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Abstract 
The development and expansion of the country's economy has resulted in increased use of resources in 

the manufacturing operation process. The application of Eco-Efficiency principles in the development of the 
automotive parts industry for sustainability those focus on balancing the economic dimension along with the 
environmental dimension in improving the quality of life in a social dimension to sustainability. Therefore, the 
development of the automotive parts industry requires the production sector to be balanced, stable and sustainable 
by enhancing the strengths of the automotive parts industry. To promote and develop the industry that consistent 
with the basic performance of the country which is benefit to the development of future economic. Implementing 
Eco-Efficiency is a management tool for the automotive parts industry to be more competitive with responsibility 
for natural resources and the environment. It is a principle to maximize business efficiency coupled with the 
efficient use of natural resources and reducing pollution. This is what makes the industry sustainable in the future. 
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1.บทน า 

ปัจจุบันการขยายตวัของประชากรโลกและความ
เจ ริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย ี
ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
ส่งผลให้เกิดการลงทุนทั้ งจากภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ิมมากข้ึนในทุกส่วนของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม  การ เ ติบโตของ เศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและการเ พ่ิมจ านวนมากข้ึนของ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดล้อมทั้ งปริมาณการใช้
ทรัพยากรวตัถุดิบและพลงังาน มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากตวั
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต มลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิต การขนส่ง รวมถึงการปล่อยของเสีย และการก าจดั
ของเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
[1] 

ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต์
ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศทั้ งในด้านการผลิต 
การตลาด การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลยี และความ
เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆอีกหลายประเภท 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยไดรั้บการพิจารณาให้
เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลให้การ
สนับสนุน เ น่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมประเภทท่ีมี
ผลกระทบต่อรายได้ของประเทศอย่างมาก และมี
บทบาทในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ซ่ึง
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงของโลก โดยในปี พ.ศ. 2550 อุตสาหกรรมน้ี
สามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศถึง 2.54 แสนลา้นบาท [2]         

จากขอ้มูลการส่งออกรถยนตแ์ละช้ินส่วนของสภา-
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบวา่ มีปริมาณการผลิต
รถยนตเ์พ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณ
การผลิตรถยนตร์วมทั้งปี จ านวน 1,944,417 คนั เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 31,415 คนั การผลิตรถยนตใ์น
ประเทศไทยท่ีท าสถิติยอดการผลิตท่ีสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ประกอบกับอุตสาหกรรมยานยนต์โลกกลบัมาฟ้ืนตัว  
ท าใหก้ารส่งออกช้ินส่วนยานยนตข์องไทยขยายตวั [3] 

ในการพฒันาอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นตอ้งผลกัดนั
ใหภ้าคการผลิตมีความสมดุล มัน่คง และยัง่ยืน ดว้ยการ
เสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต  
และเข้มแข็ง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม         
ท่ี สอดคล้อ งกับ ศัก ยภ าพ พ้ืนฐ านของประ เท ศ            
และอุตสาหกรรมท่ี เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ดา้นการ
ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และส่ิงแวดล้อม  เ พ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้นการด าเนินกิจการท่ีเป็นมิตร
กับสังคมและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนส่ง เสริม
ภาคอุตสาหกรรมใหพ้ฒันาสู่ความยัง่ยืน โดยมีกลยทุธ์ท่ี
ส าคัญ ดังน้ี 1) พฒันากลไกในการก ากับดูแล
ภาคอุตสาหกรรมให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 2) ส่งเสริมการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) 3) บริหารจดัการกาก
อุตสาหกรรมครบวงจรโดยเน้นการใช้ประโยชน์จาก
กากอุตสาหกรรม 4) ส่งเสริมการพฒันาคลสัเตอร์ 
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
5) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์
และกระบวนการผ ลิต ท่ี เ ป็น มิตรกับสั งคมและ
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ส่ิงแวดลอ้ม 6) พฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงัและจดัการ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน
และชุมชน [4]  

