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บทคัดย่อ
จากปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
และระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทาน จากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
ในอนาคต การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยธรรมที่ใช้ในการผลักดันให้งานสาเร็จ
ตามเป้าหมายและต่อเนื่องไม่ขาดสาย คือ อิทธิบาทธรรม ฉันทะ ความอยากทา(ให้ดี) วิริยะ
ความพยายามท าสิ่ ง นั้ น จิ ต ตะ ความเอาใจฝั ก ใฝ่ ใ นสิ่ งนั้ น และวิ มั ง สา ความพิ จ ารณาใคร่
ครวญหาเหตุ ผ ลในสิ่ ง นั้ น ด้ ว ยแรงผลั ก จากทั้ ง ความท้ า ทายด้ า นทรั พ ยากรและต้ น ทุ น ใน
ขณะเดียวกันการเกิดโมเดลทางธุรกิจและนวัตกรรม รวมไปถึงการจ้างแรงงานเพิ่มในอนาคต ลด
ค่าใช้จ่าย และ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขององค์กรสุดท้ายธุรกิจมีกาไร ส่งผลต่อภาพรวมทั้งทาง
สังคมเกิดการจ้างงาน และสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะ รักษาต้นทุนธรรมชาติ ทาให้โลกน่าอยู่
อาศัย เพื่อส่งต่อให้ รุ่นลูก รุ่นหลาน
คาสาคัญ: อิทธิบาทธรรม; เศรษฐกิจหมุนเวียน; การผลักดัน

Abstract
Environmental pollution problem, shortage of natural resources and energy, the
economy faces supply-side risks. From the shortage of raw materials for future
production driving a circular economy with the virtues used to push forward the
work to achieve its goals and continuously is IDDHIPADA, The power of the
Dhamma, the desire to do (good), the persistence, the effort to do it, the citta,
the passion for it, and the mindlessness, contemplation of the reason for it. Driven
by both resource and cost challenges. At the same time, the emergence of
business models and innovations including hiring more workers in the future,
reducing costs and the economic recovery of the organization. Finally, the
*
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business is profitable. Affects the overall picture of society, employment and the
environment does not create pollution maintain natural cost make the world
livable to be passed on to the children and grandchildren.
Keywords: IDDHIPADA; Circular Economy; Push Forward

บทนา
ภูมิอากาศ ปั ญหามลภาวะของสิ่ งแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน และระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิตในอนาคตทาให้หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโ รปเช่น ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์ ได้หันมาให้ความสาคัญกับแนวคิดผลิตแบบ Circular Economy หรือเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน โดยให้ความสาคัญเรื่องการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนา
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ่ า นการผลิ ต และบริ โ ภคแล้ ว เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต ใหม่ (re-material) หรื อ การ
นามาใช้ซ้า (reuse) ซึ่งข้อดีของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ ต้นทุนสินค้าต่า สร้างมลภาวะน้อยลง
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ลดปัญญาการขาดแคลนสินค้า และสร้างงานได้มากขึ้น
ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงนาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใช้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่
กลุ่มประเทศสมาชิกในการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และนาไปสู่การพัฒ นา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนั้นตั้งอยู่บนหลักการสามข้อคือ หนึ่ง การ
