

 

มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 
สิ่งแวดล้อม  วิธีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่ร่วมกัน (Exchanges of flows) 

เศรษฐกิจ ความมั่นใจในด้านคุณภาพของทรัพยากรที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกัน การเสริมพลังระหว่าง
องค์กรในด้านต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ การแบ่งปันทรัพยากรที่ยังไม่ถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สังคม การจัดสรรด้านแรงงาน การสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทท้องถิ่น  
 

4) ระบบเศรษฐกิจแบบบริการ (Functional or service economy) 

- เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการใช้สอยมากกว่าการเป็นเจ้าของในสินค้า 

- โดยมุ่งเน้นไปที่การขายบริการมากกว่าการขายสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 

มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  การแทนที่สินค้าด้วยการบริการ 
เศรษฐกิจ การสร้างข้อเสนอใหม่จากรูปแบบทางเศรษฐกิจใหม่  

สังคม ตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศในท้องถิ่น ค าถามที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเพ่ือท า
ความเข้าใจความต้องการและส่งเสริมให้หันมาใช้  

 

5) การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible consumption) 

- การค านึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการ 

- มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการน ากลับมาใช้ซ้ า การซ่อมแซม 
เชื่อมโยงไปถึงวิธีการคิด (เช่น การซื้อของมือสอง) และโมเดลการบริโภค (การซื้อร่วมกัน ระบบเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน) 
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มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  การสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริโภค ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ใช้สินค้า การใช้สินค้าหรือบริการโดยผู้ผลิต 

เศรษฐกิจ การพัฒนาวิธีการใหม่เพ่ือตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้บริโภค การบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด/ป้องกันการเกิดของเสียและสร้างก าไรสูงสุด  

สังคม การใช้วัตถุดิบที่เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การสร้าง
ความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ 

 

6) การท าให้อายุการใช้งานของสินค้ามีความยาวนานมากขึ้น (Extension of Duration of use) 

- การขยายอายุการใช้งานโดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าและบริการที่เทียบเท่าต้องการันตีว่าศักยภาพการ
ท างานของสิ่งนั้นหรือคุณลักษณะเฉพาะต้องยังคงเหมือนเดิม และครอบคลุมไปถึงการต้องมีอุปกรณ์อะไหล่ 
ส่วนประกอบของสินค้านั้นเพื่อเอ้ือต่อด้านศักยภาพ อัพเดต บ ารุงรักษา ใช้ซ้ า ซ่อมแซมได้และเข้ากันได้ 

  

มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  การเสนอวิธีส าหรับการใช้ซ้ าหรือใช้ในวัตถุประสงค์เดิมของ used product การหาวิธีเพ่ือยืด
อายุการใช้งานของสินค้าและการเปลี่ยนไปสู่สินค้าที่สามารถถอดชิ้นส่วนได้  

เศรษฐกิจ การพัฒนาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวิธีการซ่อมแซมสินค้าขององค์กร นโยบายการจัดซื้อ
เกี่ยวกับการตัดบัญชีกับการขยายระยะเวลาการใช้งาน  

สังคม การพัฒนาทักษะและความพร้อมในศักยภาพในการซ่อมแซมสินค้า ค าถามเกี่ยวกับผู้บริโภค
ในการสื่อสารเกี่ยวกับด้านการบริการและสามารถซ่อมแซมได้ของสินค้า  

 

7) การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง (Efficient management of end-of- life) 

- มุ่งไปที่การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสินค้าที่หมดอายุการใช้งานลง โดยการน าไปแปรรูป รีไซเคิลไป
เป็นสสาร วัตถุดิบหรือสินค้าเพ่ือมาเติมเต็มวัตถุประสงค์การใช้งานเดิมหรือวัตถุประสงค์อ่ืน 

- ในขอบเขตนี้จะหมายรวมถึงเทคนิคทุกอย่างที่เปลี่ยนของเสียเพ่ือกลับเข้าไปสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง   
ซึ่งรวมถึงสินค้าที่เชื่อมโยงกับบริการด้วย  
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มิต ิ ตัวอย่างกรอบค าถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์กร 

สิ่งแวดล้อม  การลดของเสียในแง่ของการปฎิบัติตาม waste management hierarchy และการใช้ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน การจ าแนกลักษณะของของเสีย การเก็บรวบรวม การบริหารจัดการและ
กระบวนการบ าบัด  

เศรษฐกิจ การสร้างหรือรวมเส้นทางในการบริหารจัดการ  

สังคม การพัฒนากระบวนการซึ่งสร้างคุณค่าทางสังคม  

 
3.1.2 หลักการบริหาร ก าหนดนโยบาย รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในองค์กร 
(Leadership and Commitment) 