แน วท า ง ก า ร แ ก้ ปั ญห า ม ลภ า ว ะ ท่ี เ กิ ด จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมักจะมุ่งประเด็นการ
แกปั้ญหาไปท่ีปลายเหตุ อนัไดแ้ก่ การติดตามเฝ้าระวงั
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง รวมถึง
การน าเอาเทคโนโลยี นวตักรรมการบ าบดัใหม่ๆมาใช้
กับของเสียท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่
ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงแนวทางแก้ปัญหา
ดงักล่าวมกัจะน าไปสู่การเพ่ิมตน้ทุนการผลิตและราคา
ของผลิตภัณฑ์และไม่น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม [1] ทั้งน้ีแนวทางและทิศทางการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืของภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างข้ึนได ้
ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยยึดหลักการสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจดว้ยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษซ่ึง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการสร้างสมดุล
ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้อง
รักษาระบบนิเวศไปพร้อมกนั 

หลกัการสร้างสมดุลดงักล่าวขา้งตน้ไดถู้กประยุกต์
เป็นหลกัการเชิงแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) โดยคณะกรรมการธุรกิจโลกเพ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื ใน ค.ศ.1990 และไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก 
เช่น ในประเทศแคนาดา แนวคิดดงักล่าวไดถู้กน าเขา้สู่
การประชุมโต๊ะกลมแห่งชาติทางส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตร์ ทั้งน้ีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจนั้นมี
ความเหมาะสมกบัองค์กรต่างๆ เน่ืองจากเป็นวิธีการท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสมดุลอยา่งบูรณา
การระหว่างผลประโยชน์ทางด้านส่ิงแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์ [5] โดยอาศัยหลกัการการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรซ่ึงมี
ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมไปกบัการควบคุมและ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ีประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม
ศกัยภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภณัฑต์่างๆไดอี้ก [6] 

บทความทางวิชาการ น้ี มุ่ ง เน้นการน า เ สนอ
สาระส าคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์อย่างย ั่งยืน ด้วยการ
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความหมาย รูปแบบ 
หลกัการ และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เ ศ รษฐ กิ จ  ซ่ึ ง เ ป็ น พ้ืนฐ านส า คัญของก ารป รั บ
แนวความคิดท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยาน
ยนต์ ส าหรับแก้ไขปัญหา เพ่ือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ลดขอ้ร้องเรียนจากผลกระทบ
ของการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเส่ียงในการ
รับผิดชอบในอนาคต เกิดภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีต่อ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ความเขา้ใจท่ีดีและการยอมรับระหวา่งอุตสาหกรรมและ
ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ เกิดการสร้างงานและการจา้งงาน
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน และน าไปสู่การก าหนด
นโยบายและมาตรการในกระบวนการผลิตขององค์กร
อยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 

2. แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ 
แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-

Efficiency) เป็นแนวคิดหน่ึงภายใตแ้นวคิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ 
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และส่ิงแวดลอ้ม อนัสามารถน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึนของประชาชนทั้งในระดบัชุมชน และระดบัสังคม
ดว้ย เพราะค าว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาจาก
การรวมกนัของค า 2 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ Eco หมายความได้
ถึง ระบบนิเวศ: Ecology และเศรษฐกิจ: Economy กบั
ค าวา่ Efficiency ซ่ึงแปลวา่ ประสิทธิภาพ นิยามของค า
ว่า ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซ่ึงบัญญัติโดย
คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (The World 
Business Council for Sustainable Development) หรือ 
WBCSD) หมายความถึง “การน ามาซ่ึงการแข่งขนักนั
ในศักยภาพด้านการผ ลิตและการบ ริการ  โดยมี
จุดประสงค์ท่ีจะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
และน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีการแข่งขนั
ดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบท่ี
มีต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่นระดบั
ท่ีอยา่งนอ้ยตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถของโลกใบ
น้ีท่ีจะรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากการแข่งขนัดังกล่าว
ได”้ [7] จนถึงปัจจุบนัประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั้ งในรูปแบบ
ของหลกัการจดัการ และตวัช้ีวดั ท่ีสามารถช่วยในการ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหาร
จัดการอย่า งย ั่ง ยืนให้กับองค์กรภาค ธุร กิจ  และ
ภาคอุตสาหกรรมได้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยท่ีน าหลักแนวคิดและการ
พัฒนาตัวช้ีว ัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไป
ประยุกตใ์ชก้บัภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
[8] ได้ช้ีมุมมองของการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจให้กบัภาคอุตสาหกรรมภายใตก้รอบคิดของ
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและการลดการปลดปล่อย