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สอง การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ สาม การรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการ
ระบุ เพื่อลดผลประทบเชิงลบให้ มากที่สุ ดโดยหลั กการทั้งสามข้ อของแนวคิดเศรษฐกิ จ แบบ
หมุนเวียน ทาให้ระบบเศรษฐกิจไม่มีขยะ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน การให้
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต สาหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมตัวเพื่อ
ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลง ASEAN-UN Plan of Action 20162020 ด้วยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะเป็นกุญแจสาคัญในการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้กาหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีทั้งหมด 5
แผนย่อย คือ 1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2 การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
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ระบบ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ สานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561)
สาหรับการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่การแข่งขันในเชิงธุรกิจอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันเพื่อ
เอาชนะความท้าทายของมนุษยชาติที่ทุกคนเผชิญอยู่ เพื่อความอยู่รอดของรุ่นลูก หลาน ความ
อยู่รอดของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นการแข่งกับตัวเองเพี่อไปถึง Zero Carbon ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด Zero Waste (ประชาชาติธุรกิจ, 2563)
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ปั ญ หามลภาวะของสิ่ ง แวดล้ อ ม การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้า นอุปทานจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตในอนาคต เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ การหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ทาให้ระบบเศรษฐกิจไม่มีขยะ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
พลั งงานหมุน เวีย น ผู้ เขีย นมีความสนใจศึกษานาอิทธิบาทธรรมมาประยุก ต์ใช้ เพื่อปกป้ อ ง
สิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อความอยู่รอด
ของรุ่นลูก หลาน ความอยู่รอดของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยเหตุนี้

อิทธิบาทธรรม
นิยามและความหมาย
อิทธิบาท คุณเครื่องให้ถึงความสาเร็จ, คุณเครื่องสาเร็จประสงค์ ทางแห่งความสาเร็จ มี
4 คือ
1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่สิ่งนั้น
1.1. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความยินดี, ความต้องการ, ความรักใคร่สิ่งนั้นๆ
, ความรักงาน (เป็นกลางๆ เป็นอกุศลก็มี เป็นกุศลก็มี , เป็นอัญญสมานาเจตสิกข้อ13, ที่เป็น
อกุศล เช่นในคาว่า กามฉันทะ ที่เป็นกุศลเช่น ข้อ 1 ในอิทธิบาท 4
1.2. ฉันทะ ที่ใช้เป็นคาเฉพาะ มาเดี่ยวๆ โดยทั่วไปหมายถึงกุศลฉันทะ หรือ
ธรรมฉันทะได้แก่ กัตตุกัมยตาฉันทะ คือ ความต้องการที่จะทาหรือความอยากทา(ให้ดี); ตรงข้าม
กับ ตัณหาฉันทะ คือ ความอยากเสพ อยากได้ อยากเอาเพื่อตัว ที่เป็นฝ่ายอกุศล
1.3. ความยินยอม, ความยอมให้ที่ประชุมทากิจนั้นๆ ในเมื่อตนมิได้ร่วมอยู่
ด้วย, เป็นธรรมเนียมของภิกษุ ที่อยู่ในวัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมทากิจของสงฆ์
เว้นแต่ภิกษุนั้นอาพาธจะเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ได้ ก็มอบฉันทะ คือแสดงความยินยอมให้สงฆ์ทา
กิจนั้นๆ ได้
2. วิริยะ ความพยายามทาสิ่งนั้น ความเพียร, ความบากบั่น, ความเพียรเพื่อจะละความ
ชั่ว ประพฤติความดี, ความพยายามทากิจ ไม่ท้อถอย
