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ภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน







คํานิยม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
นายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน (ประเทศไทย) Thai SCP Network
ประธานคณะอนุกรรมการ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน
และผู้อํานวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

      หนังสือเล่มน้ีเปน็การสรุปผลงานส่วนหน่ึงจากโครงการบูรณาการและขับเคล่ือน
ภาคส่วนต่างๆของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ 
BCG สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือเดือนมกราคม 2564 ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
(ประเทศไทย) กับสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงาน
ในภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมุ่งหวังสร้างนวัตกรรมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
ร่วมกันเปน็แพลตฟอร์ม Circular Economy Innovation Policy Forum ในฐานะ
นายกสมาคมฯ ผมขอบคุณ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สอวช. ดร.กาญจนา 
วานิชกร รองผู้อํานวยการ สอวช. และคณะผู้บริหารทีมงาน สอวช. คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาและสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนประเทศไทย
ผู้บริหารหัวหน้าคณะทํางานของหน่วยร่วมดําเนินการท่ีให้การสนับสนุนร่วมดําเนินการ
กับสมาคมฯ และสอวช. การดําเนินการจัดการประชุมระดมความเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันในกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง 7 กลุ่ม 
ท่ีเป็นผู้ทรงวุฒิ ผู้เช่ียวชาญและทีมงานประสบการณ์งานท่ีเก่ียวข้องเศรษฐกิจหมุนเวียน
เก่ียวข้องในแต่ละกลุ่มรายสาขา ดังน้ี  กลุ่มอุตสาหกรรม โดย คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี 
รองผู้อํานวยใหญ่การสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอาหาร โดย 
รศ.ดร.รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มท่องเท่ียวและบริการ กลุ่มนโยบายและแผน โดย 
รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะส่ิงแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
กลุ่มการศึกษาและกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ดร.วรินธร สงคศิริ 
รองอธิการดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย คณะทํางาน สถาบันการเรียนรู้ สถาบันและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และสํานักงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มการเงิน
และตลาดทุน โผศ.ชล บุนนาค ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
ต้ังแต่มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564 มีการจัดประชุมร่วมกัน 24 คร้ัง ซ่ึงทางสมาคมฯ
ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมจากภาคีกลุ่มต่าง ๆ กว่า 877 ท่าน 370 หน่วยงาน จาก
องค์กรภาครัฐและในกํากับ 232 ท่าน ภาคเอกชน 219 ท่าน ได้แก่ ผู้ประกอบการ
กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเท่ียว โรงแรม การเงิน ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย 280 ท่าน 
และองค์กรประชาสังคม มูลนิธิ 80 ท่าน  ผมขอถือโอกาสน้ีขอบคุณท่านอีกคร้ัง ในฐานะ
นายกสมาคมฯ และ ประธานอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทย 
และขอเชิญชวนท่านร่วมกันพัฒนาเวทีความร่วมมือขับเคล่ือนนวัตกรรมนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกันเป็นเครือข่ายเป็นรูปธรรมต่อไป





บทท่ี 1

CIRCULAR ECONOMY INNOVATION POLICY 

บทนํา



      รายงานฉบับน้ีเป็นการรวบรวมและประมวล
ข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้จากการประชุมหารือ 
ภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคส่วน
ของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือโครงการ  
Circular Economy Innonvation Policy Forum 
ภายใต้ข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (ระยะเวลา 5 ปี 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567) “โครงการ
พัฒนาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่าง
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กับ สมาคมส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน (ประเทศไทย) กิจกรรม
โครงการฯ เร่ิมดําเนิน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนา Circular Economy Innovation Forum 
ให้เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น
ให้เกิดการต้ังประเด็น (Agenda) เพ่ือระดมความคิด
ในการเสนอแนะเชิงนโยบายในการบูรณาการและขับเคล่ือน
ภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน   
        กิจกรรมหลักของโครงการฯ น้ีเป็นการสร้างพ้ืนท่ี
หารือโดยการจัดประชุมกลุ่มรายสาขาประมาณ 3 คร้ัง ท้ัง 
7 กลุ่มรายสาขา ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตร
และอาหาร กลุ่มท่องเท่ียวและบริการ กลุ่มการเงิน
และตลาดทุน กลุ่มการศึกษา กลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมการประชุม 23 คร้ัง 
ผู้เข้าร่วมท้ังหมด 877 คน จาก 770 องค์กร ภายใต้
ระยะเวลาเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน 2564
โดยกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีหารือเร่ิมจากการประชุม
กลุ่มเร่ิม ต้ังประเด็น (Agenda) ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มราย
สาขา นําไปสู่จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Circular 
Economy Innovation Policy) แต่ละกลุ่มราสาขา 
และออกแบบแนวทา/โปรแกรมการทํางานร่วมกัน
ของเครือข่ายเพ่ือสร้างระบบนิเวศเอ้ือต่อขับเคล่ือน
ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิง
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นโยบายภาพรวมของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยร่วมกัน 
การประชุมแต่ละกลุ่มรายสาขาประกอบด้วย

คร้ังท่ี 1 –  แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
คร้ังท่ี 2 – วิเคราะห์ปญัหา อุปสรรค โอกาส ความเส่ียง ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
คร้ังท่ี 3 – เสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจ

 หมุนเวียน และนโยบายในการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

รูป 1-1 แสดงกระบวนดําเนินการจัดประชุมกลุ่ม Circular Economy Innovation Policy Forum 

รูป 1-2 แสดงผลการจัดประชุมกลุ่ม Circular Economy Innovation Policy Forum 



รูป 1-3 การประชุม CE Innovation Policy Forum กลุ่มท่องเทีย่วและบริการ คร้ังที ่3 
หัวข้อ “เสนอแนะแนวทางในการขับเคลือ่นภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และนโยบาย

ในการสร้างนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน” วันที ่7 กันยายน พ.ศ. 2564

รูป 1-4 การประชุมระดมความคิดเห็น คร้ังที ่3 ข้อเสนอแนะนโยบายในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจหมุนเวียน 
กลุ่มอุตสาหกรรม วันที ่3 กันยายน 2564



รูป 1-5 การประชุม Circular Economy Innovation Policy Forum: กลุ่มการศึกษา (คร้ังที ่3) 
เรือ่ง “กระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ภาคพลเมืองเรือ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน” มุมมองของนักการศึกษา 

บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ และการสือ่สารสาธารณะ วันที ่24 สิงหาคม 2564

รูป 1-6 การประชุม CE Innovation Policy Forum คร้ังที ่1 กลุ่มการเงินและตลาดทุนในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย 
หัวข้อ ทิศทาง บทบาทภาพรวมผู้เล่นในตลาดเงินตลาดทุน incentive/interest และมุมมองต่อ Circular Economy 

วันที ่6 สิงหาคม 2564  



       เน้ือหาหนังสือ E-book เล่มน้ีเปน็การ
รวบรวมข้อมูล ทิศทาง นโยบาย ความรู้ 
ประสบการณ์เก่ียวกับการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยจากผู้
มีบทบาทสําคัญเก่ียวข้องในภาคส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบ
การภาคอุตสหกรรม ภาคบริการ องค์กร
ประชาสังคม  ท่ีปรึกษาโครงการฯ ซ่ึงมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมการระดมความ
เห็นนวัตกรรมนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกันในโครงการฯ ต่อเน่ืองกันในระยะ
เวลา 6 เดือน รวม 7 กลุ่ม Circular 
Econonmy Innovat ion Pol icy 
Platform ซ่ึงมีการนําเสนอประเด็น สภาพ
การดําเนินงานปจัจุบัน (ป ี2564) ช่องว่าง
และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
ของผู้เข้าร่วมประชุม  นอกจากน้ีมีการศึกษา
ข้อเสนอแนะทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของหน่วยร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เน้ือหาในบทต่าง ๆ ของหนังสือเล่มน้ี
ประกอบ
      บทท่ี 2 บทความปัจจัยเอ้ือสําหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขัน โดย รศ.ดร.ธํารงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 
ท่ีปรึกษาเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ีย่ังยืนแห่งประเทศไทยประธาน
อนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 
บพข. และท่ีปรึกษาโครงการฯ บทความน้ี
รวบรวมข้อมูลปัจจัยเอ้ือการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย โดยเฉพาะ
ด้านนโยบาย แผนงาน กิจกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรชาติ
และส่ิงแวดล้อม และกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการ
วิจัยพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติก 
บรรจุภัณฑ์ เกษตรอาหาร ก่อสร้างและอ่ืนๆ
      บทท่ี 3 บทความ การลดภาวะโลกรวน
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ดร.พงษ์วิภา 
หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการเครือข่ายส่งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่ ย่ังยืนแห่ง
ประเทศไทยรองผู้อํานวยการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และ
ท่ีปรึกษาโครงการฯ บทความน้ีทําให้เห็น
ความเช่ือมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียนกับ
สภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรม การ
ประเมินคาร์บอนฟุตฟรินท์

รูป 1-7 การประชุม CE Innovation Policy Forum กลุ่มเกษตรและอาหาร คร้ังที ่3 
หัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียนกลุ่มเกษตรและอาหาร: ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบด้านเกษตรและอาหาร” 
(กลุ่มย่อยที ่3: High-value added products from agri-food materials) วันที ่22 กรกฎาคม 2564
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ปัจจัยเอ้ือสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน



ปจัจัยเอ้ือสําหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน

ปจัจัยเอ้ือสําหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน

     “เศรษฐกิจหมุนเวียน” คือโมเดลเศรษฐกิจท่ี
ออกแบบให้นําทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ให้
น้อยท่ีสุด สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้มากท่ีสุด 1  และปล่อยของเสีย
ออกจากระบบให้น้อยท่ีสุด โดยหน่วยงานหลักของโลก
ได้ให้ความสําคัญและประเมินมูลค่าท่ีได้จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น World Business Council for 
Sustainable Development (4.5 ล้านล้าน USD 
ภายใน 10 ป)ี 2, UNIDO (1 ล้านล้าน USD ภายในป ี
2025) 3  และ Ellen MacArthur Foundation 
(630 พันล้าน USD ต่อปี สําหรับ EU จนถึงปี 2050 
และ 70 ล้านล้าน CNY หรือ 16% ของ GDP ภายในป ี
2040 สําหรับประเทศจีน) 4  เปน็ต้น สําหรับประเทศไทย
ได้กําหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ
และจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนา

รศ.ดร.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
ท่ีปรึกษา Thai SCP Network และ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงาน
กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข.

บทท่ี 2

1  ปรับปรุงจากนิยามทีเ่ผยแพร่โดย UNEP, UNIDO, EU, Ellen MacArthur 
  Foundation, กระทรวง อว. และ กระทรวง อก.
2 https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/
  The-circular-economy-s-natural-logic เผยแพร่ออนไลน์เมื่อ 
  2 ธ.ค. 2563
3 https://www.un.org/development/desa/cooperatives/
 2021/08/02/the-circular-economy-cooperatives-and-the

  -social-and-solidarity-economy/ เผยแพร่ออนไลน์เมือ่ 2 ส.ค. 2564
4 https://ellenmacarthurfoundation.org/urban-and-industrial
  -innovation-in-china  เผยแพร่ออนไลน์เมือ่ 13 พ.ค. 2564



ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 
ซ่ึงเน้นยกระดับการพัฒนา 4 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 
พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป็นฐานท่ีสําคัญ สําหรับแนวทางการดําเนินงาน
และโปรแกรมปกัหมุดเพ่ือการเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียนของไทย ได้กําหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1. การสร้างต้นแบบในห่วงโซ่คุณค่าท่ีมีผลกระทบสูง

(CE Champion)
2. การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องได้ใช้

ประโยขน์ (CE Platform)
3. การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม

(CE RDI)
4. การสร้างกําลังคน ความตระหนักและตลาดด้าน

การผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน (CE Citizen)
5. การพัฒนาปจัจัยเอ้ือ (CE Enabling factors)

ในช่วงท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ได้ดําเนิน
งานพัฒนาปัจจัยเอ้ือท่ีสําคัญต่อการเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น
• กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยสํานักงานมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ
 และรับรองแห่งชาติ มตช.2-2562 แนวทางการใช้
 หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ มตช.2 เล่ม 2-2564 
 ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับองค์กร 
 และ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 ได้พัฒนาเครือ่งมือช่วยประเมินประสิทธิภาพการดําเนิน
 งานขององค์กรตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (CEPAS) เป็นต้น
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.)
 โดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม ได้จัดทํา แผนขับเคลือ่นการผลิต
 และการบริโภคที่ย่ังยืน พ.ศ. 2560-2580 และ 
 กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํา โรดแมปการจัดการขยะ
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การลดภาวะโลกรวน
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน



การลดภาวะโลกรวน
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

     “การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ 
“ภาวะโลกรวน” หมายถึง การเปล่ียนแปลงการกระจาย
ทางสถิติของรูปแบบสภาพอากาศเม่ือการเปล่ียนแปลง
น้ันกินเวลานาน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเป็น 
3 ขาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีผ่านมาประเทศไทย
ได้รับผลกระทบในท้ัง 3 มิติเป็นท่ีประจักษ์ อาทิ การเกิด
มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 มีราษฎรได้รับผลกระทบ
กว่า 12.8 ล้านคน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิด
เปน็มูลค่า 50,183 ล้านบาท เม่ือนับรวมความสูญเสีย
จากทรัพย์สินของเกษตรกร 14,810.60 ล้านบาท 
รวมส่วนของภาครัฐ 10,733.50 ล้านบาท รวมความ
เสียหายท้ังหมด 75,727.16 ล้านบาท โดยท่ีธนาคาร
โลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท 
และจัดให้เป็นภัยพิบัติท่ีมีมูลค่าความเสียหายมากท่ีสุด
เปน็อันดับส่ีของโลก

     ประชาคมโลกจึงร่วมกันจัดทํากรอบความร่วมมือ
ในการลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เปน็ภาคีของความตกลงปารีสในป ีค.ศ. 2016 และใน
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
Conference of the Parties) คร้ังท่ี 26 (COP26) 
ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อท่ีประชุมระดับผู้นํา 
(World Leaders Summit) ประกาศเจตนารมณ์
ว่าไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศ
อย่างเต็มท่ีด้วยทุกวิถีทาง เพ่ือบรรลุเปา้หมายความ
เปน็กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 
ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ได้ในปี ค.ศ. 2065 
และด้วยการสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ไทยจะยกระดับ 
NDC ของเราข้ึนเปน็ร้อยละ 40 ได้ ซ่ึงลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเปน็ศูนย์ได้ภายในป ีค.ศ. 2050

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
เลขาธิการ Thai SCP Network
รองผู้อํานวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การลดภาวะโลกรวน
ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
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 สาเหตุสําคัญของปญัหาภาวะโลกรวน เกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ
ท่ีมาจากกิจกรรมการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ 
ดังน้ัน หากสามารถทําให้ภาคการผลิตมีการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ซ้ํา 
การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ การผลิตใหม่ การแปรใช้ใหม่ 
การออกแบบกระบวนการ การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
และนวัตกรรม รวมถึงมีการตามติดตามผลเพ่ือจัดการ
ให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุหมุนเวียนอยู่ภายในระบบ ก็จะ
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้

5  ปรับปรุงจากมาตรฐาน มตช. 2-2562 แนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
   ในองค์กร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

“ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
คือ แนวคิดเชิงระบบในการออกแบบกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ด้วยการจัดการ
ผังการไหลของทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนและ
การลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน จนนํา
ไปสู่การไม่มีของเสีย ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโต
อย่างย่ังยืน5 แนวคิดน้ีนับเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน เปน็ท่ียอมรับ และมี
การขับเคล่ือนท้ังจากภาครัฐและภาคธุรกิจท่ัวโลก
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จากรายงานของมูลนิธิ Ellen MacArthur (2021)6 พบว่า หากนําแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาใช้กับวัสดุหลัก 4 ประเภท ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก และซีเมนต์ 
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกได้ถึงร้อยละ 40 หรือ 3.7 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ค.ศ. 2050แบ่งเปน็การกําจัดของเสีย การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ําและการหมุนเวียน
วัสดุ ลดได้ 0.9 1.1 และ 1.7 พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลําดับ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทําโครงการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก ในโรงงาน 
6 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ขององค์กรและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การได้มาของวัตถุดิบ
แต่ละชนิดท่ีใช้ในกระบวนการผลิต การใช้ไฟฟา้ ไอน้ํา กระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า การใช้งาน และการจัดการ
ของเสียของโรงงานและการกําจัดซากของผลิตภัณฑ์เม่ือหยุดอายุการใช้งาน และนํามา
เทียบกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีนํามาใช้ เช่น นําวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต 
การจัดการน้ําท้ิงกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การนําของเสียต่าง ๆ  ไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท้ัง 6 แห่ง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรวม 2.31 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อป ีเม่ือดําเนินการตามมาตรการตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน พบว่ามีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.69 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซ่ึงสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
คิดเปน็ร้อยละ 73.10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึน

จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้นําแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปใช้ เป็นการเช่ือมโยงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยท่ีโรงงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และการใช้พลังงานได้จากการลดการสูญเสีย และการลดภาระในการจัดการของเสียท่ี
ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อ ซ่ึงมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใช้
วัตถุดิบหมุนเวียนภายในระบบ รวมถึงการรับวัสดุเหลือใช้จากโรงงานหน่ึงมาเปน็วัตถุดิบ
แทนการใช้วัตถุดิบท่ีได้มาจากธรรมชาติ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเปน็กลไกสําคัญ
ท่ีสามารถนําพาประเทศไทยไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้

6  Ellen MacArthur Foundation. 2021 Reprint. Completing the Picture – How the circular economy tackles 
   climate change.
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CIRCULAR ECONOMY INNOVATION POLICY 

ประสบการณ์ความรู้วิทยากรจากฟอร่ัม 7 กลุ่ม
CIRCULAR INNOVATION POLICY FORUM



     ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการดําเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ท้ังใน
ภาคของธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น การสร้าง
สินค้าจากวัสดุเหลือใช้ หรือการลดการเกิดของเสีย
ในครัวเรือน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นการดําเนินการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังส้ิน ถึงแม้จะมีการดําเนินการ
อย่างแพร่หลายในหลายหน่วยงาน กิจกรรม หรือ
แม้แต่ครัวเรือนเอง แต่หลายท่านยังคงมีคําถามว่า
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy 
น้ันคืออะไร และมีความสําคัญอย่างไร

     เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนให้ทรัพยากร
ในระบบการผลิตท้ังหมด สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม
และนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือรับมือกับปัญหาการ
ขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
จึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นานท่ีสุด ส่งเสริม
การใช้ซ้ํา สร้างของเสียในปริมาณท่ีต่ําท่ีสุด และให้
ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิต
และบริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบท่ีผ่านการผลิตและ
บริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ มีการหมุนเวียน
เปน็วงจรต่อเน่ืองในระบบปดิ โดยไม่มีการส่งของ
เสียออกนอกระบบ โดยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สามารถช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่
กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องบริบทการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ เป็นการสร้าง
โอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เกิดการจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การจัดการขยะและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และสามารถ
ลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้จากเทคโนโลยีท่ีใช้วัตถุดิบ

ประสบการณ์ความร ู้วิทยากร
จากฟอมรัม่ 7 กลุ่ม 
CIRCULAR INNOVATION 
POLICY FORUM
4.1 กลุ่มอุตสาหกรรม
    การขับเคล่ือนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน 
    (Circular Economy)

ประสบการณ์ความรู้
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ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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      อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของมูลนิธิ SOS มีปัญหาและความท้าทายท่ีสําคัญ 
คือ ไม่มีนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือภาคชุมชนท่ีมีปัญหาการขาดแคลนอาหาร
ท่ีชัดเจน การดําเนินงานของ SOS มีข้อจํากัดตามจํานวนคนและอุปกรณ์ท่ีมี รวมท้ัง 
มีค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5 ล้านต่อปี นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงในเร่ืองการนําอาหาร
ไปบริจาคหากเกิดผลกระทบเชิงลบกับผู้ให้บริภาคหรือผู้รับบริจาค ในขณะท่ีภาคเอกชน
ท่ีต้องการบริจาคอาหารส่วนเกิน ไม่มีข้อมูลว่าจะสามารถนําไปบริจาคได้ท่ีไหน รวมท้ัง 
มีประเด็นกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยทางอาหาร ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้และผู้รับ
บริจาค จากบริบทดังกล่าว มูลนิธิ SOS จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
จัดการอาหารส่วนเกินด้วยการบริจาคท่ีเปน็ประเด็นสําคัญ คือ การออกนโยบายของ
ภาครัฐในการช่วยเหลือภาคชุมชนท่ีมีปัญหาการขาดแคลนอาหาร รวมท้ัง ประเด็นสืบเน่ือง
ในการสร้างอาชีพและรายได้ ให้มีหน่วยงานท่ีดําเนินงานบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน
ด้วยการบริจาคในทุกจังหวัด การออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริจาคและผู้กระจายอาหาร
ส่วนเกิน และการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคอาหารท้ังองค์กร/บุคคล และ ผู้บริจาค
เงินเพ่ือสนับสนุนการจัดการอาหารส่วนเกิน เพ่ือสร้างแรงจูงในในการมีส่วนร่วมบริจาค
อาหารส่วนเกิน การลงพ้ืนท่ีสํารวจความต้องการและความขาดแคลนของชุมชนเพ่ือ
จัดทําแผนท่ีชุมชนขาดแคลนอาหาร และ ส่งมอบข้อมูลน้ีให้กับหน่วยงานท่ีสนใจบริจาค
อาหารส่วนเกิน ตลอดจน การพัฒนาระบบตรวจสอบ ความเร่งด่วนของพ้ืนท่ีท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ การจัดระบบโลจิสติกส์ของการรวบรวมอาหารส่วนเกินเชิงพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการต้ังจุดรับอาหารส่วนเกินในรูปแบบของธนาคารอาหารชุมชน การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง digital platform จับคู่ผู้บริจาคอาหารและผู้รับ
บริจาคอาหาร การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และคลังจัดเก็บอาหารส่วนเกินเพ่ือรวบรวม 
จัดเก็บ และกระจายอาหารส่วนเกินไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ และการเสนอโครงการวิจัย Big 
rock project เพ่ือทําการศึกษาเชิงลึกในข้อมูลในการขยายผลจากการดําเนินงานของ 
SOS และการศึกษาผลกระทบต่อการกําหนดกฎหมายต่อการบริจาคอาหารของประเทศไทย 
รวมท้ัง การให้ความรู้ผู้บริโภคเก่ียวกับการจัดซ้ือ การจัดเก็บ การรับประทานอาหาร
ให้หมด

จะส่งต่อให้กับผู้รับบริจาค ได้แก่ สถานเล้ียงเด็กกําพร้า ท่ีพักพิง และชุมชนท่ีมีรายได้น้อย 
เปน็ต้น ผลกระทบตลอด 5 ปท่ีีผ่านมา สามารถกอบกู้อาหารส่วนเกินได้ 2,598 ตัน ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,936 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งมอบม้ืออาหาร 10.9 ล้านม้ือ สู่
ชุมชน 527 ชุมชน ซ่ึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอาหารของชุมชนกว่า 436 ล้านบาท ลดค่า
ใช้จ่ายในการฝังกลบขยะอาหาร 4.1 ล้านบาท และลดต้นทุนภายนอกจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 817,000 บาท 



       ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อํานวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (TEI) ประธาน
เครือข่ายและนายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน (Thai SCP 
Network) กรรมการบริหารพัฒนา BCG Economy Model และประธานอนุกรรม
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้กล่าวถึง การขับเคล่ือน SCP ของประเทศไทย

      ตามแผนการขับเคล่ือนการผลิตเละการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560-2580 
(ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1) ประกอบ 6 ภาคส่วนหลัก ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ภาคเกษตรกรรมและอาหาร ภาคบริการและการท่องเท่ียว ภาคเมือง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีย่ังยืน และภาคการสร้างความตะหนักรู้และการศึกษา 
โดยจุดมุ่งหมายในการขับเคลือ่นมาจากปญัหาสภาวะถดถอยของสภาพแวดล้อมจาก
ท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อการดํารงชีวิต การมุ่งสู่การจัดการก๊าซเรือนกระจกจึงได้มีการเรียกร้อง
ให้ทุกภาคส่วนลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การเพ่ิมนวัตกรรมการ
ประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมความร่วมมือเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดล้อม
ในระดับโลก

4.3 มุมมองด้านส่ิงแวดล้อม การขับเคล่ือนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นโยบาย
     และกฎระเบียบสนับสนุนภาคเอกชนดําเนินธุรกิจ 
     โครงการบูรณาการและขับเคล่ือนภาคส่วนของไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
     มุมมองด้านส่ิงแวดล้อมโดยการขับเคล่ือนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา





      โดยมีตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ คือ 1.) การใช้ทรัพยากรวัตถุดิบพ้ืนฐานของประเทศ
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2570  2.) สร้างโอกาสการลงทุน
เพ่ือการเติบโตและการจ้างงานด้วยเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ส่งผลให้ GDP เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1 ภายในป ีพ.ศ. 2570  3.) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไม่น้อยกว่า
1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2570เป็นตัวเสริมตัวช้ีวัด
แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มีการจัดทําโครงการ
เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การจัดการ
ขยะพลาสติกครบวงจร แยก รวบรวมจัดเก็บหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน 
โดยมีการดําเนินกิจกรรมประเมินปริมาณพลาสติกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการไหล
ของของเสียและวัตถุรอบสองเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือน Circular Economy 
ของประเทศ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนการบ่มเพาะ
สร้างและยกระดับผู้ประกอบการ(Startup/Levelup)ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
การพัฒนานวัตกรรมจากการใช้วัตถุดิบรอบสองพลาสติกชีวภาพและเทคโนโลยี
การรีไซเคิลการผลักดันให้เกิดศูนย์รวบรวมวัตถุดิบรอบสองหรือศูนย์แลกเปล่ียน
และใช้ประโยชน์ของเสียร่วมกัน  การจัดทําระบบรับรองฉลากด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและพัฒนามาตรฐานกระบวนการและผลิตภัณฑ์ระดับสากล การสร้าง
ระบบ การให้บริการและคําปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ของเสีย
การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ระดับชาติ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านการจัดการขยะอาหาร
การผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืนการสร้างโมเดลนําร่องด้านการบริหารจัดการขยะ
อาหารครบวงจร การจัดทําระบบ Digital platform เพ่ือตรวจสอบและการประเมิน 
ค่าดัชนีการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของประเทศ การศึกษากฎระเบียบและ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการนําของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมออกมาใช้ประโยชน์ 
การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะก่อสร้างและขยะร้ือถอนท่ีเหมาะสมการจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลวัสดุก่อสร้างรีไซเคิลขยะก่อสร้างและร้ือถอนการพัฒนานวัตกรรม
วัสดุก่อสร้างจากการใช้วัสดุรอบสองท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการผลิตจาก 
Virgin materials การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน 
การศึกษากฎระเบียบและมาตรการท่ีเก่ียวข้องการจัดการขยะก่อสร้างและขยะ
ร้ือถอน



มุมมองด้านส่ิงแวดล้อมโดยการขับเคล่ือนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณประเสริฐ ศิรินภาพร

       คุณประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ได้บรรยายในหัวข้อ “มุมมองด้านส่ิงแวดล้อมโดยการขับเคล่ือนด้วย
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” จากปญัหาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและการขยายตัว
ของการผลิตและการบริโภคท่ีขาดการคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่อย่างจํากัด
และไม่มีความย่ังยืน นํามาซ่ึงปญัหาส่ิงแวดล้อมหลายด้าน อาทิ ปัญหาขยะและของเสีย
ท่ีมากข้ึน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปญัหาทรัพยากรทางธรรมชาติเส่ือมโทรมและปญัหามลพิษทางน้ําและทางอากาศ เป็นต้น 
ซ่ึงการเปล่ียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปน็การปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร 
โดยเปลี่ยนรูปแบบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดการหมุนเวียนมีการใช้ซํ้า
และนํากลับมาใช้ใหม่ซ่ึงเป้าหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศ คือ การทําให้สินค้า วัสดุท่ีใช้ในการผลิต และทรัพยากรคงมูลค่าอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจหลายรอบการผลิตและใช้งานยาวนานมากย่ิงข้ึน รวมถึงเกิดของเสียน้อย
ท่ีสุด เพ่ือทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนลดการปล่อย
คาร์บอนและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นทางออกที่
ทําให้เกิดการปฎิวัติรูปแบบการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 



       สําหรับการขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ได้ดําเนินการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์และแผนการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ อาทิ นโยบายและ
แผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2565 แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 2580 โดยให้ความสําคัญกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2565 รวมไปถึงโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG  (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) ท่ีเป็นโมเดลการ
พัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

ทีม่า: สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการประชุม 
Circular Economy Innovation Policy Forum กลุ่มนโยบายและแผนงาน คร้ังที ่1 

วันที ่2 สิงหาคม 2564



      สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในฐานะหน่วยงาน
ประสานงานกลางของประเทศไทยท่ีรับผิดชอบการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเปา้หมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน (SDG 12) 
ร่วมกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดทําแผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืน 
พ.ศ. 2560 – 2579 และปรับปรุงเป็นแผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
พ.ศ. 2560 – 2580 ซ่ึงคณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเปา้หมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีมติเห็นชอบในการประชุมครัง้ท่ี 1/2563 
เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือเปน็กรอบการดําเนินงานด้านการผลิตและการบริโภค
ท่ีย่ังยืนของประเทศไทยให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ท่ี
ย่ังยืนท่ี 12 สะท้อนความก้าวหน้าการดําเนินงานของทุกภาคส่วนและสามารถนําไปพิจารณา
กําหนดแนวทางขับเคลือ่นและสนับสนุนภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยแผนขับเคล่ือนฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
รวมท้ังเปา้ประสงค์และตัวช้ีวัด SDG 12 ตามท่ีองค์การสหประชาชาติกําหนด
      แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560 – 2580 ได้กําหนด
เป้าหมายในภาพรวมในการปรับเปล่ียนสังคมไทยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือมุ่งสู่สังคมท่ีมี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและสมดุลกับฐานทรัพยากรของประเทศ 
โดยน้อมนําหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังมีการนําเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์
เพ่ือนําไปใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจทางสังคมโดยมีภาคส่วนหลักท่ีมีส่วนขับเคล่ือน
การบรรลุเปา้หมายตามแผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560 – 
2580 ได้แก่ 

- ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การทํา Circular Economy ท้ังกระบวนการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมท้ังปัจจัยนําเข้า 
เช่น วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ท่ีนําเอามารีไซเคิล และปจัจัยนําเข้า ได้แก่ สินค้า ผลิตภัณฑ์ 
การบริโภคของเหลือท่ีเกิดข้ึนให้เกิดประสิทธิภาพ 

- ภาคเกษตรกรรมและอาหาร ควรมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ภาคบริการและการท่องเท่ียว ควรมีการส่ือสาร การสร้างความตระหนัก 

การเช่ือมโยงของแต่ละภาคส่วน การทํา Sandbox เพ่ือเปน็ศูนย์การเรียนรู้
- ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมีการผลักดันออกนโยบาย

ในเชิงกฎหมายสําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ การกําหนด บทบาท หน้าท่ีความรับผิด
ชอบ
ของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน การจัดทํากลไกในการแก้ปญัหาเดิมสร้างโอกาสใหม่ๆ 

- ภาคการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีย่ังยืน ควรสนับสนุนการข้ึนทะเบียนสินค้าและบริการ
ท่ีเป็นมิตร สนับสนุนการให้ความรู้ การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการข้ึนทะเบียนสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตร เน่ืองจากปจัจุบันมีราคาท่ีค่อยข้างสูง



      การดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินการ ดังน้ี

• การขับเคล่ือนด้านนโยบาย มาตรการหรือแนวทางต่าง ๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2560 - 2565 แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 2580
(ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1) เช่น ส่งเสริมการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ในทุกภาคส่วนปรับปรุงหรือยกเลิกกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมตลาดสินค้า
และบริการท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนวัสดุร่วมกันในกลุ่มผู้ผลิต 
ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industry Symbiosis) และการติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุง CE

• การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ อาทิ การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปน็มิตรต่อส่ิง
แวดล้อม 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาจากวัสดุธรรมชาติ ทดแทน
การใช้พลาสติก ตลอดจนการนําของเสียไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดต้นทุนด้วยการลดการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดวัฏจักรรวมถึงสนับสนุนการวิจัยเพ่ือให้ผู้ผลิตสามารถ
ปรับตัวต่อนโยบายท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันใน ตปท. เช่น นโยบาย 
EU-Green Deal ท่ีมีผลต่อการส่งสินค้าไปจําหน่ายในอียู โดยต้องให้ข้อมูลผู้บริโภค 
คุณสมบัติด้านส่ิงแวดล้อมของสินค้า อายุการใช้งาน วิธีการซ่อม ฉลากส่ิงแวดล้อม 
การห้ามวางสินค้าประเภท single-use plastic รวมถึงให้ลดการใช้ และใช้หลักการ 
PPP 

• การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ควบคุมกฎระเบียบ ผู้ประกอบการ ผู้จําหน่าย 
และผู้บริโภคในการเรียกคืนสินค้า ตามหลักการ Extended Producer Responsibility  
รวมถึงสนับสนุน SMEs ชุมชนและประชาชนท่ีมีริเร่ิมธุรกิจเก่ียวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
เช่น ร้านค้าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือนําวัสดุกลับมาใช้ซ้ําการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักให้กับประชาชนเพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างจิตสํานึกของ
ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ต้ังแต่การลดการเกิดขยะต้นทาง การใช้ซ้ําการนํากลับมาใช้ใหม่ 



ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์
มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงจากการศึกษาปัญหา สถานการณ์ปัญหาขยะ พบว่า 
ปจัจุบันเกิดขยะมูลฝอยจากพลาสติกและกล่องเคร่ืองด่ืม ประมาณ 27-28 ล้านตันต่อป ี
คิดเปน็ประมาณ 1.15-1.18 กิโลกรัม/คน/วัน ซ่ึงเปน็อัตราการสร้างขยะพลาสติก 66 
กิโลกรัม/คน/ปี เทียบกับค่าเฉล่ียของโลก คือ 29 กิโลกรัม ขยะพลาสติกประมาณ 
2 ล้านตันต่อปี อัตรารีไซเคิล เฉล่ีย 17-25 เปอร์เซ็นต์ โดยขวด Polyethylene 
Terephthalate (PET) มีอัตราการรีไซเคิล มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจากปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึนเกิดจากพลาสติกในกลุ่มท่ีใช้คร้ังเดียวท้ิง (Single-use plastic) ท่ียาก
ต่อการนํามารีไซเคิล นอกจากพลาสติก พบว่า ยังมีกล่องเคร่ืองด่ืมถูกกลับรีไซเคิล
ต่ํามาก เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณขยะ ส่งผลให้เกิดการตกค้างสู่ส่ิงแวดล้อม 
และนอกจากน้ัน จากสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า มีขยะเกิดข้ึนตามจํานวนมากท่ีมา
จากขยะติดเช้ือและขยะพลาสติกคร้ังเดียวท้ิง มาตรการ Work From Home ยังก่อให้
เกิดขยะพลาสติก เพ่ิมข้ึน 15 เปอร์เซ็นต์ จากการส่ังสินค้าเดลิเวอร่ี จากการจัดการ
ขยะในประเทศไทยในปจัจุบัน ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยงาน
ในการเก็บขยะ ซ่ึงใช้งบประมาณในการจัดการมากถึง 20,000 ล้านบาท และต้องใช้
เงินภาษีอุดหนุน 17,000 ล้านบาท ดังน้ัน จึงมีความสําคัญย่ิงท่ีทุกภาคส่วนต้องมา
ช่วยกันจัดการระบบการจัดการขยะ

เสวนา นโยบายและกฎระเบียบสนับสนุนภาคเอกชนดําเนินธุรกิจ Circular Economy 
(Reverse logistic, Circular Economy products, Green Purchasing)

ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี

สาเหตุของปัญหาการจัดการขยะ เกิดจากการจัดการในรูปแบบ Linear Economy 
ความล้มเหลวของตลาด กฎหมายท่ีเน้นด้านเก็บ/ขน/กําจัด ซ่ึงไม่มีกฎหมายบังคับ
ให้ผู้ผลิตทํา Eco-design และจัดระบบ Take-back ตามหลัก Extended Producer 
Responsibility (EPR) อีกท้ังยังขาดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แหล่งกําเนิดลดขยะ
ท่ีต้นทาง ดังน้ัน แนวทางแก้ปญัหาการจัดการขยะ คือ การทํา Circular Economy 
โดยเน้นการ Eco-design 9Rs Business model ซ่ึงต้องอาศัยการเปล่ียนแปลง 
3 ส่วนไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 1.) กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 2.) เคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ 3.) มาตรการทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม และจิตสํานึก









      โดยหลังโควิด-19 ประเทศไทยมีแผนการเปิดประเทศสู่ความย่ังยืนภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถช่วย 

 1.)  การเดินทางท่องเท่ียวท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
       2.) การเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติระดับบน (นักท่องเท่ียวคุณภาพ) 

 3.) กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการบริการ นํามาช่วยลดผลกระทบต่อของเสีย
           ท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและแหล่งท่องเท่ียว 

 4.) การกระจายการเดินทางท่องเท่ียวเชิงพ้ืนท่ีและเวลา และผลักดันการท่องเท่ียว
           ตามโจทย์การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ในขณะท่ี (ร่าง)แผนการขับเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566
-2570) การพัฒนาการท่องเท่ียวได้ระบุไว้
ชัดเจนว่า จะใช้ BCG เปน็กลไกในการขับเคล่ือน
ภาคท่องเท่ียวรวมท้ัง (ร่าง)แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 13 โดยมีการ
กล่าวถึง BCG Model ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวมากข้ึน การพัฒนามาตรฐาน 
ความสะอาด/ความปลอดภัย คุณภาพและ
มาตรฐานของการให้บริการ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างย่ังยืน” โดยมองในด้านเศรษฐกิจ
มูลค่าสูงเปน็มิตรส่ิงแวดล้อม การจะทําให้ 
SMEs ท่ีเปน็กระดูกสันหลังของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวนําเร่ือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปใช้ควบคุม โดยคาดการณ์
การท่องเท่ียวในอนาคต 10 ป ีจะมีการท่องเท่ียว

ท่ีมีการเช่ือมโยงท่ีสมบูรณ์ และการยกระดับ
ในมิติเศรษฐกิจท่องเท่ียวเน้นคุณค่า โดย
ยกระดับในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดย 
1.) เศรษฐกิจท่องเท่ียวคุณค่าสูง ด้วยการ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายทางการท่องเท่ียวและดึงดูด
นักท่องเท่ียวคุณภาพสูง การเพ่ิมมูลค่าให้
กับสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรับสดุลและการ
ลดการพ่ึงพานักท่องเท่ียวต่างชาติ และการ
ยกระดับคุณภาพของบุคลากรและทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
2.) สังคมและชุมชนท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน การต่อยอด
อัตลักษณ์ความเป็นไทย การกระจายความ
เจริญท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างท่ัวถึง

ท้ังประเทศ และส่งเสริมการเท่ียวไทยได้ตลอด
ท้ังป ีลดการท่องเท่ียวตามฤดูกาล 
3.) ต่อยอดคุณค่าให้กับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นการต่อยอดให้กับต้นทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในภาคการท่องเท่ียว การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว
อย่างมีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้น้ําและพลังงานในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และสร้างมลพิษจากการท่องเท่ียว และบรรเทา
ผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ภูมิอากาศ



      สําหรับประเทศไทยการทํา Circular Economy Tourism & Service Business 
Model จะมุ่งเน้น 1.) ด้านการออกแบบ (Circular Design) เน้นการออกแบบท่ีมีอายุ
การใช้งานนานข้ึน สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ําได้ 2.) ด้านการเลือกใช้พัสดุ (Circular 
Supplies) เน้นการนําวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได้มาเปน็วัตถุดิบหลักในการผลิตเพ่ือลดของเสีย 
3.) ด้านการบริการ (Circular as a Service) เน้นการนําผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาให้บริการ
ในรูปแบบการเช่าหรือจ่ายเม่ือใช้งานแทนการซ้ือขาดเพ่ือลดการซ้ือท่ีไม่จําเป็น และใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 4.) ด้านการแบ่งปนั (Sharing Platform) 
เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5.) ด้านการ
นํากลับมาใช้ใหม่ (Resource Recovery) การนําเอาวัตถุดิบเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องนําไปกําจัดกลับสู่กระบวนการใหม่เพ่ือลดปริมาณการเหลือท้ิง 6.) ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน (Sustainable Business Management) การนํานวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาช่วยในการดําเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และรักษาส่ิงแวดล้อม

       “Circular Economy Tourism เกิดข้ึนแล้วในประเทศไทย และต้องพัฒนาต่อไป 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน มีความสําคัญ ไปกว่าน้ัน คือ การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ ภาคีทางการท่องเท่ียวในทุกระดับ”



      คุณวรรณวิภา ภานุมาต ผู้อํานวยการสํานัก
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ “การขับเคล่ือน 
Circular Economy Tourism ขององค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน)” หรือ อพท.

      โดย อพท. ได้มีการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ในชุมชนเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดความย่ังยืน 
พัฒนากลไก การป้องกัน การไม่ให้ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การท่องเท่ียวส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียวเกิดความเส่ือมโทรม 
เน่ืองจากท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีจุดขาย 
คือเน้นการใช้ทรัพยากรเป็นหลัก ดังน้ันเป้าหมาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหลังวิกฤตโควิด-19 
โดยใช้ Bio-Circular-Green' Economy Model 
(BCG Model) มุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ

เสวนา การขับเคล่ือน CE Tourism ขององค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน)

นางสาววรรณวิภา ภานุมาต











      ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนบางคนอาจเปน็ participants 
และบางคนอาจมีคุณสมบัติเปน็ change agent  คนท้ังสองกลุ่มน้ี
มีความสําคัญกับความย่ังยืนของวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่น้อยไปกว่า
กัน
แต่เปน็คนละบทบาท และมีความจําเป็นต้องพัฒนาคนท้ังสองกลุ่มน้ีต่อ
ไป
เพ่ือให้นําวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันจนกลายเปน็
วัฒนธรรมและหน้าท่ีพลเมือง การค้นหา change agent เปน็เร่ืองสําคัญ
ตัวอย่างเทคนิคท่ีคุณอรุณีได้แนะนํามาคือ “Body Paint Tech-
nique” 
ซ่ึงเป็นการตัง้คําถามว่าคนทีจ่ะเข้าร่วมโครงการเรียนรู้จะต้องมีความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติอย่างไร จากน้ันให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันเลือกว่าอะไร
เปน็ส่ิงท่ีคนให้ความสําคัญแล้วจึงดูว่าใครมีคุณสมบัติเหล่าน้ีบ้างเพ่ือ

การพัฒนาผู้เรียน

      หน่ึงในโครงการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่าง ๆ   คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ไม่ว่าจะเปน็การพัฒนาโดยคนในชุมชนเอง หรือผู้เรียนจาก
ภายนอกท่ีใช้ชุมชนเปน็พ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น การสร้างอาชีพ และราย
ได้
ให้แก่ชุมชน โดยทําให้ท้ังผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ลดภาระกับส่ิงแวดล้อม
และยังสามารถเปน็จุดขาย และ brand value ได้อีกด้วย อย่างไร
ก็ตาม
ในการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ CE น้ี จะต้องมีการสนับสนุนในหลายรูปแบบ
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์น้ันสามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบได้จริงไม่ได้เปน็เพียง
แต่แนวคิด คุณรัชนีได้กล่าวถึงการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การ
สนับสนุน
ในลักษณะเดียวกับ OTOP แต่อาจจะเรียกช่ือเป็น One Tambon 
One CE Product มีการกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ CE รวม
ท้ัง
ตราสัญลักษณ์ เพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ความเป็นผลิตภัณฑ์ 
CE นอกจากน้ียังพูดถึงการมี facility ส่วนกลางเพ่ือทําให้ผลิตภัณฑ์
ท่ีถึงแม้จะเปน็ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเล็ก ๆ ก็สามารถส่งเสริม
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนได้จริง เช่น การการจัดการขนส่งเพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อ
กับ 
value chain และ reverse logistics เพ่ือจะนําส่ิงท่ีใช้แล้วกลับเข้ามา
ในระบบต่อไป ระบบการทดสอบต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลสําหรับการขอ
การ
รับรอง ท่ีผู้ประกอบโดยเฉพาะขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน



       หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ท่ีได้กําหนดเป็นนโยบายขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ด้วยการให้
ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน 
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซ่ึงได้กําหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว
 เป้าหมายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG (BCG Model) เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและปญัหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตลอดจนสร้างการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจแนวใหม่ โดยโอกาสในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
จะสามารถสร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิเช่น ธุรกิจรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง 
ธุรกิจพลังงานชีวมวลและชีวภาพ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรท่ีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันไม่ให้เกิดขยะและของเสีย 
ตลอดจนสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน
 โมเดลธุรกิจท่ีเปล่ียนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) 
สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จะต้องมีกระบวนการดําเนินการแบบ 
Closed loop recycling เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบหรือเปล่ียนวัสดุ
จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไปเปน็ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ มีการแบ่งปันบริการ 
สาธารณูปโภคและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ทรัพยากร มีกระบวนการผลิตในท้องถ่ินและเปน็ประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม 
นําเสนอแนวทางแก้ไขมากกว่าผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท้าทาย
ทางการตลาดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการอย่างต่อเน่ือง เน้นการออกแบบท่ีแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นช้ินส่วน 
สามารถสร้าง ใช้ และเปล่ียนได้อย่างอิสระ ปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ในแบบของตนเอง
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมเพ่ือผลิตอาหารด้วยเซ็นเซอร์
เพ่ือประเมินผลิตภัณฑ์อาหารอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์สารทดแทนจากพืชสําหรับอาหาร
ท่ีทําจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เปน็ต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
และการก่อสร้าง ได้แก่ หุ่นยนต์กําจัดของเสีย เพ่ือคัดแยกขยะรีไซเคิลท่ีมีการวิเคราะห์
แบบ Realtime ระดับความแม่นยํา 98% และการพัฒนาโลหะใหม่ประสิทธิภาพสูง 
ไม่เปน็พิษและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เปน็ต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
พลาสติก ได้แก่ เทคโนโลยี Blockchain เพ่ือการจัดการและลดขยะพลาสติกในประเทศ
สหภาพยุโรป ท่ีติดตามขยะพลาสติกไม่ให้ไปยังหลุมฝังกลบและมหาสมุทร ตลอดจน
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรวบรวมและรีไซเคิลขยะพลาสติก เปน็ต้น

4.6 วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  Innovation Sandbox 
ขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
     การบรรยายเร่ือง “หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กับงานวิจัย
     ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
 

ดร.นงนุช พูลสวัสด์ิ
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน (TIIS)



       ในระยะ 2-3 ปท่ีีผ่านมา มีการพูดถึง Sandbox จํานวนมาก โดยแนวคิดของ 
Sandbox คือการทดลองทําอะไรบางอย่างในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงหรืออาจทํางานภายใต้
กรอบเดียวกัน โดยมีการริเร่ิมจากธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมารัฐบาลได้ให้
ความสนใจเก่ียวกับการทํา Sandbox มากข้ึน จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการ และหน่วยงานข้ึนมา 
เช่น หน่วยงาน Program Management Unit (PMU) อาทิ PMU “A”, PMU “B” 
และ PMU “C” ซ่ึงท้ังสามเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนในระบบ ววน. โดยดําเนินการ
ภายใต้สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
แต่มีการบริหารท่ีเป็นอิสระจาก สอวช. โดยปกติแล้วถือว่าเป็นหน่วยงานระดับกรม
และจะต้องใช้เวลานานในการก่อต้ัง หน่วยงานดังกล่าวจึงถือว่าเป็น Sandbox และจะมี
การกําหนดระยะเวลาการประเมินผลงาน ซ่ึงหากสามารถดําเนินการได้ดีก็จะมีการ
ดําเนินการต่อไป
      สําหรับการดําเนินงานด้าน Sandbox น้ันจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติของ สอวช. 
มาตราท่ี 14 กล่าวว่า สามารถจัดต้ัง Sandbox เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริม
นวัตกรรมด้านใหม่และพัฒนากําลังคนระดับสูงเฉพาะทางได้ โดยให้ได้รับการส่งเสริม
และสิทธิประโยชน์และมีการยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใด
มาใช้บังคับให้ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการยกเว้นการใช้บังคับดังกล่าว
ต่อไป โดยงานวิจัย นวัตกรรม หรือรูปแบบธุรกิจ ท่ีจะเข้ามาอยู่ในแนวทางการดําเนินการของ 
Sandbox น้ัน จะต้องเปน็งานวิจัย นวัตกรรม หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ไม่เคยมีมาก่อน 
อีกท้ังต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการดําเนินการของ Innovation 
Sandbox น้ัน จะมีการสํารวจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปน็อุปสรรคในการทํางานวิจัย
และส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox) โดยการดําเนินการของ 
Sandbox แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การปลดล็อคกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเดิม
ท่ีต้องการยกเว้น เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานของภาคเอกชนสามารถทําได้ง่ายข้ึน 
หรือสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ และ 2. การยกเว้นกฎหมายเพ่ือการวิจัย ขอควบคุม
เพ่ือให้สามารถทําการทดลองได้ โดยไม่มีการกําหนดโจทย์เบ้ืองต้น ซ่ึงการดําเนินการ
ของการประชุม CE Innovation policy forum น้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบท่ี 1 เน่ืองจาก
มีโจทย์งานวิจัยและปญัหาท่ีชัดเจนแล้ว และจากน้ันได้สรุปประเด็นสําคัญในการดําเนินงาน
ของ Innovation Sandbox ดังน้ี  

(1) สภานโยบายต้ังคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง (คณะกรรมการ Sandbox) 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังและส่งเสริม Innovation Sandbox 