ของเสียและมลพิษลง ได้แก่ ข้อมูลประสิทธิภาพ       
เ ชิ ง นิ เ วศ เ ศ รษฐ กิ จของก ลุ่ มวิ ส าห กิ จ  ตัว ช้ี ว ัด
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจท่ีสามารถประเมิน
ศกัยภาพของภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและจงัหวดัระยองก าหนดนโยบายการจดัการ
อุตสาหกรรมให้มีความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-Industry Town) เป็นตน้ [9] 
 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกจิ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดล้อมโลกได้ให้
ความหมายไวว้่าเป็นการจดัการของธุรกิจเพ่ือปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มและผลตอบแทนทางดา้นการเงินควบคู่กนั
ดว้ยการสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้หรือบริการและพยายาม
ลดผลกระทบของระบบนิเวศวิทยา โดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญั 3 ประการ คือ 1) ลดการใชท้รัพยากร (reducing 
the consumption of resources) คือ การพยายามลดการ
ใช ้(reduce) วตัถุดิบตั้งแต่ตน้ทางของการผลิตไปจนถึง
ปลายทาง ดว้ยการลดการใชพ้ลงังานต่างๆ ลดการใชน้ ้ า 
วสัดุ และท่ีดิน พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดการใชซ้ ้ า (reuse) 
และการแปรใชใ้หม่ (recycle) ของผลิตภณัฑ์ หรือท าให้
อายขุองผลิตภณัฑแ์ละวสัดุมีอายกุารใชง้านยาวนานข้ึน 
2) ลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม (reducing the impact 
on nature) คือ พยายามลดการปล่อยของเสียให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด เพ่ือน าไปสู่การลดของเสียให้กลายเป็นศูนย ์
(zero waste) โดยการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ น ้ า  
ควบคุมหรือก าจดัมลพิษ ของเสีย ขยะและสารพิษออกสู่
ส่ิงแวดล้อม หรือใช้ทรัพยากรประเภทท่ีสามารถ
หมุนเวียนใหม่ได ้ 3) เพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑแ์ละการ



บทความวิชาการ                                                          วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – เมษายน  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1  January – April  2018 

 

68 

บริการ (increasing product or service value) ถือเป็น
ความพยายามท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บผลประโยชน์จาก
ผลิตภณัฑ์ สินคา้และการบริการสูงสุด โดยส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อย
ท่ีสุด โดยท่ีลูกคา้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมากข้ึนทั้งในแง่
รูปแบบ การใชง้าน ความยืดหยุ่น การบริการเพ่ิมเติม 
เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการเดิมท่ีมากกว่าใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม การเพ่ิมประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจจึงไม่ไดจ้ ากดัแค่การปรับปรุงสินคา้
และกระบวนการผลิตเดิมท่ีมีอยู่เท่านั้น แต่รวมไปถึง
การน าความคิดสร้างสรรค ์การใชน้วตักรรมมาปรับปรุง
สินค้า หรือกระบวนการท างานท่ีส่งผลดีต่อระบบ
นิเวศวิทยา โดยท่ีความตอ้งการของลูกคา้และก าไรของ
บริษทัไม่ลดลงตลอดช่วงวงจรอายผุลิตภณัฑ ์[7] 

หลกัการสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจตอ้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะท าใหอ้งคก์รตอ้งเพ่ิม
ผลผลิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อย
มลพิษ องค์กรตอ้งมีการประยุกต์ใชน้วตักรรมใหม่ ๆ
หรือเทคโนโลยใีหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจมี      
7 ประการคือ 1) ลดการใชท้รัพยากรหรือวตัถุดิบ (วสัดุ) 
ตั้งตน้ในการผลิตและบริการ (reduce material intensity) 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ (reduce 
energy intensity) 3) ลดการปล่อยสารพิษออกสู่ 
ส่ิงแวดลอ้ม (reduce dispersion of toxic substance) 4) 
เสริมสร้างศกัยภาพการแปรใชใ้หม่ของวสัดุ (enhance 
recyclables) 5) เ พ่ิมปริมาณการใช้ทรัพยากรท่ี
หมุนเวียนได ้(maximize use of renewable resources) 
6) เพ่ิมอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์(extend product 

durability) 7) เพ่ิมระดบัการใหบ้ริการแก่ผลิตภณัฑแ์ละ
เสริมสร้างธุรกิจบริการ (increase service intensity) [7] 

แนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ดงักล่าวน้ี เป็นวธีิการท่ีเหมาะสมกบัภาคธุรกิจ เน่ืองจาก
เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญกา้วหน้า
ทางธุรกิจ ซ่ึงเนน้การเพ่ิมผลก าไรให้กบัองคก์รและการ
รักษาระบบนิเวศ โดยการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไป
พร้อมๆกัน นอกจากน้ียงัเป็นดัชนีช้ีวดัความสัมพนัธ์
ดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน อนัเป็นเป้าหมายโดยรวมของนานาประเทศทั่ว
โลกในระยะยาวต่อไป 
 

4. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการ
พฒันา (The World Commission on Environment and 
Development : WCED) ได้ให้ความหมายของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) ว่าเป็น
รูปแบบของการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
คนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ไปขัดขวางความตอ้งการ
พ้ืนฐานของคนรุ่นต่อไปในอนาคต กล่าวคือการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของคน
รุ่นปัจจุบัน จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง      
แต่ควรใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพฒันาให้เต็ม
ศักยภาพตลอดเวลา ดังนั้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะต้อง
พิจารณา ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
หรือระบบนิเวศไปพร้อมๆกนัอยา่งสมดุล [10] แสดงใน
รูปท่ี 1  
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รูปที ่1 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
จากการท่ีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูก

น ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การพฒันาดา้นเศรษฐกิจก้าว
รุดหน้าเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลานั้น หากเดินควบคู่ไปได้
พร้อมๆ กับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ งในแง่
ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและการลดการเกิด
มลพิษแล้ว ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนข้ึน 
กล่าวคือหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสามารถน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการจดัการให้ภาคธุรกิจต่างๆมีศกัยภาพใน
ด้านการแข่งขันด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีจะเกิด ข้ึนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสังคม [1] อีกทั้ง
เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มของโลกตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และการสร้างความยัง่ยืนของภาคอุตสาหกรรม 
สามารถน าหลกัการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ไปประยุกต์ใช้ เ พ่ือรักษาดุลยภาพระหว่างมิติด้าน

เศรษฐกิจ  สังคม และ ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆกัน 
ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

5. การประยุกต์ใ ช้ประสิทธิภาพเชิงนิ เวศ
เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์อย่างยัง่ยนื 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป็นอุสาหกรรมท่ีมี
ความส าคัญต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ การ
ผลกัดนัให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มัน่คง และมีการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนนั้น สามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยค านึงถึง
องค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัคือ การสร้างสมดุลระหว่าง
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบ
นิเวศไปพร้อมๆกัน ด้วยการประยุกต์ใช้หลกัการเชิง
ทฤษฎีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประกอบด้วย     
9 แนวทางส าคญั เพื่อการเพ่ิม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ [11] ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 