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3. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ, ความคิดฝักใฝ่ไม่
ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย
4. วิ มั ง สา ความพิ จ ารณาใคร่ ค รวญหาเหตุผ ลในสิ่ งนั้ น การสอบสวนทดลอง, การ
ตรวจสอบ, การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น
จาง่ายๆ ว่า มีใจรัก พากเพียรทา เอาจิตต์ฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546)
มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตและนักวิชาการทางด้านศาสนาได้ให้คานิยามของอิทธิบาทไว้
หลายท่านว่า อิทฺธิมาจากภาษาบาลี แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม ความสาเร็จ คุณเครื่องให้
สาเร็จกิจนั้น ๆ คาว่า ฤทธิ์ในภาษาไทยใช้ในความหมายว่า อานาจศักดิ์สิทธิ์หรือการกระทาอะไร
ๆ ได้พิเศษกว่าคนอื่น คานี้มาจากภาษาสันสกฤต คือ ฤทธิฯ คาว่า อิทฺธิปาท แปลว่า ธรรมอันยัง
ผู้ปฏิบัติให้ถึงความสาเร็จ คุณเครื่องให้สาเร็จ คุณเครื่องให้สาเร็จความประสงค์ตามเป้าหมาย
ปฏิปทาแห่งความสาเร็จฯ และคาว่า อิทฺธิ ที่แปลว่า ฤทธิ์ ความสาเร็จ (พันตรี ป. หลงสมบุญ,
2557) ส่วนคาว่า ปาท แปลว่า เท้า มาจากรากศัพท์คือ ปทธาตุในความหมายว่า เที่ยวไป ดา
เนินไป หมายถึง อวัยวะเป็นเครื่องดาเนินไป ( พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2550)
นอกจากนี้ มีผู้ ได้กล่ าวความหมาย อิทธิบาท 4 ไว้ใน “ธรรมนูญชีวิต ” ว่าเป็นหลัก
ความสาเร็จปฏิบัตติ ามหลักธรรมที่จะนาไปสู่ความสาเร็จแห่งกิจการที่เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้
ถึงความสาเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ ดังนี้
1. ฉันทะ รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทาสิ่งนั้น
และทาด้วยใจรัก ต้องการทาให้ผลสาเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ทา มิใช่สักว่าทาพอให้เสร็จ ๆ
หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกาไร
2. วิริยะ สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คื อ พากเพียรทา ขยัน
หมั่น ประกอบ หมั่น กระทาสิ่ งนั้ น ด้ว ยความพยายามเข็มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่
ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสาเร็จ
3. จิตตะ ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ตั้งจิต
รับรู้ในสิ่งที่ทา และทาสิ่งนั้นด้วยความคิ ดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่อง
นั้นบ่อย ๆ เสมอ ๆ ทากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ
4. วิมังสา ทางานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) ใช้
ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้ อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบอกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ทานั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อจัดการและดาเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป (พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ), 2554)
สรุป ธรรมที่ใช้ในการผลักดัน ให้งานสาเร็จด้วยความ พอใจในการทาสิ่งนั้ น มีความ
พากเพียร ใจจดจ่อ ใช้ปัญญาในการทาสิ่งนั้นมีการคิดค้นวิธีแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง คือ
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ชุดธรรมทั้งสี่นี้คือ ฉันทะ ความอยากทา(ให้ดี) วิริยะ ความพยายามทาสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจ
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และวิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น

แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ในระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของเสีย การปล่อยมลพิษ และการรั่วไหล