(2) ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถทําเร่ืองขอให้มี
การจัดต้ัง Innovation Sandbox โดยเสนอแผนการจัดต้ัง Sandbox ต่อคณะกรรมการ 
โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดของ เป้าหมายพิสูจน์นวัตกรรม ขอบเขตและ feature ของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระยะเวลา การวิเคราะห์ผลกระทบ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องการปลดล็อค

(3) หน่วยงานรับผิดชอบหลักพิจารณา เช่น ให้สิทธิประโยชน์พิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้ประกอบการ และปลดล็อคกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปน็อุปสรรค

(4) คณะกรรมการทําการประเมินผลการดําเนิน Sandbox ถ้าสําเร็จ เสนอ ครม. 
ขยายผลในวงกว้าง ถ้าไม่สําเร็จให้ยุติการดําเนินการและรายงานผลต่อสภานโยบายฯ

การบรรยายเร่ือง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแนวทางการใช้
แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) เพ่ือขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)



      สําหรับกระบวนการดําเนินงาน Innovation Sandbox น้ันจะมีหน่วยงานท่ีดําเนินการ
ร่วมกันหลายหน่วยงาน (รูปท่ี 1) อาทิ สภานโยบายฯ จะทํางานร่วมกับกระทรวงต่างๆ 
เพ่ือหารือยกเว้นกฎระเบียบท่ีเปน็อุปสรรคภายใต้ Sandbox และมี สอวช. เปน็ฝ่ายเลขานุการ
เพ่ือนําเสนอต่อสภานโยบายฯ เพ่ือพิจารณาปลดล็อคกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค และได้มี
การจัดต้ังคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ืองด้าน Sandbox โดยจะมี Working group 
ทํางานในหลายกลุ่ม เช่น Circular, อาหาร และการอุดมศึกษา เพราะฉะน้ันหากมีเร่ืองท่ี
ต้องการจัดต้ังเปน็ Sandbox สามารถนําเสนอต่อสภานโยบายฯ ในการจัดต้ังได้

      ปัจจุบันจากการทํางานของ สอวช. 
ท่ีได้ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
น้ันได้มีประเด็นความต้องการปลดล็อกกฎหมาย
ด้วย Innovation Sandbox ดังเสนอไปแล้ว
ในหลายด้าน เช่น การแก้ไขกฎระเบียบการนําวัสดุ
เหลือใช้/กากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์
เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่า (ด้าน Waste Symbiosis), 
การออกแนวปฏิบัติในการใช้ Stem cell 
ในการวิจัยและรักษาโรค (ด้าน Stem Cell 
Research & Therapy) การกําหนดแนวทาง
การวิจัยและใช้งานยีนบําบัด การปรับแต่งจีโนม
และรับรองมาตรฐานการผลิตเซลล์ มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือการทดสอบทางคลีนิค
และการนําไปใช้ประโยชน์ (ด้าน Gene Therapy
/Genome Editing), การปลดล็อคการขนส่ง
เศษวัสดุเหลือท้ิง (ด้าน พลังงานชีวภาพ) 
การอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูง
เพ่ือใช้งานในอุตสาหกรรม (ด้านเคมีชีวภาพ
มูลค่าสูง) และการปลดล็อคผังเมืองให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การสร้าง
ไบโอรีไฟเนอร่ีและธุรกิจรีไซเคิล (ด้าน 
Biorefinery) เป็นต้น โดยการจัดอันดับ

ความสําคัญหัวข้อท่ีควรได้รับการผ่อนปรน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการของ สอวช. 
น้ันจะพิจารณาไปตามระดับความยากง่าย
ในการปลดล็อคและระดับผลกระทบ เปน็ต้น 
และจากมติสภานโยบายฯ คร้ังท่ี 3/2562
ได้เห็นชอบแล้วในหลักการและแนวทางส่งเสริม 
Innovation Sandbox ตามท่ี สอวช.เสนอ
และได้มอบหมายให้ สอวช. เปน็หน่วยงานท่ี
จัดทําระเ บียบท่ีเ ก่ียวข้องและจัดต้ัง
คณะกรรมการ Sandbox เพ่ือดําเนินการตาม
มาตรา 14 และเสนอนโยบายต่อไป โดยการ
ดําเนินการของ สวอช. ในขณะน้ีคือ 
(1.) ได้จัดทํา list โจทย์การวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีติดข้อจํากัด และประสานผู้ทําวิจัยรวมถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหารือข้อจํากัดท้ังเชิง
กฎหมายและข้ันตอน และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีต้องเร่งดําเนินการ และ 
(2.) ได้จัดทํากลไกการขับเคล่ือน ได้แก่ 
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้าน Sandbox 
และ Working group ในแต่ละด้านแล้ว

รูปที ่1 กระบวนการดําเนินงาน Innovation Sandbox



กล่าวว่า นอนนอนเร่ิมจากการเป็นสตาร์ทอัพท่ีมีแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ท่ีต้องการเปล่ียนระบบการบริโภคจากเดิมท่ีต้องซ้ือสินค้า ใช้ ท้ิง เกิดขยะ มาเป็นระบบ
เช่า ใช้ คืน รีไซเคิล โดยเน้นไปท่ีสินค้าท่ีนอนในธุรกิจท่ีพัก ซ่ึงเป็นการสานต่อธุรกิจจาก
ครอบครัวโดยปรับเปล่ียนรูปแบบการขายมาเป็นการเช่า ตอบโจทย์ปัญหาของธุรกิจท่ีพัก
ท่ีเข้าไม่ถึงท่ีนอนคุณภาพสูงเน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ อีกท้ังยังไม่มีวิธี
การท้ิงท่ีนอนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีส่วนใหญ่นําไปฝังกลบ 
เผาทําลายหรือท้ิงตามแหล่งน้ํา ก่อให้เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตามมา ขณะท่ีการรีไซเคิล
ท่ีนอนยังเป็นธุรกิจท่ีไม่ทําเงินเพราะค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลท่ีนอนค่อนข้างสูงไม่คุ้มค่า
กับการดําเนินธุรกิจ

4.7 ตราสารหน้ีสีเขียว (Green Bond) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

คุณนพพล เตชะพันธ์งาม
ผู้ก่อต้ังและ CEO นอนนอน

ที่มา: แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ นอนนอน
https://th.nornnorn.com/our-impact



       นอนนอนจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้เช่าท่ีนอน
ใหม่สําหรับธุรกิจท่ีพักเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว นําเสนอ
กลไกการซ้ือท่ีนอนคุณภาพสูงจากผู้ผลิต โดยใช้แหล่ง
เงินทุนจากการออกหุ้นกู้สีเขียว หรือ ตราสารหน้ีเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม (green bond) ซ่ึงเป็นลักษณะหน่ึง
ของการกู้ยืมเงิน (debt financing) จากน้ันนําสินค้า
ส่งไปให้ลูกค้าใช้บริการ และชําระค่าบริการเปน็รายเดือน 
เม่ือจบสัญญาเช่าจะรับท่ีนอนกลับมาแยกช้ินส่วน
นําไปรีไซเคิลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม โดยมีการ
ผนวกเอาค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลไปอยู่ในค่าเช่าแต่ละเดือน
ทําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการรีไซเคิลไปด้วย
         สําหรับความท้าทายในการระดมทุนท่ีผ่านมา 
นายนพพล มองว่า ในภาพรวมนักลงทุนยังกังวล
เร่ืองของความใหม่ของธุรกิจ ส่วนใหญ่ยังอยากเห็น
โมเดลธุรกิจท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วหรือประสบความสําเร็จ
แล้วในต่างประเทศ เม่ือเป็นธุรกิจใหม่จริง ๆ จึงทําให้
เกิดความลังเลในการลงทุน อีกท้ังธุรกิจของบริษัท
ยังเปน็ธุรกิจท่ีใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะ และต้องอาศัย
เงินทุนจากตลาดหน้ีเข้ามาเก่ียวข้องด้วย นอกจากน้ี 
ในส่วนของการทําวิจัย มีความเปน็ไปได้ท่ีบริษัทอาจไม่
ค้นพบเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีนอนท่ีคุ้มกับค่าใช้จ่ายได้ 
ทําให้อาจต้องใช้กําไรบางส่วนจากฝ่ังเช่ามาสนับสนุน
ฝ่ังรีไซเคิล ซ่ึงอาจทําให้ไม่สามารถสร้างกําไรสูงสุด
ได้อย่างท่ีนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการ ซ่ึงนักลงทุน
ท่ีต้องการลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลกําไรแต่เพียง
อย่างเดียวอาจไม่สนใจในธุรกิจลักษณะน้ี อีกส่วนท่ี
สําคัญ คือ บริษัทพยายามสร้างการเปล่ียนแปลง
เชิงระบบ ซ่ึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผล

เคร่ืองมือและกลไกในการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

คุณรัชนี จณะวัตร
Principal Investment Officer – Asia Pacific

International Financial Corporation (IFC), World Bank Group

 กลไกในการสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
หากประเทศไทยจะจัดต้ังงกองทุนข้ึนมา ควรจะพิจารณาองค์ประกอบสําหรับการจัดต้ัง
กองทุน ควรต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ต้องมีการ กําหนดให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
พิจารณา มาช่วยกันกําหนดทิศทาง โอกาสและประโยชน์ในการขับเคล่ือน โดยประเด็นท่ี
ควรคํานึงถึงได้แก่ 1) Define Circular Vision ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ
ผู้ให้ทุนรวมถึงผู้ประกอบการ 2) Circular Economy Definition ความชัดเจนของคํานิยาม
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3) Circular Economy Finance Guidelines 4) Financing 
Instrument และ 5) Project Monitoring and Support 





บทท่ี 5

CIRCULAR ECONOMY INNOVATION POLICY 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ภาพรวมเก่ียวกับการจัดการประชุมกลุ่มย่อย

การประชุมกลุ่มย่อยท้ัง 4 คร้ังมีวัตถุประสงค์

5.1 ระบบสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน: นโยบาย
การเงินและตลาดทุน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

บทท่ี 5

ชล บุนนาค, ธีรวุฒิ ศรีพินิจ,
กรณิศ ตันอังสนากุล และพิมพ์นารา รอดกุล

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDG Move)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับ
นโยบายด้านตลาดการเงินและตลาดทุนสําหรับ
การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ีเป็นผลผลิตจาก
การประชุมกลุ่มย่อยภายใต้โครงการ Circular 
Economy Innovation Policy Forum กลุ่มการเงิน
และตลาดทุน ท่ีได้ทําการจัดการประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง 
โดย 3 คร้ังแรกเป็นการประชุมร่วมกันหลายภาคส่วน
โดยมีผู้ประกอบการท่ีสนใจท้ังขนาดใหญ่ไปจนถึง
ขนาดเล็กเข้าร่วมให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง 
โดยในแต่ละคร้ังมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนประมาณ 
70 - 80 คน และคร้ังท่ี 4 ซ่ึงเปน็การประชุมเฉพาะ
ผู้เช่ียวชาญจากองค์กรท่ีกําหนดนโยบายตลาดการเงิน
และตลาดทุนของประเทศ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
ธนาคารโลกภายใต้โครงการ IFC และคณะผู้จัดจากสมาคม
เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืนแห่งประเทศไทย 
(Thai SCP Network) และสํานักงานสภาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
มีผู้เข้าร่วมเปน็จํานวน 25 คน

1. เพ่ือการทําความเข้าใจภาพเชิงระบบของระบบการเงิน
และตลาดทุน ซ่ึงหมายรวมถึงผู้เล่นท้ังหมดท่ีเก่ียวข้อง 
ตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบสนับสนุนต่าง ๆ  ท่ีจะทําให้
ระบบดังกล่าวเกิดการขับเคล่ือน นําไปสู่การขับเคล่ือน
จริงของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 
2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ความคาดหวัง และปัญหาอุปสรรคของการผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 
3. เพ่ือเป็นฐานไปสู่การสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น
เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป



ตารางท่ี 1 ตารางแสดงรายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อยท้ัง 4 คร้ังโดยสังเขป

โดยคุณภัทรวุฒิ เดชะเทวัญ และคุณภัฏ เดชะเทวัญ

ผูกอต้ังธุรกิจ TP Packaging Solutions

โดยคุณจิรโรจน พจนาราพันธุ กรรมการผูจัดการ

บริษัท แสงเจริญ แกรนด จํากัด



2. ข้อค้นพบจากการประชุมกลุ่มย่อยท้ัง 4 คร้ัง
      การประชุมกลุ่มย่อย 3 คร้ังแรกทําให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเก่ียวกับระบบนิเวศท่ีจะเปน็เง่ือนไขสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือน Circular 
Economy ได้จริง และกลไกภาคการเงินสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพ่ือผลักดันภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่วนการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังสุดท้าย ทําให้เห็น
ถึงมุมมองจากฝ่ังผู้กําหนดนโยบายและกํากับกลไกทางการเงินและตลาดทุน รวมถึง
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับระบบการขับเคล่ือน Circular Economy ว่าปัจจุบันมี
ความพยายามใดอยู่บ้าง อะไรคือข้อจํากัด อุปสรรคและความท้าทายในปัจจุบันใน
การขยายการขับเคล่ือนกลไกทางการเงินและตลาดทุนเพ่ือความย่ังยืนท่ีมีอยู่เดิมให้มา
ครอบคลุมการผลักดันภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน

จํานวนผูเขารวม 25 คน

ธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงาน 
คณะกรรม
การกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.)  
ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 
ธนาคารโลกภายใต 
โครงการ IFC และคณะ 
ผูจัดจากสมาคม
เครือขายสงเสริมการ
ผลิตและบริโภคท่ียัง่ยนื
แหงประเทศไทย (Thai 
SCP Nework) และ
สํานักงานสภาการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.)



    2.1 มุมมองผู้ประกอบการ

       ประเด็นท่ีหน่ึง ความเข้าใจของผู้ประกอบการเก่ียวกับความคาดหวัง
ของภาคการเงินการธนาคารและตลาดทุน ผู้ประกอบการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
ท่ีประสบความสําเร็จแลกเปล่ียนประสบการณ์ไว้ในหลายโอกาสในเวทีท้ัง 3 คร้ังว่า 
ในท้ายท่ีสุดการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ผู้ประกอบการต้องแสดงให้เห็นว่า 
น่ีเปน็ธุรกิจท่ีจะไปรอด เติบโต และทํากําไรได้ ในขณะเดียวกัน ต้องมีการเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือมายืนยันว่าการดําเนินการ
ขององค์กรและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ันสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนจริง 
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนก็สะท้อนว่า ในทางปฏิบัติ
ธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจในภาคเศรษฐกิจน้ี จะแตกต่างจากภาคธุรกิจด่ังเดิม 
ระยะเวลาการคืนทุนอาจมีระยะเวลานานกว่า กําไรท่ีเกิดข้ึนอาจมิได้มีเฉพาะรูปแบบ
ตัวเงินแต่อยู่ในรูปของผลกระทบทางด้านสังคมส่ิงแวดล้อม
       ประเด็นท่ีสอง คือ ปัญหาอุปสรรคท่ีเผชิญ ในส่วนน้ีผู้ประกอบการ
ภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนสะท้อนว่าปัญหาหลักคือการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะ
กิจการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนรายใหม่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบการเงินการธนาคาร 
และตลาดทุนได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากยังไม่มีการดําเนินงานและผลประกอบการ
ในอดีตมาเป็นเคร่ืองยืนยันให้กับผู้ให้ทุนว่ากิจการน้ีจะดําเนินการไปได้อย่างย่ังยืน
หรือไม่และมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
นอกจากน้ีผู้ประกอบการขนาดเล็กอาจไม่สามารถเข้าถึงความรู้และผู้เช่ียวชาญ
ทางเทคนิคเพ่ือการประเมินผลกระทบของกิจการของเขาและการตรวจสอบมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากต้นทุนท่ีสูงและไม่ทราบว่าสามารถติดต่อได้ท่ีใด
       ประเด็นท่ีสาม บทบาทของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
เห็นว่า ภาครัฐควรมีมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นให้
สถาบันการเงินและนักลงทุนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
มากย่ิงข้ึน โดยมีข้อเสนอว่า รัฐควรมีการต้ังกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพ่ือทําหน้าท่ีเปน็แหล่งทุนต้ังต้นสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจดําเนินกิจการ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้คําปรึกษารวมถึงอํานวยความสะดวกให้เกิด

ภาพที ่1: Ecosystem สําหรับการสนับสนุนทางการเงินจากมุมมองผู้ประกอบการ

ข้อค้นพบเก่ียวกับมุมมองของผู้ประกอบการแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มประเด็นหลัก ๆ 
ตามภาพท่ี 1 



การประเมินผลประกอบการทางการเงินและผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ในการขอทุนได้ นอกจากน้ี
ยังควรเปน็กลไกในการรองรับความเส่ียงบางส่วนให้กับภาคการเงินและตลาดทุน
ในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุน
นอกจากน้ียังควรมีมาตรการจูงใจจากภาครัฐและมาตรการทางภาษีท่ีสนับสนุนให้
สถาบันการเงินและนักลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนในกิจการในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
       ประเด็นท่ีส่ี บทบาทของภาคการเงินและตลาดทุน ภาคการเงินและตลาดทุน
ควรเพ่ิมความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังน้ีเพ่ือให้กติกาทางการเงิน
และกติกาในตลาดทุนมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สถาบันการเงินควรมีบทบาทในการร่วมลงทุนในกิจการภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
ร่วมกับภาครัฐ (อาจร่วมกับกองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียนข้างต้น) และตลาดทุน
ควรมีการเอ้ือและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกลไกการระดมทุนและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพ่ือความย่ังยืนท่ีจะมาส่งเสริมกิจการเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 
Green Bond, Climate Bond หรือกลไก Crowd Funding เป็นต้น
       ประเด็นท่ีห้า ประเด็นเก่ียวกับระบบและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบการ
ภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความเห็นเก่ียวกับประเด็นย่อยโดยสรุปดังน้ี

• ระบบมาตรฐานและตัวช้ีวัดเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ันแม้มีมาตรฐาน
ท่ีใช้กันอยู่ในระดับโลกก็ควรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท
และเง่ือนไขในประเทศไทย 
• ในการตัดสินใจให้ทุนหรือช้ีวัดประสิทธิภาพ ผลประกอบการและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม นอกจากช้ีวัดเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม
เดียวกันภายในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วยังควรช้ีวัดเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันในภาคเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ด้วย 
• ควรมีกลไกและตัวช้ีวัดในการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากธุรกิจในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังกลไกท่ีจะอํานวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กได้เรียนรู้และเข้าถึงผู้เชียวชาญท่ีจะ
ช่วยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบดังกล่าว และกลไกในการตรวจสอบ 
(audit) เพ่ือควบคุมมาตรฐาน
• สินค้าและบริการจากธุรกิจในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ควรมีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability System) ได้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค
และเพ่ิมความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้กับบริษัท อันจะเปน็ประโยชน์ในการประเมิน
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจและส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ของนักลงทุนและสถาบันการเงินต่อไป
• Database และ Open Information Platform เก่ียวกับ Circular
Economy ท้ังหมดควรมีอยู่ และทําให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับภาคเศรษฐกิจ
หมุนเวียนหาข้อมูลและประสานงานกันได้ง่าย ในขณะเดียวกันควรพัฒนา
ให้เกิดระบบข้อมูลแบบเปดิท่ีทําให้บริษัทต่าง ๆ  ในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
เห็นกันได้ว่าแต่ละธุรกิจน้ันผลิตของเสียใด มีคุณลักษณะและปริมาณ
อย่างไร เพ่ือให้บริษัทอ่ืนพิจารณาและนําส่ิงน้ันไปเปน็ปจัจัยนําเข้าในการผลิต
ได้ง่ายข้ึน 



       ข้อค้นพบจากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานผู้กําหนดนโยบาย
ในตลาดการเงินและตลาดทุนพบว่า มีการขับเคล่ือนเก่ียวกับกลไกทางการเงินเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในช่วงปีท่ีผ่านมา ท้ังในด้านการธนาคารเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable 
Banking) และ Sustainable Finance Initiative for Thailand ท่ีขยายวงกว้าง
กว่าการธนาคาร และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมมือ 
ท้ังภายในประเทศ เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายนอกประเทศ คือ International Finance 
Cooperation ของ World Bank Group องค์กร Australian Aid และ บริษัท
ท่ีปรึกษา GBRW
 ผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมการประชุมยังให้ความเห็นและทําให้ทราบว่า กลไกการดําเนิน
การเงินและตลาดทุนเพ่ือความย่ังยืนน้ัน มีความริเร่ิมข้ึนแล้ว แต่ประเด็นท่ีกลไกการเงิน
และตลาดทุนให้การสนับสนุนอย่างเข้มข้นน้ันยังอยู่ในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และประเด็นรวมเก่ียวกับ ESG  เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีมีการดําเนินการ
ท่ัวโลก มีองค์ความรู้และมาตรฐานท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เลย ในขณะท่ีภาคการเงิน
และตลาดทุนอาจยังมีองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่มากหรือไม่มีเลย 
จึงทําให้ยังไม่ได้มีการออกกติกาหรือโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินและตลาดทุน
ท่ีเก่ียวข้องมาครอบคลุมในประเด็นน้ีมากนัก ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงก็คือ 
หลายองค์ประกอบของระบบการเงินและตลาดทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ัน ได้มีการริเร่ิมข้ึนแล้ว แต่อาจจะยังขาดการเช่ือมโยง
และทํางานร่วมกันเน่ืองจากอาจไม่ทราบถึงการมีอยู่ของกันและกันและขาดองค์กร
ตัวกลางท่ีเช่ือมโยงให้เกิดความร่วมมือ
       จากความเห็นและการแลกเปล่ียนระหว่างผู้เช่ียวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารโลก 
สํานักงานสภาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) สมาคม
เครือข่ายการส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืนของประเทศไทย (Thai SCP Network) 
พบว่า ในมุมมองของผู้เช่ียวชาญ ระบบนิเวศของกลไกทางการเงินและตลาดทุน
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการตามภาพท่ี 2 
ต่อไปน้ี 

    2.2 มุมมองผู้กําหนดนโยบายการเงินและกํากับตลาดทุน



       ประการแรก การสร้างความตระหนักรู้และทุนมนุษย์ (Awareness And Human 
Capital) สําหรับทุกภาคส่วนในภาคการเงินและตลาดทุน ท้ังนักลงทุน ผู้ระดมทุน 
ผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแล ผู้ตรวจสอบและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง องค์ประกอบน้ี
ปรากฏท้ังในกรอบการทํางานของท้ัง ก.ล.ต. และ SFIT 
       ประการท่ีสอง ผู้ระดมทุนหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์ (Fundraisers/Issuers) 
ท่ีมีความตระหนักรู้และต้องการดําเนินธุรกิจท่ีส่งเสริมความย่ังยืน ต้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการดําเนินการด้านความย่ังยืนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ผ่าน One Report 
การกระตุ้นให้มีผู้ระดมทุนเพ่ือความย่ังยืนมากข้ึนอาจทําได้หลายวิธี วิธีการหน่ึงท่ี
ถูกเสนอข้ึนในวงประชุมคือการทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีทํางานกับบริษัท Outsourcing
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยกระตุ้นและสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่มีการดําเนินการ
ท่ีสอดคล้องกับหลักการความย่ังยืนในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และผลักดันหรือบังคับ
ให้บริษัท Outsourcing ขนาดกลางและขนาดเล็กในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
มีการปรับมาตรฐานการผลิตให้ย่ังยืนตามไปด้วย 
       ประการท่ีสาม นักลงทุนด้านความย่ังยืน (ESG Investors) ท่ีมีความตระหนักรู้
และต้องการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความย่ังยืน โดยนักลงทุนอาจเป็นนักลงทุนท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนักลงทุนสถาบัน ท่ีอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีมีความย่ังยืนโดยตรง 
หรือลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนเป็นการเฉพาะในธุรกิจท่ีย่ังยืน เช่น ESG Fund เป็นต้น 
หรือลงทุนในสินค้าด้านการเงินท่ีย่ังยืน
       ประการท่ีส่ี สินค้าด้านการเงินท่ีย่ังยืนท่ีช้ีนําด้วยอุปสงค์ตลาด (Demand-led 
Sustainable Finance Product) สินค้าด้านการเงินท่ีย่ังยืน หมายรวมถึง สินค้า
เพ่ือระดมทุนทางการเงินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดผลกระทบทางสังคมและ/หรือ
ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน เช่น Green Bond การลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผ่าน SME Board การลงทุนวิสาหกิจเพ่ือสังคมผ่านกลไก Crowd-Funding เป็นต้น 
สินค้าเหล่าน้ีควรเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการตลาด น่ันหมายถึงการสร้าง
ความตระหนักรู้ รวมไปถึงแรงกดดันจากต่างประเทศจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดัน
ให้เกิดอุปสงค์สําหรับสินค้าด้านการเงินท่ีย่ังยืน

ภาพที ่2: Ecosystem สําหรับการสนับสนุนทางการเงินจากมุมมองผู้เชีย่วชาญ
ด้านระบบและนโยบายการเงินและตลาดทุน



       ประการท่ีห้า กลไกการตรวจสอบ (Verification Mechanism) กลไกการตรวจสอบ
ในท่ีน้ีหมายถึงกลไกในการติดตามตรวจสอบว่า ธุรกิจท่ีระดมทุนเพ่ือความย่ังยืนน้ัน
จัดเปน็องค์กรประเภทใด มีการดําเนินการและผลกระทบท่ีย่ังยืนหรือไม่ มีความเส่ียง
ในระดับใด กลไกน้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะจะเป็นกลไกท่ียืนยันว่าธุรกิจมีความย่ังยืนจริง 
สร้างความเช่ือม่ันให้กับนักลงทุนว่าได้ลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลกระทบท่ีย่ังยืนจริง
       อีกประการหน่ึงท่ีสําคัญของกลไกการตรวจสอบก็คือผู้ตรวจสอบ (Reviewer, 
Validator, Auditor) ผู้ทําหน้าท่ีตรวจสอบและรับรองว่าธุรกิจน้ัน ๆ มีความย่ังยืน
ในระดับใด ในปัจจุบันข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีลักษณะน้ียังค่อนข้าง
จะกระจัดกระจาย มีท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างประเทศ และเครือข่ายนักวิชาการ
ภายในประเทศท่ีสามารถทําหน้าท่ีในการตรวจสอบได้ แต่ในปัจจุบันข้อมูลส่วนน้ี
ค่อนข้างกระจัดกระจายและเข้าถึงได้ไม่ง่ายนัก การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในประเทศไทย
ท่ีดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึนจะมีประโยชน์ในด้านท่ีทําให้ตลาดของการทํารายงาน
มีการแข่งขันมากย่ิงข้ึน มีราคาท่ีถูกลงและเข้าถึงได้มากข้ึนสําหรับบริษัทขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
       ประการท่ีหก สภาพแวดล้อมด้านข้อมูล (Data Environment) การผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการและเปดิเผยข้อมูลการดําเนินงานและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
ผลกระทบ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะช่วยให้การประเมินความเส่ียงและการประเมินด้านอ่ืน ๆ 
เป็นไปได้มากย่ิงข้ึน มีความจําเป็นต่อการทําให้กลไกทางการเงินทํางานได้ การสร้าง 
Platform เพ่ือแบ่งปนัและแลกเปล่ียนข้อมูล รวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ 
(service provider) ด้านต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการเหล่าน้ันได้ง่ายข้ึน
       ประการท่ีเจ็ด การมีระบบแรงจูงใจท่ีมีประสิทธิผล (Effective Incentive) 
ในการขับเคล่ือนให้ทุกภาคส่วนในภาคการเงินและตลาดทุนมีการดําเนินการเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจหมุนเวียนจําเปน็ต้องมีการให้แรงจูงใจท่ีเหมาะสม ท้ังทางการเงินและการคลัง 
ผ่านกลไกและกติกาท้ังท่ีเป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจ ยกตัวอย่างเช่น กติกาท่ีกําหนด
ให้เปิดเผยข้อมูลทางธุรกรรมระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับบริษัท Outsourcing 
ในห่วงโซ่คุณค่าแลกกับระดับของ Credit Worthiness ท่ีสูงข้ึนสําหรับทุกฝ่าย เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีการกล่าวถึงในท่ีประชุมเก่ียวกับกฎกติกาท่ีกํากับการจัดการของเสีย
ท่ีควรปรับให้สอดคล้องและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะการเปล่ียนกระบวนทัศน์ 
จากการมองของเสียเป็นของเสียมาเป็น Secondary Raw Materials แทนและอนุญาต
ให้มีการแลกเปล่ียนวัสดุเหล่าน้ีกันได้
       ประการท่ีแปด ความร่วมมือ (Cooperation) ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับเศรษฐกิจหมุนเวียนและภาคการเงินและตลาดทุนจะเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการขับเคล่ือน
ให้กลไกทางการเงินและตลาดทุนทํางานเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ซ่ึงความร่วมมือน้ี
อาจจําเป็นต้องมีองค์กรตัวกลาง มาเป็นสะพานเช่ือมหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ 
ให้แลกเปล่ียนข้อมูลและทํางานร่วมกัน



ภาพที ่3 สังเคราะห์ระบบนิเวศสําหรับการสนับสนุนทางการเงินสําหรับภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน

3. บทสังเคราะห์

       3.1 Ecosystem สําหรับการสนับสนุนทางการเงินสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน

      เม่ือเรานําข้อค้นพบจากผู้ประกอบการมาเปรียบเทียบกับข้อค้นพบจากผู้เช่ียวชาญ
จากหน่วยงานกํากับดูแลภาคการเงินและตลาดทุน เราจะพบว่า ท้ังสองภาคมองถึงระบบนิเวศ
สําหรับการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวคล้ายคลึงกันมากเพียงแต่มองจากคนละตําแหน่ง
ของระบบ โดยผู้ประกอบการมองจากฝ่ังของผู้ใช้บริการ ในขณะท่ีผู้เช่ียวชาญจะมองจาก
ตําแหน่งของผู้กํากับดูแลระบบ ในการสังเคราะห์น้ีเราใช้มุมมองของผู้เช่ียวชาญ
เป็นพ้ืนฐานเน่ืองจากมีมุมมองท่ีเปน็ระบบสําหรับการมองระบบนิเวศท่ีเป็นระบบอยู่แล้ว 
แล้วจึงเพ่ิมเติมส่วนท่ีเป็นความต้องการของผู้ประกอบการเข้าไป จากการสังเคราะห์ 
ได้ข้อสรุปเก่ียวกับได้องค์ประกอบหลักของ Ecosystem สําหรับการสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนออกมาดังภาพท่ี 3 ต่อไปน้ี

1. Awareness raising and human capital: กลไกการสร้างความตระหนัก
และสร้างทุนมนุษย์ในด้านความย่ังยืนสําหรับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือน 
ท้ังผู้ระดมทุน ภาคธุรกิจ นักลงทุน และผู้กําหนดนโยบายและกํากับการดําเนินการ

2. Data environment: สภาพแวดล้อมด้านข้อมูลท้ังฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เข้าถึงได้
และใช้ประโยชน์ เช่น ฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านการประเมิน ติดตามตรวจสอบ 
แพลตฟอร์มด้านข้อมูลท่ีเปดิกว้างท่ีทําให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลการดําเนินของแต่ละบริษัท
และผลกระทบทางด้านสังคมส่ิงแวดล้อม เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ secondary raw material 
ท่ีแต่ละบริษัทมี เพ่ือให้บริษัทอ่ืนติดต่อมาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงระบบการติดตาม
ตรวจสอบ (traceability system)  



3. Verification mechanism: กลไกการตรวจสอบทําหน้าท่ีตรวจสอบและยืนยันว่า
ธุรกิจท่ีประกาศว่าตนเองอยู่ในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนมีการดําเนินการตามหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจริงหรือไม่ มีผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมเพียงใด 
ซ่ึงในการน้ีต้องมีการพัฒนา Practical Taxonomy เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการใช้จัดประเภทธุรกิจ
ด้านความย่ังยืน และประเมินระดับความย่ังยืนของแต่ละธุรกิจ และมีผู้ให้บริการ
ในการประเมินและทํารายงานการเงินและรายงานความย่ังยืน ซ่ึงต้องมีท้ังผู้ให้บริการ
/หน่วยงานตรวจสอบท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ และควรใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายวิชาการด้วย โดยคํานึงว่าบริษัทท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ควรสามารถเข้าถึงบริการเหล่าน้ีได้

4. Effective incentives: แรงจูงใจท่ีมีประสิทธิผลในการส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุน
ทางการเงินในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของมาตรการบังคับ
และมาตรการเชิงสมัครใจ แรงจูงใจและมาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือจูงใจ
ให้นักลงทุนและภาคธุรกิจหันเข้ามาดําเนินการในภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน และแรงจูงใจ
และมาตรการสําหรับสถาบันการเงิน

5. Cooperation: ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคการเงิน 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพ่ือดําเนินการให้กลไกภาคการเงินขับเคล่ือนได้ เช่น ความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้และทักษะท่ีจําเป็น 
ความร่วมมือระหว่างภาคการเงินกับภาครัฐในการร่วมกันสนับสนุนเงินทุนหรือรับความเส่ียง
ให้กับธุรกิจภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนระยะเร่ิมต้น เปน็ต้น