บทความวิชาการ                                                          วารสารวิชาการเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – เมษายน  2561 
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 1  January – April  2018 

 

70 

 
 

รูปที ่2 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 

แนวทางท่ี 1 สร้างความร่วมมือกับพนักงาน 
บุคลากรภายในโรงงานหรือองคก์ร ดว้ยการส่งเสริมให้
มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ การร่วมกันคิด และร่วมกันสร้าง
เป้าหมายเพ่ือสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการติดตาม
และเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆภายในองคก์ร 

แนวทางท่ี 2 การตรวจซ่อมบ ารุงรักษา และเพ่ิม
สมรรถนะของอุปกรณ์ภายในกระบวนการผลิตอย่าง
สม ่ าเสมอ เช่น อุปกรณ์ให้ความร้อน ระบบระบาย
อากาศภายในโรงงาน และระบบอัดอากาศ เป็นต้น 
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังาน และตน้ทุนการ
ผลิต เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ

ผลิต ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
กระบวนการผลิต 

แนวทางท่ี 3 การปรับปรุงการแปรใช้ใหม่ของ
องค์กร ดว้ยการคดัแยกและระบุปริมาณของเสียแต่ละ
ประ เ ภท  เ พ่ื อ ง่ า ยต่ อก า รน า กลับมา ใช้ซ ้ า  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการแปรใช้ใหม่ 
การใชว้ตัถุดิบ ดว้ยการประยกุตใ์ชห้ลกัการ 3Rs คือ การ
ลดการใช้ (reduce)  การใช้ซ ้ า  (reuse) และการแปร        
ใช้ใหม่ (recycle) ในการจัดการของเสีย โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปล่ียนของเสีย หรือ
วสัดุไม่ใชแ้ลว้ ผลผลิตพลอยไดท่ี้เกิดจากกระบวนการ
ผลิต การลดการใชว้ตัถุดิบใหม่ (virgin material) หรือ
การใชว้ตัถุดิบท่ีผา่นกระบวนการรีไซเคิลทดแทนการใช้
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วตัถุดิบใหม่ การลดหรือยกเลิกการใชส้ารอนัตรายใน
กระบวนการผลิต การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และคู่
คา้ เพ่ือเลือกวตัถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีมีการจัดการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มผ่านคู่คา้ทางธุรกิจ (greening the supply 
chain) ท่ีไดม้าตรฐาน [12]  

แนวทางท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้ า มีความ
ตระหนักในการใช้น ้ าอย่างพอพียง คุ ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสูด สามารถช่วยลดปริมาณการใชน้ ้ าและ
ปริมาณน ้ าท้ิง 

แนวทางท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน การ
ประหยัดพลังงาน โดยการเลือกซ้ือเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ์ท่ีประหยดัไฟฟ้า การติดตามปริมาณการใช้
พลงังาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้
พลังงาน การออกแบบระบบหรืออาคารประหยัด
พลังงาน การเ ลือกใช้พลังงานจากแหล่งพลังงาน
ทางเลือกหรือพลงังานหมุนเวียน การใชพ้ลงังานให้เกิด
ประ สิท ธิ ภ าพ สู ง สุด  เ ช่น  ร ะบบพลัง ง าน ร่ วม 
(cogeneration) การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากกรรมวิธี
การผลิตท่ีมีขั้นตอนมากเกินไป ขาดการวางแผน ท าให้
สูญเสียพลังงานสูง  ความสูญเปล่า ท่ี เ กิดจากการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งใช้วสัดุและมีขั้นตอนท่ีมาก
เกินความจ าเป็น รวมถึงการเสริมสร้างนิสัยประหยดั
พลงังาน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานท่ีไม่จ าเป็น 