ของพลังงานจะลดลงโดยการลดการผลิตและการบริโภค ระบบนี้เกี่ยวกับการออกแบบที่ยั่งยืน ,
การบารุงรักษา, การซ่อมแซม, การนากลับมาใช้ซ้า (reuse), การผลิตซ้าและการประกอบใช้ใหม่
จนสุดท้ายคือการนากลับมาใช้ใหม่ (recycle) (Green peace, 2563)
ระบบเศรษฐกิจ หมุน เวีย น (Circular economy) แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) จึงได้ถูกกล่าวถึงจากทั้งองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และกลุ่ มธุรกิจ
รายใหญ่ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเสนอวิธีคิดเวียนใช้ ทรัพยากรเพื่อให้ ใช้ ทรัพยากร
ใหม่น้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ความสาคัญ
กับ ประสิทธิภาพของการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้ วยการนาวัตถุดิบที่ผ่านการ
ผลิตและบริโภคแล้ว เข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) และสนับสนุนการใช้ซ้า (reuse)
ซึ่งต่างจาก Linear Economy ในปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มกาไรของระบบเศรษฐกิจ
ให้มากที่สุดเท่านั้นการนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2562)
“ เศรษฐกิจหมุนเวียนอธิบายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานมาจากรูปแบบธุร กิจซึ่ ง
แทนที่แนวคิด ‘สิ้นอายุ’ ด้วยดังนั้นการลดการนากลับมาใช้ใ หม่การรีไซเคิลและการกู้คืนวัสดุใน
กระบวนการผลิต / จาหน่ายและการบริโภคการดาเนินงานในระดับจุลภาค (ผลิตภัณฑ์ บริษัท
ผู้บริโภค) ระดับ meso (สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) และระดับมหภาค (เมืองภูมิภาคประเทศ
และอื่ น ๆ ) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ บรรลุ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง หมายถึ ง การสร้ า งคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อประโยชน์ของคนรุ่น
ปัจจุบันและอนาคต”
ระบบปฏิรูปที่การป้อนทรัพยากรและของเสียการปล่อยและการรั่วไหลของพลังงาน
ลดลงโดยการชะลอปิ ด การจ ากัดวงวัส ดุและพลั งงานให้ แคบลง สิ่ งนี้ส ามารถทาได้ โ ดยการ
ออกแบบการบารุงรักษาการซ่อมแซมการนากลับมาใช้ใหม่การผลิตซ้าการตกแต่งใหม่และการ
นากลับมาใช้ใหม่ (recycle) ประการที่สองเรากาหนดความยั่งยืนว่าเป็นการรวมตัวกันอย่า ง
สมดุ ล ของผลการด าเนิ น งานทางเศรษฐกิ จ การรวมตั ว กั น ทางสั ง คมและความยื ด หยุ่ น ของ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษด้วยเหตุนี้ เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Vanessa et
al., 2017)
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อีกมุมหนึ่งมองว่า หัวใจสาคัญของ Circular Economy คือการกลับไปทาความเข้าใจ
การออกแบบและการท างานของธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ระบบการผลิ ต แบบหมุ น เวี ย นที่ ท รง
ประสิทธิภาพที่สุดและไม่เคยมีของเหลือใช้เกิดขึ้นเลย เพราะมีกลไกในการนาทรัพยากร แร่ธาตุ
พลังงาน หมุนเวียนกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังคากล่าวที่ว่า สสารทุกอย่างไม่มีวันสูญหายไป
จากโลก (Katchwattana, 2018)
สรุปได้ว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การเรียนรู้จากธรรมชาติในการผลิตการบริโภค
ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยใช้นวัตกรรมเชิงนิเวศเพื่อปิดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ

ลักษณะของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
- การออกแบบเพื่อลดของเสีย ของเสียจะไม่เกิดขึ้นหากส่วนประกอบด้านชีวภาพและ
เทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพหรือห่วงโซ่เทคนิค วัตถุ
ชีวภาพจะต้องไม่มีสารพิษ ย่อยสลายได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเช่น โพลีเมอร อัลลอย
(Polymer Alloy) หรือวัสดุประดิษฐ์อื่น ๆ จะต้องถูกออกแบบให้สามารถนามาใช้ได้อีกครั้งโดย