6.กลไก Sustainable banking: กลไกการธนาคารเพ่ือความย่ังยืนท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจหมุนเวียนต้องทํางานเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของระบบนิเวศข้างต้นด้วย
กลไกน้ีมองในด้านของธุรกิจภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีต้องการเงินลงทุนโดยมาขอกู้
จากธนาคาร ในส่วนน้ีเราต้องการกลไก 2 ส่วนย่อย ประกอบด้วย

a. กองทุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (กองทุน CE) กองทุน CE ทําหน้าท่ีเปน็องค์กร
ท่ีช่วยให้ภาคธุรกิจท่ีต้องการริเร่ิมกิจการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถ
เร่ิมดําเนินการได้ ควรทําหน้าท่ีในการให้ seed money เพ่ือริเร่ิมธุรกิจ
แต่ในขณะเดียวกันก็ให้คําแนะนําในการพัฒนาธุรกิจ CE ท่ีแท้จริงรวมถึง
ช่วยในการประเมินผลการดําเนินการและผลกระทบทางสังคมส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือให้ธุรกิจน้ันมีข้อมูลผลประกอบการท่ีจะนําไปใช้ขอทุนจากระบบธนาคารต่อไป 
นอกจากน้ีในบางกรณีท่ีธุรกิจดูมีศักยภาพ แต่ธนาคารอาจยังกังวลเก่ียวกับ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน กองทุน CE อาจเข้าไปร่วมลงทุนกับธนาคาร
ในช่วงแรกเพ่ือช่วยแบกรับความเส่ียง ก่อนท่ีจะส่งต่อให้ธนาคารให้ทุน
กับธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
b. การธนาคารเพ่ือความย่ังยืน (Sustainable Banking) ส่วนน้ีเป็นส่วนของ
ภาคธนาคารท่ีจะทําหน้าท่ีในการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ซ่ึงอาจร่วมทุนกับกองทุน CE หรือให้กู้กับธุรกิจภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยตรง ธนาคารพาณิชย์ควรมีส่วนท่ีดูแลเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเศรษฐกิจ
เพ่ือความย่ังยืนโดยเฉพาะ พร้อมท้ังมีการปรับกฎกติกาการให้กู้ให้มี
ความสอดคล้องกับธรรมชาติการดําเนินงานของธุรกิจลักษณะน้ีท่ีอาจมีกําไร
ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและในรูปแบบผลกระทบทางด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 



       3.2 ช่องว่างของระบบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      ประการแรก “Bring CE to Financial Sector and Capital Market” 
องค์ประกอบของระบบนิเวศข้างต้นน้ัน ปจัจุบันมีการดําเนินการอยู่ในทุกองค์ประกอบ
ในประเด็นความย่ังยืนด้านอ่ืน โดยเฉพาะเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังมี
การดําเนินการค่อนข้างน้อยในประเด็นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังน้ันยุทธศาสตร์สําคัญ
ของการผลักดันให้ภาคการเงินและตลาดทุนขยับมาสนับสนุนภาคเศรษฐกิจหมุนเวียน
คือการทําความเข้าใจกับผู้กําหนดนโยบายและกํากับกลไกทางการเงินและตลาดทุนเก่ียวกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคนิคท่ีสนับสนุนการกําหนดเกณฑ์
และกติกาในภาคการเงินให้สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้ภาคการเงิน
และตลาดทุนสามารถประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่เดิมกับประเด็นความย่ังยืนใหม่
อย่างเศรษฐกิจหมุนเวียน 
      ประการท่ีสอง “Find and Close the Gaps” องค์ประกอบของระบบนิเวศข้างต้นน้ัน 
ยังไม่ได้มีการสํารวจถึงการมีอยู่และรูปแบบการดําเนินการอย่างชัดเจนเพ่ือให้เห็นว่า
ในระบบนิเวศน้ัน ส่วนใดมีความสมบูรณ์แล้ว ส่วนใดยังเป็นช่องว่าง ส่วนใดมีอยู่
แต่ต้องการการเสริมพลัง สร้างศักยภาพหรือเติมทรัพยากร จึงจําเป็นต้องมีการศึกษา 

7.กลไก Capital market: กลไกตลาดทุนเพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน
ซ่ึงรวมถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยน้ัน ต้องทํางานเช่ือมโยงกับองค์ประกอบของระบบนิเวศ
ข้างต้นด้วย กลไกน้ีมองในด้านของธุรกิจภาคเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีต้องระดมทุน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์และกลไกท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ประกอบด้วย

a. ESG Fundraiser / Issuers: ผู้ระดมทุนเพ่ือธุรกิจความย่ังยืนในตลาดทุน
จําเป็นต้องประกาศเจตจํานงเพ่ือการขับเคล่ือนธุรกิจท่ีย่ังยืนตามหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถแสดงผลการดําเนินงานท้ังทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ด้วย 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจเพ่ือการลงทุน โดยอาจดําเนินการ
ผ่านมาตรการการรายงาน One Report ของ ก.ล.ต. นอกจากน้ี ตลาดทุน
ยังควรขยายไปให้ถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย 
โดยอาจมีมาตรการในการจูงใจให้ SMEs ปรับการผลิตของตนให้สอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือทํางานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมักจ้าง
บริษัท SMEs ในการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือผลักดันให้ SMEs ต้องปรับรูปแบบ
การผลิตและมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
b. ESG Investors: นักลงทุนด้านความย่ังยืน ท่ีมีความตระหนักรู้และต้องการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความย่ังยืน โดยนักลงทุนอาจเปน็นักลงทุนท่ีเปน็บุคคลธรรมดา
หรือนักลงทุนสถาบันท่ีอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีมีความย่ังยืนโดยตรง 
หรือลงทุนในกองทุนท่ีลงทุนเปน็การเฉพาะในธุรกิจท่ีย่ังยืน เช่น ESG fund 
และ SRI fund เป็นต้น หรือลงทุนในสินค้าด้านการเงินท่ีย่ังยืน นักลงทุน
ด้านความย่ังยืนจะเกิดข้ึนได้อาจต้องอาศัยการสร้างจิตสํานึก การให้ความรู้ 
และแนวโน้มจากต่างประเทศในการสร้างกระแสให้เกิดความต้องการลงทุน
เพ่ือความย่ังยืน
c. Demand-led Sustainable Finance Product: สินค้าด้านการเงิน
เพ่ือความย่ังยืน เช่น Green Bond, Climate Bond, Sustainability-Linked 
Bondเป็นต้น ท่ีเกิดข้ึนจากหรือสะท้อนความต้องการลงทุนของนักลงทุน
เพ่ือความย่ังยืนจําเปน็ต้องเกิดข้ึนเพ่ือให้เกิดการลงทุนในธุรกิจในภาคเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 















1. อุตสาหกรรมต้นน้ํา: การเพาะปลูกมันสําปะหลัง

      1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต การลดของเสีย และการลดการใช้ทรัพยากร
จากข้อมูลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ท่ีฝ่ายบริหารวิจัยเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (การพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยุทธศาสตร์มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์ 
พ.ศ. 2558-2569) ได้ทําการรวบรวมไว้ มีดังน้ี

การพัฒนาสายพันธ์ุมันสําปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน ลดการใช้ทรัพยากร 
หรือลดการสูญเสียได้แก่

1) การพัฒนามันสําปะหลังสายพันธ์ุ KU50 ท่ีสามารถให้ผลผลิตจาก
2.2 ตัน/ไร่ ท่ีปริมาณแปง้ร้อยละ 18 เปน็ 3.4 ตัน/ไร่ ท่ีปริมาณแป้งร้อยละ 30 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

2) การพัฒนาสายพันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีอายุการเก็บรักษานาน ทําให้
เน่าเสียได้ยาก

3) การพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น พันธ์ุ waxy
ซ่ึงสามารถลดการใช้สารเคมีสําหรับการแปรรูปเปน็ modified starch

การพัฒนากระบวนการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้อยลง 
เช่น precision farming เพ่ือให้น้ําในเวลาและปริมาณท่ีพืชต้องการ
การพัฒนาด้าน precision agriculture ในการเพาะปลูก ท่ีส่งผลให้
สามารถปรับปรุงผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ย ลดการใช้สารเคมี 
และลดมลพิษ

1) ศึกษาชนิดของดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกมันสําปะหลัง (สวทช.)
2) ศึกษาระยะเวลาการปลูกท่ีต่างกันต่อการให้ผลผลลิตมันสําปะหลัง

(สวทช.)
3) ศึกษาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลัง โดยการปลูก

มันสําปะหลังปลายฝน (ต.ค.-ธ.ค.) ให้ผลผลิตสูงกว่าปลูกต้นฝน (เ ม.ย.-มิ.ย.)
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

4) ศึกษาระบบการให้น้ําและปุย๋ โดยการให้ปุย๋ทางระบบน้ําส่งผลให้ได้
ผลผลิตมันสําปะหลังต่อไร่ดีกว่าให้ปุ๋ยทางดิน โดยเพ่ิมข้ึนจาก 12 ตัน/ไร่ 
เปน็ 13.4 ตัน/ไร่ ท่ีปริมาณแป้งร้อยละ 30 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

5) ศึกษาธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมใน
มันสําปะหลัง พบว่า การขาดธาตุ N ในช่วงแรก ทําให้มันสําปะหลังไม่สร้างหัว 
และหากมีการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีซ้ําเดิมติดต่อกัน อาจส่งเสริมให้ดิน
ขาดแคลนแมกนีเซียม หรือสังกะสีรุนแรงมากข้ึน จนส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตท่ีได้ ดังน้ันการใส่ปุ๋ยธาตุรองและธาตุเสริมจึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็น 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)



      1.2 การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ ของเสียท่ีเกิดจากแปลงปลูกมันสําปะหลัง 
ได้แก่ ใบมันสําปะหลัง ต้นและเหง้ามันสําปะหลัง ซ่ึงวัตถุดิบเหล่าน้ีนอกจากนํามา
พัฒนาเป็นปุ๋ยเพ่ือบํารุงดินแล้ว ยังสามารถนําไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนได้ด้วย

1) ใบมันสําปะหลัง: มีการนํามาทําเปน็ส่วนผสมในอาหารสัตว์เพ่ือทดแทน
วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีราคาแพง และใช้เล้ียงสัตว์จําพวก สัตว์บก สัตว์ปีก 
รวมไปถึงสัตว์จําพวกแมลง ซ่ึงถือเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกท่ีสําคัญ โดยมี
ตัวอย่างงานวิจัยท่ีนําใบมันสําปะหลังมาใช้เล้ียงไหมอีร่ี ซ่ึงเปน็ไหมปา่ท่ีแข็งแรง 
ในเบ้ืองต้นต้องการเล้ียงไหมเพ่ือนํามาผลิตใยไหมสําหรับทอผ้า ต่อมาพบว่า
นอกจากจะได้ใยไหมแล้ว ตัวอ่อนยังสามารถนํามาเป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง 
จึงมีการต่อยอดงานวิจัยเปน็ผงโปรตีน เพ่ือเป็นองค์ประกอบสําหรับทําอาหาร
ท่ีมีคุณค่า

การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนมันสําปะหลังท่ีปลอดโรค เพ่ือลดการสูญเสีย
มันสําปะหลังในแปลงปลูก

1) การพัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนมันสําปะหลังด้วยการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือ และการเพาะชําแบบ mini stem cutting (สวทช.)

2) การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดไวรัสใบด่างในท่อนพันธ์ุ ด้วยวิธีการ
อีไลซ่า (ELISA) และการจัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉันโรคใบด่าง
มันสําปะหลังด้วยเทคนิคอีไลซ่า ท่ีบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด 
เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนจัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคใบด่าง
มันสําปะหลัง (สวทช.)
การสร้างเทคโนโลยีฐานและการบูรณาการด้านเกษตรแม่นยําเพ่ือปรับใช้ 
โดยเปน็การทําโมเดลสําหรับการวิเคราะห์ precision farming และการใช้ 
big data ส่งผลให้เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ประหยัดค่าใช้จ่ายการผลิต 
และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น

1) การใช้ thermal scanner เพ่ือดูการตอบสนองพืชต่อสภาวะแวดล้อม
(สวทช.)

2) การใช้ drone และซอฟต์แวร์ในการวินิจฉับโรคใบด่างมันสําปะหลัง
จากภาพถ่าย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

3) การพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับติดตามและแจ้งเตือนการแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันสําปะหลัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยรังสิต)

4) การศึกษาด้าน biodiversity และความต้องการทางด้าน plant
physiology ของมันสําปะหลังในการเจริญเติบโต









      จากข้อมูลการประชุมระดมสมองผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก 
และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ท่ีย่ังยืน (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จํานวน 3 คร้ัง (พ.ศ 2564) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปล่ียนและระดม
ความคิดเห็น เพ่ือให้ได้มุมมองแบบ bottom up น้ัน สามารถจําแนกเทคโนโลยี
หลักๆ ได้ 2 วัตถุประสงค์ คือ

3. แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน

1) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้ทรัพยากร
หรือลดการเกิดของเสีย โดยทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร

       1.1 การปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือมุ่งสู่ Breeding by designed เพ่ือลด
การเกิดโรค ลดการสูญเสีย

      1.2 การผลิตด้วยระบบเกษตรแม่นยํา (Precision Farming) เพ่ือใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      1.3 ระบบการผลิตประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงเทคโนโลยี การปรับปรุง
กระบวนการผลิต หรือการปรับปรุงเคร่ืองจักรในการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ลดการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสีย

      1.4 เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเก่ียว หรือยืดอายุ
สินค้า รวมถึงเทคโนโลยีการขนส่งและสารสนเทศ เพ่ือลดการสูญเสีย

2) เทคโนโลยีการนําของเสียหมุนวนกลับมาใช้ใหม่ หรือการเพ่ิมมูลค่าของเสีย
2.1 การพัฒนากระบวนการในการหมักท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเปล่ียนรูป

สารอินทรีย์
      2.2 เทคโนโลยีการเปล่ียนรูปของเสียเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง

      โดยภาพรวมของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีควร
ได้รับการส่งเสริมในแต่ละภาคส่วน เพ่ือปิดช่องว่างของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้เกิดวงรอบของอุตสาหกรรมท่ีครบวงจร 
และมีส่วนในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ แสดงดังรูปท่ี 4



รูปที ่4 แสดงงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทีค่วรส่งเสริม

      จากภาพข้างต้นเห็นได้ชัดว่า งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นกลไกท่ีสําคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของประเทศ และในท่ีประชุมดังกล่าวได้เสนอหัวข้องานวิจัยท่ีจะช่วยในการขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้อย่างเปน็รูปธรรม 
ดังน้ี

1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้ทรัพยากร
      1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารท่ีส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดการใช้ทรัพยากรใหม่
      1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน precision agriculture เพ่ือช่วย
ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      1.3 การพัฒนา (ออกแบบ) สายพันธ์ุพืช/สัตว์ท่ีลดการใช้ทรัพยากรท้ังในส่วน
ต้นน้ํา และกลางน้ํา

 1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์บกและสัตว์น้ําแบบหมุนเวียนทรัพยากร
 1.5 การจัดต้ังธนาคารสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ เพ่ือเปน็การลดต้นทุนและทรัพยากร
 1.6 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพจากวัสดุพลอยได้

ทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเปน็การหมุนเวียนทรัพยากร
      1.7 การเช่ือมโยง Food loss และ Food waste ในแต่ะละข้ันตอนของ
กระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหาร 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี/หน่วยการผลิต
 2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือสัตว์ให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน

      2.2 การพัฒนาด้าน biodiversity และ physiology ของพืชและสัตว์ 
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้มากข้ึน



      2.3 การพัฒนาฐานข้อมูลทางการเกษตรท่ีช่วยในการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ 
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี
      2.4 การพัฒนากระบวนการหรือเคร่ืองจักรท่ีมีส่วนสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต

3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดการเกิดของเสีย
      3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงพันธ์ุพืช หรือพันธ์ุสัตว์ เพ่ือให้มี
ความทนทานต่อการเกิดโรค หรือสภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญ
      3.2 การพัฒนาพันธ์ุพืชให้มีอายุในการเก็บหลังการเก็บเก่ียวได้เปน็เวลานาน 
เพ่ือลดการเน่าเสีย
      3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าทางการเกษตรและอาหาร
ให้สามารถเก็บได้เปน็เวลานานเพ่ือลดการเกิดของเสีย
      3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีช่วยปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 
เพ่ือลดการเกิดของเสียและการสูญเสียทรัพยากร
      3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุสินค้าทางการเกษตรและอาหาร
เพ่ือลดการเกิดของเสีย
       3.6 การพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งและสารสนเทศท่ีส่งเสริมให้สินค้า
ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการใหม่ หรือวัสดุใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ปรับปรุง/แปรรูปผลิตภัณฑ์
      4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง
      4.2 การพัฒนาเคร่ืองจักรท่ีช่วยปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร
       4.3 การออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือนําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

5. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือท้ิง ผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิต และขยะเศษอาหาร
      5.1 การพัฒนาเทคโนโลยีระดับชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตร เช่น การนําเส้นใยมาผลิตภาชนะต่างๆ ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน การทําดิน
ปลูกต้นไม้ และกระถางปลูกต้นไม้
      5.2 การพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือเปล่ียนวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน เช่น การทําพลาสติกชีวภาพ การนําเส้นใย
มาใช้เป็นองค์ประกอบในวัสดุอ่ืนๆ
      5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Biochemical technology, Biorefinery, 
Catalytic technology, Anaerobic digestion, Composting ท่ีเหมาะสม
กับวัตถุดิบแต่ละประเภท



       6. การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเศษอาหาร
       6.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะอาหาร การคัดแยก การรวบรวม 
และการเพ่ิมมูลค่าของขยะอาหารโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน หรือผลิต
เปน็พลังงาน
       6.2 การพัฒนากระบวนการในการให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับทุกภาคส่วน ท้ังภาคการศึกษา ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ
       การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
โดยมุ่งเปา้การยกระดับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนด
เปา้หมายการส่งเสริมงานวิจัยเปน็ 3 ระยะ ได้แก่
       ระยะส้ัน (1-2 ปี) เน้นการจัดทํานโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการทําวิจัย 
การให้ทุนวิจัยและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูล 
(Database) สําหรับเปน็คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ท่ีรวมรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตรและอาหาร เพ่ือให้นักวิจัยและผู้ท่ีสนใจได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ซ่ึงจะทําให้สามารถระบุปัญหาหรือจุดอ่อนของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และพัฒนางานวิจัย
เพ่ือปดิช่องว่างของเทคโนโลยี ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ให้สามารถดําเนินการได้ครบวงจรของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
       ระยะกลาง (3-5 ปี) เน้นยกระดับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ท้ังในส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ํา 
ท่ีควรมีการออกแบบ (Design) การเพาะปลูกพืช หรือการเล้ียงสัตว์ท่ีสามารถ
ลดการใช้ทรัพยากร และการพัฒนาสายพันธ์ุของพืช/สัตว์ท่ีตรงตามวัตถุประสงค์
ในการบริโภค เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรหรือการสูญเสียในส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ํา 
และในส่วนปลายน้ําท่ีนําของเสียมาใช้ใหม่หรือเพ่ิมมูลค่าของเสียให้สูงข้ึน 
รวมไปถึงควรมีการผลักดันงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้างมาตรฐานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทางด้านการเกษตรและอาหาร และการพัฒนากระบวนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานสากล นอกจากน้ีควรสร้างกลไกการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรกร ในรูปแบบของการส่งเสริมให้มีการสร้าง/พัฒนา 
startup ท้ังในกลุ่มท่ีเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีพร้อมกับเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค เพ่ือให้การพัฒนางานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
       ระยะยาว (6-10 ปี) เน้นการต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่
ของระบบเศรษฐกิจ ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
และอาหาร และห้องปฏิบัติการเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบมาตรฐาน
และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รวมท้ังผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นคลัง
ข้อมูลพ้ืนฐานในการเพาะปลูกพืชและการเล้ียงสัตว์ท่ีมีความใกล้เคียงกันให้กับ
เกษตรกรและผู้ผลิตในประเทศภูมิภาคอาเซียน



      แผนการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพ่ือขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของประเทศ ท้ัง 3 ระยะ แสดงในตารางท่ี 1 และเป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละระยะแสดงในรูปท่ี 5 ประสิทธิภาพการผลิต

ตารางท่ี 1 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

รูปที ่5 แสดงเป้าหมายของการสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร







็





      (4) การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย (4.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Mono-material ท่ีมี function คงเดิม และเอ้ือต่อ
การจัดการหลังการใช้งาน (4.2) การพัฒนาวัสดุสัมผัส
อาหารจากพลาสติกรีไซเคิลให้มีความปลอดภัย (4.3) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเสริมให้ใช้ซ้ําได้ง่ายก่อน
การนําไปรีไซเคิล และ (4.4) การพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากพลาสติกรีไซเคิล เช่น คาร์บอน
เติมอิเล็กโทรดในแบตเตอร่ี เปน็ต้น
      (5) การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ทดแทนพลาสติก โดยการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้วัสดุทดแทนพลาสติก
      (6) การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เช่น (6.1) การกําหนด
สัดส่วนพลาสติกรีไซเคิลทีเ่หมาะสมในผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
และ (6.2) การวิจัยด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
รีไซเคิล เปน็ต้น
      (7) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เช่น การลดต้นทุน
การผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เปน็ต้น
      (8) การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนพลาสติก
       (9) การพัฒนาตลาดและแบบจําลองธุรกิจท่ี
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ฐานปโิตเลียม โดยการ (9.1) การวิจัยผลกระทบตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
กําหนดรูปแบบธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง (9.2) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาแบบจําลองธุรกิจใหม่ เช่น การยกระดับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกไปสู่การบริการ (Plastic 
as a service model) เป็นต้น (9.3) การศึกษากลไก 
Extended Producer Responsibility (EPR) ท่ี
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ (9.4) การพัฒนา
มาตรการภาครัฐท่ีกระตุ้นการตลาด ท่ีสร้างจูงใจ 
(Incentive) และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมพลาสติกฐานปโิตเลียม
      (10) การพัฒนากลไกและเทคโนโลยีการจัดการขยะ
พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง โดยมี
ประเด็นท่ีควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น 
(10.1) การศึกษากลไกกระตุ้นการคัดแยกขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กลไกเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
(Behavioral economics) (10.2) การกําหนดรูปแบบ
การจัดเก็บขยะแต่ละประเภทท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี 
และ (10.3) การศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบ และ/หรือ 
เทคโนโลยีการคัดแยกขยะและทําความสะอาดขยะพลาสติก



       (11) การเพ่ิมมูลค่าการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น แนวทาง
ใช้ประโยชน์จากวัสดุ Nonrecyclable เป็นต้น
       (12) การวิจัยเพ่ือลดต้นทุน (cost) การขนส่งพลาสติกรีไซเคิล โดยมี
ประเด็นท่ีควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น (12.1) การระบุแหล่งกําเนิด
และวิธีเก็บรวบรวมพลาสติกรีไซเคิล (12.2) การศึกษาเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี
รวบรวมขยะพลาสติกท่ีเอ้ือต่อการขนส่งไปรีไซเคิล และ (12.3) การศึกษา
เพ่ือกําหนดรูปแบบการขนส่งขยะท่ีเหมาะสม
       (13) การวิจัยปญัหา/อุปสรรคของการขับเคล่ือน CE ในอุตสาหกรรม 
เช่น (13.1) การศึกษาอุปสรรคของการรีไซเคิลขยะ และ (13.2) การถอดบทเรียน
ของการรีไซเคิลขยะ 
       (14) การกําหนดมาตรฐานของวัสดุรีไซเคิล โดยการกําหนดมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบรีไซเคิล
       (15) การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติกข้ันสูง เช่น การรีไซเคิล
ทางเคมี เปน็ต้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิล เพ่ือยกระดับธุรกิจ
ให้ไปสู่ solvent recycling /chemical recycling
       (16) เพ่ิมประสิทธิภาพกล ไกสนับสนุนการซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 
โดย (16.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพ digital platform สําหรับ matching 
ผู้ซ้ือ-ผู้ขาย และ (16.2) พลาสติกรีไซเคิลการศึกษาแผนธุรกิจท่ีขับเคล่ือน CE



ภาพท่ี 1 ประเด็นด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) 
ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกฐานปโิตรเลียม (การประชุมระดมความคิด
กลุ่มงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกฐานปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง คร้ัง ท่ี 1-3 พ.ศ 2564)



      เม่ือพิจารณาถึงแนวทางของการนําประเด็นด้าน STI ไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก พบว่า กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดทํา Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 
(Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030) 
เพ่ือเป็นนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงมีเป้าหมาย
ลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทด้วยการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และนําขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2573 
โดยแบ่งแผนการดําเนินงานดังน้ี (Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 
(รูปท่ี 1) (Thailand’s Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030 
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)
      ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2565 
มีเป้าหมาย (1) ลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมภายใน พ.ศ. 2565 โดยแบ่งเป็นภายในปี 2562 จะเลิกใช้พลาสติก
เป้าหมายจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ําด่ืม (Cap seal) ผลิตภัณฑ์
พลาสติกท่ีผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และไมโครบีด (Microbead) จากน้ัน ภายในป ี2565 
จะเลิกใช้พลาสติกอีก 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน
กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้คร้ังเดียว) และหลอดพลาสติก 
นอกจากน้ียังมีเปา้หมายในการ และ (2) นําขยะพลาสติกเปา้หมายกลับมาใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 50 ในปี 2565 ด้วยมาตรการ (1) ลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกําเนิด 
(2) ลด เลิกใช้พลาสติก ณ ข้ันตอนการบริโภค (3) จัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค
      ระยะที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2566 - 2573 
มีเป้าหมายเพื่อนําขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ในปี 2570 
ผ่ านมาตรการ (1) ลดการเกดิขยะพลาสติกณ แหล่ งกําเนดิ ลดใช้ พลาสติกใช้ ครัง้
เดยีว ทิ้งที่ไม่ จําเป็ น ณ ข้ ันตอนการบริโภค Eco design และแยกขยะ
ตั้งแต่ ต้ นทาง (2) จัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค (3) กระต้ ุนการใช้
ผลิตภัณฑ์ จากพลาสติก รไีซเคลิ และ (4) สร้ างผู้ ประกอบทีเ่ก่ ยีวเน่ อืงกบัการรี
ไซเคิลและอัพไซเคิล ท่ มีีมาตรฐาน เพ่ิมปริมาณการนําขยะพลาสติกไปใช้ ประโยชน์



รูปที ่1 แผนการดําเนินงานและมาตรการของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573



       จากมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ท่ีต้องการ
ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง 
หลอดพลาสติก ตลอดจนนําขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้
ร้อยละ 100 จึงมีมาตรการท่ีครอบคลุมการจัดการพลาสติกครอบคลุมต้ังแต่
แหล่งกําเนิดจนถึงการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ คือ มาตรการบริหารจัดการ
ท่ีครบวงจรต้ังแต่การลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งกําเนิด มาตรการลด
และเลิกใช้พลาสติกบางประเภทในข้ันตอนการบริโภค และมาตรการจัดการ
ขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึนหลังผ่านการใช้งาน

       ขณะท่ีมาตรการจัดการขยะพลาสติกท่ีเกิดข้ึนหลังผ่านการใช้งาน จะมีส่วนสําคัญ
สําหรับเป้าหมายท่ีต้องการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 100 
ซ่ึงการจะทําเช่นน้ันได้อย่างย่ังยืนงานวิจัยท่ีส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก
จนถึงข้ันการนํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลมีความสําคัญอย่างย่ิง 
ซ่ึงการวิจัยผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของพลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จะเป็นข้อมูลสําคัญท่ีบ่งบอกผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนช้ีให้เห็นแนวทางของ
การจัดการพลาสติกอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีนําไปสู่การสร้างจิตสํานึก
ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเปน็ข้อมูลสําคัญสําหรับการวางแผนธุรกิจใหม่ท่ีขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต

       การจะลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งกําเนิดและการลดและเลิกใช้พลาสติก
บางประเภทในข้ันตอนการบริโภค ต้องอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีพลาสติก
เป็นองค์ประกอบท่ีตอบความต้องการด้านการใช้งานของผู้บริโภค และมีคุณสมบัติ
ท่ีพร้อมต่อการจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังเสร็จส้ินการใช้งาน 
อีกท้ังมีการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก 
เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บเข้าสู่ระบบรีไซเคิลอย่างครบวงจร ซ่ึงการพัฒนา
งานวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น Mono-material และเอ้ือต่อการจัดการ
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังผ่านการใช้งานท่ีครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
วัตถุดิบท่ีเป็นพลาสติกพลาสติกใหม่ (Virgin plastic) และพลาสติกท่ีผ่านการใช้งาน 
(Secondary material) มีความสําคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการ
ขยะพลาสติกปลายทาง ประกอบกับการพัฒนางานวิจัยท่ีจะกําหนดมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบรีไซเคิล และการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันใน
การนําพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและยังคงได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีผลักดันให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและลด
การนําพลาสติกใหม่เข้าสู่ระบบ

       นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมและการคัดแยกขยะ เป็นส่วนสําคัญท่ีเพ่ิมต้นทุน
ให้กับพลาสติกรีไซเคิลในปัจจุบัน ดังน้ันการศึกษาวิจัยเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง 
การระบุแหล่งกําเนิด และเทคโนโลยีสําหรับเก็บรวบรวมขยะพลาสติก อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง หลังจากการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกยังต้องการ
การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชน
และขยะชนิดอ่ืน ๆ และการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการคัดแยกและจัดการ
ขยะแบบครบวงจรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท่ีจะบอกถึงองค์ประกอบสําคัญท่ีต้อง
ใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีการคัดแยกขยะ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพการคัดแยกสูง
และย่ังยืนในระยะยาว ซ่ึงขยะพลาสติกก่อนเข้าสูงกระบวนการรีไซเคิลอาจต้องการ
เทคโนโลยีสําหรับทําความสะอาดขยะพลาสติก เน่ืองจากขยะพลาสติกบางประเภท



      เม่ือได้วัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลเป็นท่ีเรียบร้อย ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากพลาสติกรีไซเคิลเป็นอีกหน่ึงข้ัน ตอนท่ีกําหนดรูปแบบและส่งเสริมให้เกิด
การใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลในวงกว้าง ดังน้ันการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถนน ข้ัวแบตเตอร่ี เส้ือ 
และไม้เทียม เปน็ต้น ถือเปน็งานวิจัยท่ีควรเร่งพัฒนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ซ่ึงการดําเนินงานวิจัยในข้ันน้ี
จําเปน็ต้องควบคู่กับการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ข้ันสูงเหล่าน้ัน 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้บริโภคและยกระดับของอุตสาหกรรม Up-cycling 
ของพลาสติกรีไซเคิลในประเทศอย่างแท้จริง ท้ายท่ีสุดสําหรับขยะพลาสติกบางประเภท
ท่ียังไม่สามารถนํากลับไปรีไซเคิล (Non-recyclable) ได้ในปัจจุบัน ควรได้มี
การวิจัยท่ีกําหนดแนวทางการใช้งานพลาสติกชนิด non-recyclable ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท่ีดําเนินงานควบคู่มาตรการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่บนพลาสติก
เหล่าน้ันอย่างย่ังยืน

      เพ่ือให้การพัฒนาการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (STI) ในอุตสาหกรรม
พลาสติกฐานปโิตรเลียมเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิจัยปัญหา/อุปสรรค
ด้านงานวิจัยเพ่ือขับเคล่ือนเศรฐกิจหมุนเวียนของประเทศ และศึกษาความพร้อม
ด้านองค์ความรู้และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลความพร้อมห้องปฏิบัติการด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน อีกท้ังควรพัฒนาบุคลากรวิจัยท่ีเพียงพอท่ีจะขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีครอบคลุมความเช่ียวชาญด้านธุรกิจ 

      เม่ือพิจารณาจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ท่ีปัจจุบัน
ได้ถูกดําเนินงานมาถึงช่วงปลายของแผนระยะท่ี 2 และอยู่ระหว่าง Public Private 
Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP plastics) 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และภาคีภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกัน
จัดทําร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระหว่างป ีพ.ศ. 2566 - 2573 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะทํางานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติกและซาก
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาก่อนให้
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นําไปประกาศ
ใช้ในการขับเคล่ือนให้นําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 พบว่า
ประเด็นการวิจัยท่ีกล่าวมาท้ังหมด จําเปน็ต้องเร่งดําเนินการต้ังแต่บัดน้ีเปน็ต้นไป 
เพ่ือส่งเสริมแผนปฏิบัติการฯ

ถูกปนเปื้ อนท่ียากต่อการจัดการ เช่น พลาสติกบรรจุอาหาร และบรรจุสารเคมี เปน็ต้น 
ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีชนิดน้ียังต้องถูกพัฒนาเพ่ิมเติมให้สามารถใช้งานได้จริง
ในระดับอุตสาหกรรม และข้ันตอนสุดท้ายคือการรีไซเคิลขยะพลาสติกท่ีปัจจุบัน
ประเทศไทยยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการรีไซเคิลข้ันสูง เช่น Chemical
recycling เป็นต้น ท่ีสามารถควบคุมและเพ่ิมคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิลให้พร้อม
สําหรับการถูกนําไปเป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ถึงปจัจุบันข้ันตอน
ต้ังแต่การเก็บรวบรวมจนถึงการรีไซเคิลขยะพลาสติกมีต้นทุนสูง ส่งผลให้ราคา
ของวัตถุดิบพลาสติกรีไซเคิลสูงกว่าวัตถุดิบท่ีเปน็พลาสติกใหม่ (Virgin plastic) 
การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่าน้ีนอกจากต้องคํานึงถึงการลดต้นทุนยังต้องให้ความสําคัญ
กับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและชุมชน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของการใช้งาน
เทคโนโลยีในระยะยาว