แนวทางท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง  ดว้ยการ
น า ห ลัก ก า ร ด้ า น โ ล จี ส ติ ก ส์ ม า ใ ช้ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการขนส่งทั้ งภายในและภายนอก
องคก์ร รวมไดถึ้งการขนส่งสินคา้ วตัถุดิบ และพนกังาน 
บุคลากร เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งและลดมลภาวะท่ี
เกิดจากการคมนาคมขนส่ง 

แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีการเลือกใชห้รือส่งเสริมให้มี
การใชสิ้นคา้และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ผลิตและส่วนอ่ืนๆภายในองค์กร ท่ีได้มาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อม เ ช่นผลิตภัณฑ์ฉลากเ ขียว ผลิตภัณฑ์
ประหยดัไฟเบอร์ 5 และผลิตภณัฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
การพฒันาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เช่น การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment: LCA) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการรออกแบบ
กระบวนการผลิตหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ (Eco-Design) 
เช่นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานนานข้ึน ใช้พลงังาน 
วตัถุดิบ และก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
ลดลง เป็นตน้ 

แนวทางท่ี 8 บริหารจดัการตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินคา้ เป็นการบริหารจดัการตลอดทุกส่วนทุกระบบท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ตั้งแต่กระบวนการสรร
หาวตัถุดิบไปจนถึงการบริหารการขนส่งสินคา้ไปยงัมือ
ผูบ้ริโภค 

แนวทางท่ี 9 น าเสนอสู่นโยบายขององคก์ร ดว้ยการ
ผลักดันแนวทางท่ีกล่าวมาให้เป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารจัดการขององค์กร แล้วพัฒนาต่อยอดโดย
น าเสนอสู่ระดบันโยบายขององคก์รท่ีมีการตั้งเป้าหมาย
อย่างชัดเจน มีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้องค์กร   
เกิดการพฒันาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

จากการน าหลกัการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
มาประยุกย์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์
ประโยชน์ท่ีได้จากการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจด้านธุรกิจ การค้าและการตลาด คือ ช่วย
ประเมินให้เห็นถึงสภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กร 
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ในช่วงระยะเวลาต่างๆท่ีผ่านมาและน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตทั้งในส่วน
ของการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ิมศกัยภาพดา้นการแข่งขนั
ในเวทีโลก ใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการเป็นผูน้ าด้านการพฒันา 
นวตักรรมและผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม คือ ช่วยลดการ
บริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใชว้ตัถุดิบก่อให้เกิด
การใชท้รัพยากรหมุนเวียน ลดการใชน้ ้ า วสัดุ ท่ีดิน ลด
ก าร ใช้พลัง ง าน  ลดป ริม าณของ เ สี ย ท่ี เ กิ ด จ า ก
กระบวนการผลิต ลดการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติ 
ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน เพื่อลดตน้ทุนการ
ผลิตเน่ืองจากการใช้พลังงานและวตัถุดิบท่ีมากเกิน
ความจ าเป็น ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้
วตัถุดิบตั้งตน้และแหล่งพลงังานท่ีเป็นพิษร้ายแรง อนัจะ
เกิดผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนบริเวณโดยรอบ 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมก าลงัการผลิต รายได ้ผลก าไร และ
ส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัองคก์ร 
 

6. สรุปผล 
การน าป ระ สิท ธิภ าพ เ ชิ ง นิ เ วศ เ ศรษฐ กิจม า

ประยุกต์ใช้เป็นดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ผ่าน
ตัว ช้ีว ัด  เ ช่น ปริมาณการใช้ทรัยากรน ้ า  พลังงาน 
เปรียบเทียบกับตัวช้ีวดัด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จ านวน
ยอดขายรวม และผลก าไร ซ่ึงองคก์รสามารถน าผลท่ีได้
ไปใช้เป็นข้อมูลเ บ้ืองต้น ส าหรับการวางแผนการ

ด าเนินการจดัการทรัพยากร รวมถึงการพฒันาเป็นดชันี
ช้ีวดัสมรรถนะการจัดการส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรม ช้ินส่วนยานยนต์ของไทยให้ เ ป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
ต่อมิติเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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