ใช้พลังงานน้อยที่สุดและสามารถคงคุณภาพเดิมได้มากที่สุด เพราะโดยปกติแล้วกระบวนการนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จะลดคุณภาพของวัสดุลง รวมทั้งส่งผล กระทบต่อกระบวนการ การ
หมุนเวียนทรัพยากร
- การสร้างความยืดหยุ่น (resilience) ผ่านความหลากหลาย (diversity) คุณสมบัติ
การแยกส่ ว น (modularity) ความสามารถรอบตั ว (versatility) และความสามารถในการ
ปรับตัวเป็นลักษณะเด่นที่มีความสาคัญในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
รวดเร็ว ระบบที่มีความหลากหลายและการเชื่อมต่อจานวนมากจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า เมื่อ
เกิ ด การกระทบ (shocks) จากภายนอก เมื่ อ เที ย บกั บ ระบบที่ เ รี ย บง่ า ย เน้ น การสร้ า ง
ประสิทธิภาพแต่มีความเปราะบางที่สูง
- มุ่งใช้พลังงานทดแทน ระบบต่าง ๆ ควรจะมุ่งใช้พลังงานทดแทน และมุ่งลด ระดับ
พลั ง งานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการคื น สภาพรวมทั้ ง การหมุ น เวี ย นเศรษฐกิ จ ระบบการผลิ ต ของภาค
เกษตรกรรมนั้นตั้งอยู่ บนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็มีการใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องยนต์ และ
เครื่องจักรในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่สูงเช่นกัน การสร้างระบบอาการ และ กสิ
กรรมที่รวมศูนย์จะช่วยลดความจาเป็นในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง
- การคิด อย่า งเป็น ระบบ (System thinking) ความสามารถในการเข้าใจ ถึงความ
เกี่ยวเนื่องต่อกันของส่วนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของระบบต่อส่วนต่าง ๆ มีความสาคัญ การ
พิจารณาสสารต่าง ๆ ควรจะอยู่ในบริบทของสภาพแวดล้อมและสังคม แม้ว่าเครื่องจักรต่าง ๆ
จะเป็นระบบแต่ก็เป็นเพียงภาพเล็ก ๆ ที่สามารถคาดเดาได้ การคิ ดแบบ System thinking นั้น
จะคานึงถึงระบบต่าง ๆ ในโลกที่มีความซับซ้อน มีความ non-linear มี feedback-rich และ
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เกี่ย วเนื่ องซึ่งกัน และกัน ในระบบดังกล่ าวจุดเริ่มต้นที่มี ความคลุ มเครื อ รวมกับ feedback
นาไปสู่ผลที่น่าตกใจ (surprising consequences) อยู่เสมอ นอกจากนี้ ผลที่ได้รับก็อาจจะไม่มี
สัดส่วนที่เทียบได้กับ input (เช่น runaway หรือ undamped feedback) ระบบดังกล่าวจึงไม่
สามารถคาดเดาหรือจัดการโดยใช้รูปแบบการเติบโตแบบ linear ได้
- การคิดอย่างมีความต่อเนื่อง (think in cascade) สาหรับวัสดุชีวภาพ ขั้นตอน ที่
สาคัญในการสร้างมูลค่าคือการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และวัสดุโดยนาไปผ่านขั้นตอนต่าง ๆ
ในการสลายตัวทางชีวภาพไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการหมักที่มีการควบคุมดูแล
วัสดุต่าง ๆ จะถูกย่อยสลายตามขั้นตอนโดยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียหรือเชื้อราที่ดึงเอาพลังงาน
และสารอาหารจากคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ยกตัวอย่างเช่น การนาต้นไม้ไปย่อยสลาย
โดยขั้นตอนชีวภาพก่อนที่จะนาไปเผานั้นสามารถดึงเอาพลังงานและคุณค่าของไม้ออกมาได้
มากกว่าการนาไปเผาทาลายเลย (PERAPHAN, 2016)
สรุปได้ว่า ลักษณะระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่ จุดเริ่ม
จนถึ ง จุ ด สิ้ น สุ ด ที่ ไ ม่ สิ้ น สุ ด ในระบบ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งคื อ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการ
ดาเนินการ ในระบบนี้นั้นเป็นการออกแบบเพื่อลดของเสียและมุ่งใช้พลังงานทดแทน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประโยชน์ระดับมหภาค
1 ลดการพึ่งพาการหาวัตถุดิบปฐมภูมิใหม่ๆ เนื่องจากมีการหมุนเวียนวัสดุให้อยู่ในวัฏ
จักรทั้งในท้องถิ่นและในเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ช่วยลดความผันผวนของราคาสินค้าซึ่งเป็น