- ผู้น าระดับสูงต้องแสดงถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นต่อการด าเนินการโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยต้องมั่นใจว่า 

 นโยบายและวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับทิศทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 ข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ต้องมีในโครงการสามารถบูรณาการได้กับการด าเนินธุรกิจ 

 ทรัพยากรที่ต้องการต้องมีให้เพียงพอ 

 สื่อสารถึงความส าคัญ 

 ระบบการบริหารโครงการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 ให้ค าแนะน าและสนับสนุนผู้ที่ท างานให้กับโครงการ 

 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดท านโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 เพียงพอต่อการตอบโจทย์ end-purpose ขององค์กร  

 ก าหนดกรอบเพ่ือจัดตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 มุ่งมั่นที่จะไปถึงข้อก าหนดพ้ืนฐาน 

 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 
 มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือแจ้ง

ภายในองค์กร  
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3.1.3 เข้าใจความต้องการและการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Interested Parties) 

- องค์กรต้องทราบว่าองค์กรของตนเองมีใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและมีความคาดหวัง
หรือความต้องการอะไร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ พนักงาน 
ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ คู่ค้าทางธุรกิจ คู่แข่ง ซัพพลายเออร์ หน่วยงาน
ภาครัฐ ประชากรที่อาศัยบริเวณโดยรอบ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

3.2 การด าเนินการบริหาร ( Implementation of the project management system) 
หรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ  

ซ่ึงจะประกอบด้วย 4 ส่วนย่อย ดังนี้ 

3.2.1 หลักการเกี่ยวกับการตั้งจุดอ้างอิงเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดผลกับการด าเนินการต่างๆ 
(Review of the project reference situation) 

- การตั้งจุดอ้างอิงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากซึ่งส่งผลต่อการวัดผลและประเมินผลและช่วยท าให้

องค์กรรู้ว่า ณ ตอนนี้ศักยภาพขององค์กรที่แท้จริงอยู่ในระดับไหนและส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายที่มีความท้า

ทายและความเป็นไปไดด้ียิ่งขึ้น 

3.2.2 หลักการในการพัฒนายุทธศาสตร์และการตั้งวัตถุประสงค์ (Development of an integrated 
strategy and setting of objectives) 

- การตั้งยุทธศาสตร์ต้องค านึงและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับกรอบกลยุทธ์ที่มีอยู่ รวมถึงการ

ต้องรู้ถึงขอบเขตการด าเนินงานที่ต้องให้ความส าคัญ และต้องค านึงถึงทรัพยากรด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม  

- การตั้งยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วยการจัดล าดับความส าคัญของ

วัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กร ขอบเขตการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ภาระหน้าที่ที่สอดคล้อง ทรัพยากร

และการสนับสนุนที่มีให้ 

3.2.3 หลักการในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ (Implementation) 

- เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนปฎิบัติการในการด าเนินการ โดยต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ

โดยการตั้ง KPI ในแต่ละวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ตัวชี้วัดต้องระบุถึงเป้าหมายที่เหมาะสม

และการตั้งเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา โดยการก าหนดตัวชี้วัดมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบโดยรวม แต่ถึงอย่างไรควรตั้งให้มีความเป็นไปได้และสามารถ

บรรลุได้ด้วย 
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3.2.4 หลักการในการวัดและประเมินผล และหลักการในการพัฒนา (Assessment and Improvement) 

- หลักการในการวัดและประเมินผล (Assessment) 

จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
1) การติดตาม วัดผล วิเคราะห์และประเมินผล – การประเมินจะเทียบกับจุดอ้างอิง โดยองค์กรต้อง

ก าหนดว่าจะติดตามผลอะไร โดยวิธีแบบไหน จะด าเนินการเมื่อไรและควรวิเคราะห์และประเมินในช่วงเวลาไหน  
2) การตรวจสอบภายใน – องค์กรควรท าการตรวจสอบในระยะเวลาที่ก าหนดว่ายังคงเป็นไปตาม           

ที่วางแผนไว้และคาดหวังอยู่หรือไม่และต้องอัพเดตผลการด าเนินงานโดยตลอดและต้องมีรายงานผลของ              
ผู้ตรวจสอบแก่ระดับบริหารที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป   

3) การทบทวนระบบบริหารจัดการ – ผู้บริหารระดับสูงควรทบทวนระบบการบริหารของโครงการ
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือจะได้มั่นใจถึงความเหมาะสม ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
โครงการดังกล่าว โดยพิจารณา 

- หลักการในการพัฒนา (Improvement) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์การด าเนินการที่

ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้และแก้ไขสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีก และ 2) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส าหรับการ

ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  

3.3 การสนับสนุนต่างๆ (Support for the management system) หรือมาตรฐานที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ  

ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ส่วนย่อย ดังนี้ คือ 1) การจัดสรรทรัพยากร 2) ความสามารถและทักษะของบุคลากร             
3) การสร้างความตระหนัก 4) การสื่อสาร และ 5) เอกสารข้อมูล  

โดยเป็นการให้ค าแนะน าในภาพกว้างเกี่ยวกับการบริหารภายในองค์กรในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเงินทุน 
ทรัพยากรหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการให้เพียงพอ และต้องสร้างความตระหนักและ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้ทราบถึงความส าคัญของโครงการที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการให้หลักการใน
การท าเอกสารข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและติดตามผลการด าเนินงาน 
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4. การน าไปใช้ของภาครัฐ 

จากรายละเอียดของ “มาตรฐาน XP X30 – 901 circular economy” ที่แสดงในบทที่ 3 จะเห็นถึงกรอบ
แนวทางและวิธีคิดในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนว่าวิเคราะห์อย่างไร ให้ความส าคัญในเรื่องใด รวมทั้งพิจารณา
เรื่องใดเป็นหลักบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรฐานดังกล่าวจะพิจารณาทั้งระบบของวงจรของสินค้าตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงการจัดการตอนสิ้นสุดวงจรชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการ 3R (Reduce Reuse Recycle) อย่างที่คนหลายกลุ่มเข้าใจเท่านั้น ซึ่งในจุดนี้
ภาครัฐสามารถน าไปต่อยอดใน 3 ด้านหลักๆ ดังนี้  คือ 1) การเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ภาคอุตสาหกรรมและน าไปสร้างนโยบายให้ตอบสนองในเชิงมหภาค 2) การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือ
สนับสนุนบริษัทที่มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3) กรอบแนวทาง
ในการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือวัดและประเมินผลการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมและในเชิงมหภาค 

โดยจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 

1) การเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรมและน าไปสร้างนโยบายให้ตอบสนองในเชิงมหภาค  

- การที่จะให้บริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นมิใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก
ปัจจัยที่หลากหลาย เช่น เงินลงทุน ความสามารถด้านเทคนิค การเชื่อมโยงกับบริษัทอ่ืนๆ ในห่วงโซ่ ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายของภาครัฐ เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนอุปสรรคในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การที่มาตรฐานได้จัดแบ่งขอบเขตการด าเนินการออกเป็น 7 ขอบเขตการด าเนินการข้างต้นจะท าให้
ภาครัฐเห็นภาพได้ชัดเจนมากข้ึนว่าในแต่ละขอบเขตควรมีการจัดท านโยบายส่งเสริมและสนับสนุน การก าหนด
กฎระเบียบ หรือแม้แต่การจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญไปสนับสนุนในส่วนใดบ้าง รวมทั้งใน
ขอบเขตการด าเนินการด้าน Industrial symbiosis อาจท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรวบรวมภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าระบบดังกล่าวมีความม่ันคงและการเชื่อมโยงในวงกว้างมากขึ้น  

- ข้อสังเกต หากภาครัฐจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะสร้างความชัดเจนว่าประเทศมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้
อย่างจริงจัง โดยหากเราสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้เป็นที่ประจักษ์ กลุ่มนักลงทุนก็จะเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้อาจพิจารณาย้ายหรือเพ่ิมฐานการผลิตใน
ประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นการเสริมกับผลประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ทางภาษทีี่ผู้ลงทุนจะได้รับอยู่แล้ว  
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2) การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือสนับสนุนบริษัทที่มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

- การจัดตั้งโครงการเพ่ือสนับสนุนเงินทุนและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค โดยใช้ประเด็นจาก
มาตรฐานข้างต้นเป็นกรอบส าหรับการคัดสรรบริษัทเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรทรัพยากรในการ
สนับสนุน ซึ่งหากบริษัทหนึ่งต้องการที่จะเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานของตนเองให้มุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ต้องเกิดจากแนวคิดของบริษัทเองและบริษัทต้องท าหน้าที่หาความเป็นไปได้ของกิจกรรมในบริษัท 
ที่จะมาริเริ่มโครงการ โดยภาครัฐน ามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นโครงสร้างหลักในการให้บริษัทพิจารณาตนเองว่า
จะท าอย่างไร และน าเสนอต่อคณะกรรมการ  

- ข้อสังเกต การจัดตั้งโครงการเสมือนการแข่งขันหาเงินทุนของธุรกิจ start up กล่าวคือ บริษัทต้องมี
แผนงานที่ชัดเจนและน ามาเสนอ ถ้าโครงการเหล่านั้นถูกมองว่ามีศักยภาพที่มากพอ ภาครัฐก็จะช่วยสนับสนุน
ด้านผู้เชี่ยวชาญและเงินสนับสนุนบางส่วน โดยส่วนที่เหลืออาจน ามาจากการให้กู้ยืมด้วยดอกเบี้ยอัตราต่ า  

3) กรอบแนวทางในการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือวัดและประเมินผลการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรม 
และในเชิงมหภาค 

- นอกจากการวางแผนและการด าเนินการแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ การวัดและประเมินผลว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนหรือไม่ และถ้าไม่เป็นไปตามนั้น
ต้องทราบว่าเกิดจากขั้นตอนใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งการประเมินถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมากในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากถ้าเราวางแผนและด าเนินการผิดพลาดแล้วก็ยังคงด าเนินการ
เช่นเดิมไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้สูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ ซึ่งในทุกๆการด าเนินการ ทุกอย่างย่อมมีค่าเสียโอกาส 

- ข้อสังเกต ควรมีการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลกลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมเพ่ือให้
พร้อมในการวัดและประเมินผลการด าเนินการในภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรมเพ่ือจะวิเคราะห์และ
ตอบสนองความต้องการที่สามารถสนับสนุนจากภาครัฐได้ โดยที่ศูนย์ดังกล่าวอาจจะให้รวบรวมข้อมูลหรื อ
ความส าเร็จของบริษัทต่างๆ เพ่ือเป็นบทเรียนแก่บริษัทที่ต้องการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต 
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5. บทสรุป 

รายงานพิเศษเล่มนี้จะเป็นการแสดงถึงภาพรวมของมาตรฐานในระบบการบริหารจัดการโครงการแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) มาตรฐานเกี่ยวเนื่องกับบริษัท 2) มาตรฐาน
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการโครงการ และ 3) มาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ 
โดยในแต่ละมาตรฐานจะมีรายละเอียดในส่วนย่อยลงไปซึ่งเป็นการให้ค าแนะน าและข้อปฎิบัติส าหรับการริเริ่ม 
การวางแผน การด าเนินการ การวัดผลและการประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการแบบเศรฐกิจ
หมุนเวียน โดยส าหรับชุดมาตรฐานแรก คือ มาตรฐานเกี่ยวเนื่องกับบริษัท จะเป็นการวิเคราะห์บริบทของ
บริษัท และการพิจารณาการด าเนินงานผ่านการวิเคราะห์แบบเมทริกซ์ 3 * 7 ซึ่งหมายถึง 3 มิติ (ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม) ผ่านขอบเขตการด าเนินการที่แบ่งออกเป็น 7 ขอบเขต (การจัดหา
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ระบบ
เศรษฐกิจแบบการบริการ การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การท าให้อายุการใช้งานของสินค้ามีความ
ยาวนานมากข้ึน และ การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง) โดยจะมีการให้ตัวอย่างกรอบค าถาม
เพ่ือแนะแนวทางบริษัทในการพิจารณาและพัฒนาเพ่ือการด าเนินการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย รวมถึง
หลักการบริหาร ก าหนดนโยบาย รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในองค์กรและ        
เข้าใจความต้องการและการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ชุดมาตรฐานล าดับ
ต่อมา คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ ซึ่งจะเป็นหลักการในการวางแผน ด าเนินการ วัดผล
และการประเมินผลของโครงการ โดยจะแบ่งเป็น 4 หลักการ ดังนี้ การตั้งจุดอ้างอิงเพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
วัดผลกับการด าเนินการต่างๆ หลักการในการพัฒนายุทธศาสตร์และการตั้งวัตถุประสงค์ หลักการในการพัฒนา
แผนปฏิบัติการและหลักการในการวัดและประเมินผล และหลักการในการพัฒนา ส่วนชุดมาตรฐานล าดับ
สุดท้าย คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการ โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหาร
ภายในองค์กรในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเงินทุน ทรัพยากรหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการให้เพียงพอ และต้องสร้างความตระหนักและสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยส าหรับภาครัฐใน
การน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดจะเป็นออกไปได้เป็น 3 ด้านหลักดังนี้ 1) การเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง
ของภาคอุตสาหกรรมและน าไปสร้างนโยบายให้ตอบสนองในแง่ของมหภาค 2) การก าหนดเกณฑ์ใน           
การคัดเลือกเพ่ือสนับสนุนบริษัทที่มีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                
3) กรอบแนวทางในการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือวัดและประเมินผลการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรม 
และมหภาค 

บรรณานุกรม 

- มาตรฐาน XP X30-901 Circular economy ของหน่วยงานด้านมาตรฐานของฝรั่งเศส (AFNOR) 


