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• Remanufacturing คืออะไร 

• แรงจูงใจในการท า Remanufacturing

• มิติที่ต้องพิจารณาRemanufacturing กับ เครื่องมือแพทย์
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Roadmap ในการน าเสนอ



Remanufacturing คืออะไร

กระบวนการการชุบชีวิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว
ให้กลบัมาท างานได้เหมือนใหม่ หรือใกล้เคียงของใหม่ให้มากท่ีสดุ

1. ต้องแยกส่วนประกอบตา่งๆ ออกมาเพื่อตรวจสอบความช ารุด บกพร่อง

2. เปลี่ยนเฉพาะชิน้สว่นที่มีปัญหา แล้วน ามาประกอบกลับเข้าด้วยกนั

3. ทดสอบคุณภาพสินค้าท่ีประกอบกลบัเข้าด้วยกนั
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กระบวนการ Remanufacturing

ชิน้ส่วนคงทน
ชิน้ส่วนสกึหรอ

และวัสดุ
สิน้เปลือง

กระบวนผลิต
และประกอบ

กระบวนการ
ทดสอบ

Manufacturing
ผู้บริโภค

สินค้าหมดอายุ

ซากฝังกลบ/เข้าสู่กระบวนการ Recycle 
หรือตลาดมือสอง

แยกส่วน

วัสดุหมดสภาพ
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ชิน้ส่วนคงทนและชิน้ส่วนสกึหรอในเคร่ืองถ่ายเอกสาร
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ชิน้ส่วนคงทนและชิน้ส่วนสกึหรอในเคร่ืองยนต์

6



Punchline ของค าจ ากัดความ Reman
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• เป็นกระบวนการไม่ใช่สินค้าโดยตัวมันเอง

• สามารถประยุกต์ใช้กับสนิค้าอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท

เชน่ ชิน้สว่นรถยนต ์(เครือ่งยนต ์Alternator, Starter, เกยีร)์ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ยางรถยนต ์

• เพ่ิมทางเลือกในการใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่า

เพราะทิง้เฉพาะทีจ่ าเป็น (Change only the needed one)



Reman ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่ทวีความส าคัญขึน้เร่ือยๆ

โลกก าลงัประสบขาดแคลนทรพัยากรการผลิตอย่างรนุแรง
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ความท้าทายทางธุรกิจ

1. ผู้ผลิตจะเผชิญต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้

2. การผลักภาระต้นทุนการผลิตจาก
ต้นทุนวัตถุดบิสินค้าที่เพิ่มขึน้ท าได้
อยาก เพราะ ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง

3. สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมีโอกาสทาง
ธรุกิจมากกว่าสินค้าทัว่ไป
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ค าตอบ คือ 
“การพยายามน าเอาทรพัยากรกลบัมาใชใ้หมใ่หม้ากทีสุ่ด แต่ความยาก
คือ ท าอย่างไร อะไรคือทางเลือก”
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ทางเลือกการน าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ (Re-use)



รีไซเคิลประสบปัญหา!!

1. ปัญหาการแยก “ประเภทของวสัด”ุ ออกจากกนั

2. ปัญหาคุณภาพของวตัถุดบิจาก Recycle 

3. มลูคา่สนิคา้ทีน่ ากลบัมาใชใ้หมจ่ากการท ารไีซเคลิต ่า (รอ้ยละ 10 
ของมลูคา่สนิคา้ใชแ้ลว้) 
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Reman จงึเป็นทางเลือกใหม่ทีจ่ะตอบโจทย์ทั้งส่ิงแวดล้อมและเสน่ห์
ทางธุรกิจ (ทางเลือกใหม่ในการบริโภค และความคุ้มค่าทางธุรกิจ)



ความเส่ียงต่อสิ่งแวดล้อมจาก Reman?? 

• ปัจจบุนัหลายๆ ประเทศมกัมีความเข้าใจผิดเก่ียวกบัสินค้า Reman โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมอง
ว่าการน าเข้าสินค้า Remanและการน าเข้า Core มาท า Remanในประเทศ เป็นการน าเข้า
ขยะ

• คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Reman เก่ียวข้องกบัสินค้าท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว (Core) แต่ Core ไม่
จ าเป็นต้องเป็นขยะเสมอไป แต่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ Reman
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ประโยชน์และความเส่ียงทางด้านส่ิงแวดล้อมจาก Reman (ต่อ)

• ก าไรของธุรกจิ คอื ท าอยา่งไรทีจ่ะท าเงนิจาก Core ใหม้ากทีส่ดุ แน่นอน
ทีส่ดุไมใ่ชก่ารทิง้

• แมจ้ะเป็นไปไดใ้นทางทฤษฎทีีอ่าจจะมผีูฉ้วยโอกาสใช ้Reman มาบงัหน้า
แต่จรงิๆ มาทิง้ขยะ แต่ยากทีจ่ะเกิดในประเทศไทยด้วยสภาวะค่าแรง
และค่าครองชีพของไทยในปัจจบุนั 

• บทบาทของ NGOs
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การน าเข้า Core เสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

• ตรวจสอบคณุภาพของ Core ก่อนด าเนินการ

• Core คณุภาพต ่าจะถกูก าจดัและเกิดขยะขึน้ (20-30% 
Rejected) 

• Core ท่ีมีคณุภาพดีเท่านัน้ท่ีจะถกูน าไปเข้าสูก่ระบวนการ 
Reman

• ในกระบวนการ Reman ท่ีมีการถอดแยกสว่นชิน้สว่นไหนเสีย
และต้องเปลี่ยน กลายเป็นจะเป็นขยะในกระบวนการ