ความเสี่ยงหลักของธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการนาเข้า และช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจได้ดีขึ้น
2 ลดปั ญ หาด้ า นวั ส ดุ แ ละพลั ง งานที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด และส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และทาให้องค์กรสามารถขยายการเจริญเติบโตต่อไปยังตลาดที่เกิดใหม่
3 รักษาต้นทุนธรรมชาติและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลัก
สาคัญของรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการรักษาและฟื้นฟูสารทาง
ชีวภาพ เพื่อสร้างต้นทุนธรรมชาติให้หมุนเวียนกลับมาใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบเชิงลบจาก
ภายนอก ส่ งเสริ มให้ เกิดการลดก๊าซเรื อนกระจกในภาพรวมเมื่อเทียบกับกรณีดาเนินธุ ร กิ จ
ตามปกติ
ประโยชน์ระดับจุลภาค
1. ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนสุทธิของการผลิต การได้มาและการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
รูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ซ้า หรือการผลิตใหม่สามารถลดผลกระทบของวัสดุ พลังงาน หรือ
แรงงานได้ ในขณะที่ก่อให้เกิดการใช้งานใหม่ สาหรับทุกองค์กร การลดค่าใช้จ่ายสามารถทาได้
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ตั้งแต่ขั้นตอนการนาวัสดุเข้า (การจัดหาผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ และวัสดุที่มีราคาถูกกว่า) และ
องค์กรที่อยู่ในภาคการผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตของตนเองได้ด้วย (ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ต่ากว่า) จากการวิเคราะห์พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าต้นทุนการ
ดาเนินการที่เพิ่มขึ้น (เช่น การถอดประกอบชิ้นส่วน และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์)ทาให้เกิดผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจในการลงทุนเริ่มแรก
2. สร้ า งนวัต กรรมและแหล่งรายได้ใหม่ การนาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้
สามารถรวบรวมนวัตกรรมและการออกแบบแนวคิดใหม่ๆ ทาให้องค์กรสามารถสร้างแหล่ ง
รายได้ใหม่เพิ่มขึ้น เช่น การเสนอรูปแบบการให้บริการใหม่ (การซ่อมแซม การเช่าซื้อ) การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผลพลอยได้ (เช่น จากเศษอาหารเมื่อถูกแยกออกจากสิ่งอื่นๆ) หรือการเข้าถึง
ตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน หรือการผลิตใหม่ (เช่นตลาดเกิดใหม่ ผู้ให้บริการประกันภัย)
ทั้งนี้ แหล่งรายได้ใหม่ดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
จึงควรมีการประเมินประโยชน์โดยรวมสุทธิ และควรระบุความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่นามาผลิตใหม่ (Remanufactured product) ในบางกรณีสามารถให้
ส่วนต่างของกาไรดีกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงราคาเดียวกัน
3. ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรมีโอกาสที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามาก
ขึ้น โดยจัดให้มีโครงการรับคืนและการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการดาเนินธุรกิจที่ให้บริการมาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาฐานลูกค้า ความภักดีต่อแบรนด์ของสินค้า
และจ านวนเข้าเยี่ ย มชมหน้ าร้ านหรื อหน้ าเว็ บไซต์ รูปแบบการหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสามารถ
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและการทาให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น ผลิตภัณฑ์
ที่ออกแบบโดยคานึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น
ในขณะที่รูปแบบบริ การโดยคานึ งถึงเศรษฐกิ จหมุนเวียนนั้นจะสามารถส่ งมอบงานบริ การที่
สะดวกมากขึ้น (เช่นการบารุงรักษาตามปกติ และกรณีที่เกิดการเสียหายฉุกเฉิน บุคคลที่สามจะ
เป็นคนจัดการ) อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการนาไปสู่การปฏิบัติ องค์กรอาจต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินของผู้บริโภค (เช่น การแยกผลิตภัณฑ์
บางอย่างเพื่อส่งคืนผ่านโครงการรับคืนแบบมีสิ่งจูงใจ) รวมถึงการสร้างการรับรู้และยอมรับ (เช่น
โครงการให้เช่าอาจถูกมองว่าเป็นการลดอิสระหรือแพงขึ้นในระยะยาว) ซึ่งต้องมีการประเมิน
ตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้ส ามารถสื่อสารและส่ งเสริมการตลาดได้อย่างเพียงพอ รวมถึงสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน (เช่น เพื่อลดความรู้สึกซับซ้อนของรูปแบบการบริการแบบใหม่)
4. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขององค์กรที่ดีขึ้นจากการลดการพึ่งพาการนาเข้ าหรื อ
จัดหาวัตถุดิบปฐมภูมิใหม่ๆ และความท้าทายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกดดันจากด้านอุปทาน
และราคาหรือความเสี่ยงทางการเมืองสังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง (องค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน, 2562)
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อิทธิบาทธรรมกับการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน
อิทธิบาทธรรม ธรรมที่ใช้ในการผลักดันให้งานสาเร็จ ในที่นี้ขอกล่าวถึงระดับปัจเจกคน
แต่สามารถนาไปใช้ได้กับทุกระดับ หรือทุกระดับมีธรรมหมวดนี้ ก็จะช่วยเสริมแรงให้สามารถ
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ ในภาพรวมได้ อ ย่ า งแน่ น อน ธรรมนั้นคือ พอใจในการทาสิ่ ง นั้น มีความ
พากเพียร ใจจดจ่อ ใช้ปัญญาในการทาสิ่งนั้นมีการคิดค้นวิธีแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง คือ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นฐานในการผลักดันกิจกรรมในวงจรของเศรษฐกิจหมุนเวียน
เริ่มตั้งแต่การผลิต (MAKE) มีการคัดเลือกวัสดุ ด้วยฉันทะทาด้วยใจรักเลือกวัสดุที่ดีไม่
สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม วิริยะอดทนในการค้นหาวัสดุที่ดี จิตตะจดจ่ออุทิศใจในการค้นหา
วัสดุที่ดี วิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลในการเปรียบเทียบวัสดุ ต้นทุนที่เหมาะสมกับสินค้า
ถัดมาการออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดต้องอาศัยการออกแบบซ้าๆ
ด้วยฉันทะ ด้วยจิตใจจดจ่อคือจิตตะ อดทนมีวิริยะ และใช้ปัญญาในการออกแบบกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมคือวิมังสาพร้อมวางแผนทดลองผลิตเป็นจานวนเล็กๆ หลายครั้ง ให้ระบบการ
ผลิตสามารถทางานได้ส อดคล้ องทั้ง คน วิธีการ เครื่องจักร ด้วยการใช้ พลั งงานที่คุ้มค่า จน
สามารถแปลงสภาพวั ต ถุ ดิ บ เป็ น สิ น ค้ า ส าเร็ จรู ป ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า จากนั้ น
กระบวนการส่งมอบสินค้า ฉันทะคานึงถึงความสุขของลูกค้าคือ รักงานที่ทา ค้นหาวิธีส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าตรงตามเวลาที่กาหนด วิริยะเอาธุระไม่ทอดทิ้งส่งมอบสินค้าให้ลูก ค้าด้วยใจจดจ่อ
คือจิตตะ วิมังสาส่งมอบสินค้าด้วยปัญญาให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ติดตามผลการใช้
งานของลูกค้า หมั่นสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า นามาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการใช้ (USE) คานึงถึงลูกค้าผู้ใช้งานด้วยการส่งมอบสินค้าที่ดี ส่งมอบตรงตาม
เวลา จากการใช้ฉันทะตั้งใจผลิตสินค้าที่ดี วิริยะเอาเป็นธุระติดตามผลการใช้งานของลูกค้า จิต
ตะใจจดจ่อกับผลงานที่ถึงมือลูกค้าสอบถามผลการใช้งาน วิมังสา ติดตามผลด้วยปัญญาเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงกรณีที่ลูกค้าใช้งานแล้วขัดข้อง