ไม่ว่าขยะจะมาจากส่วนไหน ผู้ประกอบการ Reman จะ
พยายามทิง้ให้น้อยที่ สุด แรงจูงใจที่จะทิง้ๆ ขว้างๆ มีต ่ามาก 
เพราะยิ่งทิง้มากกห็มายถงึทิง้เงนิ
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อะไรคือ Counterfactual ที่แท้จริงของการรับ-ไม่รับสนิค้า Reman

กรณีรับ Reman

กรณีปฏเิสธ Reman

ท าลาย/ฝังกลบ/Recycle 15



นัยยะของความสมบูรณ์-ความไม่สมบูรณ์ในการชุบชีวิต
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• ประเดน็ความสมบรูณ์-ไม่สมบรูณ์ในการชบุชีวิตเป็นเร่ือง Market 
Positioning ของผู้ผลิตเพ่ือสื่อสารกบัผู้บริโภค ไม่ได้มีนัยยะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• Good as New น่าจะเป็นความพยายามตีกรอบในสิ่งที่ตี
กรอบไม่ได้เพราะเราแยกไม่ได้ด้วยตาเปล่าว่าสินค้าท างานได้
เหมือนใหม่ หรือไม่ ถ้าไม่ได้ลงมือใช้สินค้า (US ก็เปล่ียนท่าที
แล้วสะท้อนจากแบบสอบถามปี 2012)

• นยัยะเร่ืองนีน้่าจะอยู่ท่ีหลกัประกนัท่ีจะคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบั
คณุภาพของสินค้า Reman
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ทางเลือกการน าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ (Re-use)



ค าจ ากัดที่ USICT ใช้เท่าที่ค้นพบ (2012)
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สิ่งส าคัญ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอแก่ผู้ซือ้ว่าสนิค้านีเ้ป็น
สินค้าใหม่ หรือสนิค้านีเ้ป็นสนิค้า Reman

• ผู้ซือ้จะระวงัตนเองในการถกูเอาเปรียบมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่ข่าวสารท่ีได้รับ หาก
ผู้ซือ้ทราบวา่สินค้านีเ้ป็นสินค้า Reman และเข้าใจวา่มนัคืออะไร กลไกการระวังตัว
กท็ างานได้ตามปกติ

• การด าเนินการในตา่งประเทศใช้ฉลาก (Labelling) เพ่ือสื่อสารกบัผู้บริโภค ว่าเป็น
สินค้าท่ีผ่านการชบุชีวิตและชบุชีวิตคืนมาได้เท่าไหร่ (เตม็ท่ี หรือคร่ึงหนึง่) 

•การปิดกัน้/ปฎิเสธสินค้า Reman ในขณะท่ีปัจจยัทางเศรษฐกิจเอือ้อ านวยให้เกิดขึน้  
สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตามมา คือ การลักลอบขายสินค้า Reman
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ประเด็นพิจารณาส าคัญในเครื่องมือแพทย์

• มิติทางด้านความปลอดภัย และความเป็นความตายของผู้ป่วย

• มิตทิางสังคม พบว่า ประเทศไทยยังคงขาดแคลนเครื่องมือแพทย์

• มิติทางด้านเศรษฐกิจ กลุ่มลูกค้ายังมีความแตกต่างกันในเรื่องงบประมาณการจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ที่ต่างกันออกไป 

โรงพยาบาลเอกชน V.S. โรงพยาบาลรัฐ และ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ V.S. โรงพยาบาลขนาดเล็กและกลาง)
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ความปลอดภยักบัสินค้าบางประเภททีมี่นัยต่อความเป็น
ความตายอย่างเครือ่งมือแพทย ์
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ภาพท่ี 2 สดัส่วนการนาเข้าเครื่องมือแพทยต่์อหวัและรายได้ประชาชาติต่อหวั
ในช่วงปี 2550-52 (ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ท่ีมา: ค านวณโดยผู้วิจยั



ประเด็นพิจารณาส าคัญในเครื่องมือแพทย์ (ต่อ)

การมีเคร่ืองมือ Remanufacturing น่าจะเพ่ิมทางเลือกและท าให้ต้นทนุใน
การรักษาพยาบาลดลง เพราะแทนท่ีจะทนใช้เคร่ืืองมือเก่าและจ่ายคา่บ ารุงรักษา
หนัไปซือ้เคร่ืองมือ Remanufacturing

Counter Factual Experiment ของการปฏิเสธไม่ให้มีการน าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ Remanufacturing คือ 
1. การต้องทนใช้เคร่ืองมือท่ีซือ้ก่อนหน้าจนกวา่จะมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะเปลี่ยน  
2. การหนัไปซืือ้เคร่ืองมือราคาถกูจากประเทศก าลงัพฒันาอย่างจีนท่ีคณุภาพของ

เคร่ืองมือในด้านความปลอดภยัยงัไม่ชดัเจน
3. การหนัไปซือ้เคร่ืองมือแพทย์มือสอง หรือท่ีผ่านขบวนการ Remanufacturing 

ในประเทศท่ียงัไม่ชดัเจนในเร่ืองของคณุภาพของเคร่ืองมือ 23



ประเดน็ส่งท้าย 

• Reman ถกูผลกัดนัในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศรุนแรง และ
หวัหอกในการผลกัดนั (เช่น สหรัฐฯ สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น) ล้วนแล้วแตเ่ป็นผู้
มีอิทธิพลตอ่ผลการเจรจาทัง้สิน้  

• ดงันัน้การเตรียมพร้อมรับมือและหาทางใช้ประโยชน์จาก Reman น่าจะ
เป็นทางออกที่เหมาะสมกวา่การปฏิเสธ
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เอกสาร 
“คู่มือความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสินค้า 

Remanufacturing” 
ฉบบัสมบรูณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี

เวบ็ไซต์                                                     
ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

www.oie.go.th
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