กระบวนการเก็บกลับคืน (RETURN) จากการออกแบบสินค้าด้วยฉันทะเลือกวัส ดุที่
สามารถนากลับมาใช้ซ้า หรือเป็นเศษซากน้อยที่สุด สร้างมลภาวะน้อยที่สุด วิริยะ เอาธุระไม่
ทอดทิ้งคานึงถึงผลกระทบของสินค้ากรณีที่หมดอายุการใช้งานมีการเก็บกลับคืนมาใช้ซ้า จิตตะ
เอาจิตฝักใฝ่ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทาว่าให้มีผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมให้น้อยที่สุด วิมังสาใช้ปัญญาใน
การคิดค้นปรับปรุงในวิธีการที่บกพร่อง
ดังนั้นจะเห็นว่าลักษณะระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่
จุดเริ่มจนถึงจุดสิ้นสุดที่ไม่สิ้นสุด มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือมีความยืดหยุ่นในการดาเนินการ
เป็นการออกแบบเพื่อลดของเสียและมุ่งใช้พลังงานทดแทน เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ด้วย
การสนับสนุนด้วยอิทธิบาทธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย สร้างนวัตกรรม และ
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แหล่งรายได้ใหม่ ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า สุดท้ายธุรกิจมีกาไร ทางสังคมเกิดการจ้างงาน
และสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะ รักษาต้นทุนธรรมชาติ ทาให้โลกน่าอยู่อาศัย ดังภาพ

โลกน่าอยู่อาศัย
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ฉันทะ

วิริยะ

จิตตะ

วิมังสา

อิทธิบาทธรรม

ภาพที่ 1 อิทธิบาทธรรมกับการประยุกต์ใช้ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน
สรุป จากการนาอิทธิบาทธรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ ผลิต ส่ง
มอบ หลังส่งมอบ เป็นการคิดให้รอบคอบตลอดกระบวนการ ด้วย ฉันทะ คือ ความอยากทา(ให้
ดี) ทุกกระบวนการก่อนทา วิริยะ ความพยายามทาสิ่งนั้นด้วยใจจดจ่อ จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่
ในสิ่งนั้นไม่วอกแวก และวิมังสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ทาด้วยใจ ผลคือ ลดค่าใช้จ่าย มีการสูญเสียน้อยที่สุด เป็นต้น ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสมบูรณ์มากที่สุด

สรุป
จากปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
และระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอุปทานจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตใน
อนาคต การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ การหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ทาให้
ระบบเศรษฐกิจไม่มีขยะ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน ธรรมที่ใช้ในการผลักดัน
ให้งานสาเร็จด้วยความ พอใจในการทาสิ่งนั้น มีความพากเพียร ใจจดจ่อ ใช้ปัญญาในการทาสิ่ง
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นั้นมีการคิดค้นวิธีแก้ไขข้อบกพร่อ งอย่างต่อเนื่อง คือ ชุดธรรมทั้งสี่นี้คือ ฉันทะ ความพอใจรัก
ใคร่สิ่งนั้น วิริยะ ความพยายามทาสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และวิมังสา ความ
พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น แก้ไขปรับปรุง อย่างต่อเนื่องด้วย “ใจ”มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลในระดับมหภาค คือ ลดการพึ่งพา
การหาวัตถุดิบปฐมภูมิใหม่ๆ ลดปัญหาด้านวัสดุและพลังงาน และรักษาต้นทุนธรรมชาติ ส่วนใน
ระดับระดับจุลภาค คือ ลดค่าใช้จ่าย สร้างนวัตกรรมและแหล่งรายได้ใหม่ ปรับปรุงความสัมพันธ์
กับลูกค้า และ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจขององค์กรสุดท้ายธุรกิจมีกาไร ส่งผลต่อภาพรวมทั้งทาง
สังคมเกิดการจ้างงาน และสิ่งแวดล้อมไม่สร้างมลภาวะ รักษาต้นทุนธรรมชาติ ทาให้โลกน่าอยู่
อาศัย เพื่อส่งต่อให้ รุ่นลูก รุ่นหลาน
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