(Business) ด้านเทคนิค (Technical) และด้านนโยบาย (Policy) ประเด็นเหล่าน้ีถือเปน็
การเตรียมความพร้อมก่อนนําไปสู่การพัฒนางานด้าน STI ท่ีจะตอบสนองมาตรการ
การจัดการพลาสติกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเด็นการวิจัยท่ีสอดคล้อง
กับ roadmap ตลอดจนช่วงเวลาการดําเนินงาน แสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 2

ตารางท่ี 2 การพัฒนาด้าน STI ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม Roadmap 
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573



รูปที ่2 การพัฒนางานวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนําพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ตาม Roadmap 
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573





จากข้อมูลการประเมินปริมาณองค์ประกอบของ ของเสียจากการก่อสร้าง
และร้ือถอนอาคารในกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปท่ี 2 พบว่าของเสีย
ท่ีเกิดจากการก่อสร้างและร้ือถอนเฉล่ีย 5.81 ตัน ต่อพ้ืนท่ีขออนุญาต
ก่อสร้าง 100 ตารางเมตร หรือมีปริมาณขยะจากเศษวัสดุดังกล่าว 
เฉล่ีย 3,173 ตันต่อวัน ซ่ึงถือว่าเป็นปริมาณมากและในปัจจุบัน
มีการจัดการขยะดังกล่าวไม่ถูกวิธีและยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 
โดยองค์ประกอบของเสียจากการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารแบ่งออก
เปน็เศษคอนกรีตและเศษอิฐ 46%, ยิปซ่ัมบอร์ด 6%, วัสดุฉนวน 2%, 
โลหะ 1%, กระดาษและพลาสติก 5%, ไม้ 14% และอ่ืน ๆ 26% ตามลําดับ 
ประกอบกับจากสถานการณ์และบริบทของโลกท่ีเปล่ียนไป ทําให้อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  ต้องมีการปรับตัว อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน จะต้อง
รองรับและปรับตัว เพ่ือให้เข้ากับเทคโนโลยีสําหรับอนาคต เพ่ือให้เป็น
อุตสาหกรรมท่ี Future-Proof ไม่ว่าจะเปน็ในเร่ือง วัสดุสมัยใหม่เทคนิค
และเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีเหมาะกับยุคสมัยท่ีมีต้นทุนต่ําและความรวดเร็ว
สูง รวมถึงวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือเปน็การลดของเสีย
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการก่อสร้าง หรือการใช้วัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมอ่ืน
เพ่ือเป็นวัสดุหลักสําหรับการก่อสร้างต่าง ๆ  ซ่ึงไม่เพียงแต่ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือท้ิงให้เกิด
ประโยชน์อย่างท่ีสุด

      จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผ่านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงผลของการพัฒนาดังกล่าวต้องแลก
ด้วยความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างทําให้เกิดของเหลือท้ิงท่ี
สร้างมลพิษ ปัญหาส่ิงแวดล้อมรวมถึงปญัหาสุขภาพจากฝุ่นท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่างการก่อสร้าง การแก้ปญัหาเหล่าน้ีจําเปน็ต้องใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วย สําหรับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปน็แนวทางในการหมุนเวียนวัสดุท้ัง ในเชิงชีวภาพและเชิงเทคนิค
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีการเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับ
การลดการใช้ ทรัพยากรจากธรรมชาติและลดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม

รูปที ่2 ปริมาณองค์ประกอบของของเสียจากการก่อสร้างและรือ้ถอนอาคารในกรุงเทพมหานคร

2. ความสําคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง



นับเป็นทางเลือกใหม่ท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไปสู่ความย่ังยืน จึงเป็นท่ียอมรับ
และมีการขับเคล่ือนท้ังจากภาครัฐและภาคธุรกิจท่ัวโลก

2.1 การนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
    วัฏจักรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อสร้างต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําของของ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างรวมถึงงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
แสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียด
ของการนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ดังน้ี

ด้านต้นนํา้: วัสดุต้ัง ต้นหรือวัตถุดิบ – การออกแบบ
    การเลือกวัสดุท่ีใช้ในการออกแบบ และการจัดซ้ือจัดหาวัสดุก่อสร้างในส่วนน้ี
มีเทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีมีการศึกษากันตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 
ได้แก่ เทคโนโลยีวัสดุเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นปรับปรุงสมบัติวัสดุให้ดีข้ึนและมีความเหมาะสม
ในการใช้งาน เช่น วัสดุท่ีมีน้ําหนักเบา วัสดุทนไฟ และป้องกันลามไฟ วัสดุสมรรถนะสูง
เชิงกลและมีความทนทานต่อการใช้งาน วัสดุท่ีสามารถทําความสะอาดได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงซ่อมแซมตัวเองได้ เป็นต้น นอกจากด้านการใช้งานแล้ว ยังมุ่งประเด็น
ถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น วัสดุท่ีปลดปล่อย CO2 ต่ํา และวัสดุท่ีช่วย
ลด CO2 ในอากาศ วัสดุก่อสร้างท่ีมีพ้ืนฐานทางชีวภาพและเป็นธรรมชาติ โดยนํา
เทคโนโลยีและงานวิจัยเข้ามามีส่วนช่วยปรับปรุงและยกระดับสมบัติต่าง ๆ เช่น 
ไม้เทียม ไฟเบอร์จากธรรมชาติ เทคโนโลยีปรับปรุงดิน เป็นต้น

ด้านกลางนํา้: เทคนิคการก่อสร้าง การแปรรูป
    การผลิตและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสําคัญ ซ่ึงส่วนใหญ่
ในกระบวนน้ีจะส่งผลต่อปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการก่อสร้างงานวิจัย
และเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีมีการดําเนินการ ได้แก่ เทคโนโลยีการก่อสร้างประเภท
ช้ินส่วนสําเร็จรูปท้ังท่ีเป็นคอนกรีตและเหล็ก มีการศึกษาถึงการเพ่ิมประเพ่ิม
ประสิทธิภาพของวัสดุ รอยต่อ และการต้านทานแผ่นดินไหว ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลา
การก่อสร้างและเพ่ิมความปลอดภัยมากย่ิงข้ึนในสถาะการณ์แผ่นดินไหว เทคโนโลยี
ก่อสร้างด้วยการพิมพ์ 3 มิติ ซ่ึงเปน็เทคโนโลยีใหม่ท่ีกําลังเปน็ท่ีนิยม แต่มีการศึกษา
ท่ีน้อยในประเทศไทย และเป็นเทคโนโลยีท่ีลดของเสียในระหว่างการก่อสร้าง
ได้อย่างเต็มท่ี

ด้านปลายนํา้: การใช้งาน การเฝ้าระวัง การซ่อมแซม การกําจัดของเสียภายหลัง
การใช้ข
    ในส่วนน้ีเป็นช่วงเวลาของอาคารท่ีเปิดใช้งาน เทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีมี
การดําเนินการ ได้แก่ การประเมินอายุและเพ่ิมช่วงเวลาการใช้งานอาคาร วัสดุ
และวิธีการท่ีใช้ในการบํารุงรักษา เสริมกําลังและซ่อมแซมอาคาร วัสดุท่ีสามารถ
ลดการใช้พลังงาน รวมถึงวัสดุท่ีสามารถผลิตงานได้ด้วยตัวเอง แต่ยังมีการศึกษา
ท่ีน้อย และยังต้องส่งเสริม นอกจากน้ียังมีเทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีใช้ของเสีย
จากการทุบและทําลายอาคาร เช่น การนําเศษซากคอนกรีตกลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงมี
งานวิจัยและเทคโนโลยีรองรับพอสมควร แต่ยังขาดการนําไปใช้จริง เป็นต้น



    ด้านเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีระบบราง ซ่ึงปัจจุบัน
ท้ังเคร่ืองมือและองค์ความรู้ทางด้านน้ียังเป็นช่องว่างสําคัญท่ียังต้องมีการพัฒนา
อย่างมาก นอกจากน้ีเทคโนโลยีด้านการทนไฟ/การลามไฟของวัสดุยังมีองค์ความรู้
ท่ีถูกจํากัดมาก และยังต้องให้การส่งเสริมอย่างมาก เทคโนโลยีในการกําจัดและใช้
ประโยชน์จากของเสียเพ่ือใช้เปน็วัสดุก่อสร้าง เช่น เถ้าจากโรงไฟฟา้ชีวมวล หรือ 
วัสดุเหลือท้ิงโรงไฟฟา้ถ่านหิน (นอกเหนือจากเถ้าถ่านหิน) เทคโนโลยีในการก่อสร้าง
สมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี 3 มิติ เทคโนโลยี VR/AR งานวิจัยเก่ียวกับวัสดุท่ี
สามารถเก็บเก่ียวพลังงานได้ รวมถึงงานวิจัยท่ีสามารถประเมินอายุวัสดุก่อสร้าง
หรือการปลดปล่อย CO2 ของวัสดุ และงานวิจัยการใช้วัสดุท้องถ่ินและวัสดุชีวภาพ 
เปน็ต้น

    ฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมต่าง ๆ : ยังขาดฐานข้อมูลรวมของของเสียท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากอุตสาหกรรม
ก่อสร้างในบางคร้ังมีการใช้วัสดุเหบือท้ิงจากอุตสาหกรรมอ่ืนมาเป็นวัสดุต้ังต้น 
ขาดการบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงงานวิจัยในแต่ละภาคส่วนของไทยขาดเครือข่าย
การทํางานวิจัยท่ีให้ครบวงจรของ CE (ขาดการเช่ือมโยงงานวิจัยจากต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา) รวมถึงขาดการเช่ือมต่อระหว่างผู้ผลิต ผู้วิจัย และผู้ใช้งาน

2.2 ปัญหา อุปสรรค และช่องว่างสําคัญของงานวิจัยท่ีส่งเสริมการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
    จากการประชุมระดมสมองพบว่างานวิจัย STI ทางด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 
ยังมีช่องว่างของเทคโนโลยีท่ีทําให้ยังไม่สามารถขับเคล่ือน CE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงปญัหา อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีได้จากผู้เข้าร่วมระดมความคิด สรุปได้ดังน้ี

รูปที ่3 วัฏจักรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อสร้างและประเด็นด้าน STI ทีส่ามารถส่งเสริม CE ต้ังแต่ต้นนํา้ถึงปลายนํา้



     ด้านการออกฎหมายและข้อจํากัดของรัฐ : การกําหนดสมบัติวัสดุยังเป็น
การกําหนดท่ีตัววัสดุมากกว่าการกําหนดท่ีสมบัติของวัสดุ ทําให้การใช้วัสดุใหม่
ท่ีมีสมบัติดีกว่าหรือใกล้เคียงทําได้ยาก รวมถึงการกําหนดสมบัติของวัสดุ
ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันท่ีมีอยู่ ตัวอย่างเช่น มีการกําหนดกําลังอัด
ของคอนกรีตค่อนข้างต่ํา เป็นต้น การเคล่ือยย้ายของเสียยังขาดการบูรณากร
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทําให้การเช่ือมโยงและการนําไปใช้ประโยชน์ได้ยาก
โครงการนําร่องจากรัฐท่ีใช้วัสดุใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมงานวิจัยให้เกิดการใช้งาน
และสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้งานอ่ืน ๆ

     ปัญหาด้านการตลาด : เน่ืองจากการนําวัสดุเหลือท้ิงกลับมาหมุนเวียน
จําเปน็ต้องมีการลงทุนท้ังด้านวิจัยและเทคโนโลยี ทําให้มูลค่าของสินค้าท่ีได้อาจมี
มูลค่าท่ีสูงกว่าวัสดุท้องตลาดท่ัวไป ประกอบกับตลาดของผู้ใช้ท่ียังเป็นกลุ่มเล็ก 
ถึงแม้ว่าวัสดุท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีจะช่วยลดปญัหาด้นส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน จําเป็นต้องมี
การส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ผลิต เช่น การส่งเสริมด้านภาษี เพ่ือให้วัสดุดังกล่าว
สามารถแข่งขันในตลาดได้

     ด้านการควบคุมมาตรฐาน : วัสดุ CE ยังไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการนําของเสียมาใช้อุปโภคและบริโภค ขาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก
การรีไซเคิล ทําให้ผู้ใช้ขาดความมัน่ ใจ ขาดเกณฑ์และการประเมินเพ่ือบ่งช้ีความย่ังยืน 
(sustainability criteria) ของระบบ CE เพ่ือลดของเสีย และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังขาดมาตรฐานของไทยท่ีรองรับเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ 
ทําให้ต้องพ่ึงพามาตรฐานต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
การรับรองมาตรฐานยังมีไม่มาก และไม่สามารรองรับการทดสอบหรือข้อกําหนด
สมัยใหม่ได้

     ด้านอืน่ ๆ  : ขาดงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และการเช่ือมโยง
งานวิจัยพ้ืนฐานไปสู่งานวิจัยอุตสาหกรรม ทําให้งานวิจัยยังไม่ค่อยถูกนําไปใช้จริง 
รวมถึงการขาดหน่วยงานเจ้าภาพด้าน CE ในภาพรวมของงานวิจัย ส่วนใหญ่
กระจายตามหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ

     ระยะส้ัน (1-2 ป)ี เน้นการจัดทํานโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการทําวิจัย การให้ทุนวิจัย
และสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูล (Database) 
สําหรับเปน็คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ท่ีรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เพ่ือให้นักวิจัยและผู้ท่ีสนใจได้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ซ่ึงจะทําให้สามารถระบุปัญหาหรือจุดอ่อนของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัยเพ่ือปดิช่องว่างของเทคโนโลยี

3. แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน

     การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยมุ่งเป้า
การยกระดับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกําหนดเป้าหมาย
การส่งเสริมงานวิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่



     ระยะกลาง (3-5 ป)ี เน้นยกระดับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงควรมีการออกแบบ (Design) 
การนําวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท่ีผ่านการใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
วัสดุก่อสร้าง และควรมีการผลักดันงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้างมาตรฐานหรือ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีนําวัสดุท่ีผ่านการใช้แล้วมาใช้ใหม่ รวมไปถึง
การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานสากล

     ระยะยาว (6-10 ปี) เน้นการต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่ของ
ระบบเศรษฐกิจยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้าง 
และห้องปฏิบัติการเพ่ือเปน็ศูนย์กลางในการตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจใหม่ และส่งเสริมการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านวัสดุก่อสร้างของประเทศ

     แผนการส่งเสริมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุก่อสร้าง เพ่ือขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ สรุปได้ดังน้ี

แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

 





5.3 ทิศทางการกําหนดนโยบายและการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน กระบวนทัศน์
ใหม่เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสู่ความย่ังยืน

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา พังงา

       เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) เป็นส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม (BCG Model) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
และการรักษาส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและย่ังยืนไปพร้อมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับเปา้หมาย
การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมาย
ท่ี 12 (แผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน) และเปา้หมายท่ี 13 (การรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กําหนดเป้าหมายสู่การเป็น
ประเทศท่ีม่ันคงม่ันค่ังและย่ังยืนและสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy: SEP) ซ่ึงเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ท้ังน้ี เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดท่ีเติบโตข้ึนและได้รับความสนใจ
ท่ัวโลก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแก้ไขผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดข้ีนกับการบริโภคฐานทรัพยากร
ท่ีขาดสมดุล ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนอย่างชัดเจน ในทางทฤษฎีแล้ว แนวคิด 
CE มีรากฐานมาจากนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 
(IE) และถูกพัฒนาให้กลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและรูปแบบอุตสาหกรรมการผลิต ให้เป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคล่ือนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องไปสู่เป้าหมายความย่ังยืน โดยการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและการนํา กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สูงสุดโดยเน้นกระบวนการ
ผลิตและการดําเนินงาน
       แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกําหนดหลักการสําคัญว่าด้วยการผลิต (Production) 
และการบริโภค (Consumption) ท่ีมีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแตกต่างจาก
แนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) แบบเดิมท่ีมุ่งเน้นเพียงการนําทรัพยากร
มาใช้-ทํา-บริโภค-ท้ิง (Take-Make-Use-Dispose) ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
และการสูญเสียในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติด้านส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
ท่ีผ่านมาได้มีความพยายามนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีกล่าวถึง “วงจรการนํา
กลับมาใช้ใหม่” ผ่านหลักการพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน 3Rs ท่ีเรียกว่า Reduce เป็นการลด
ของเสีย ลดการใช้ของส้ินเปลืองเพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีจะเกิดข้ึน Reuse เป็น
การนําของเสียท่ีเกิดข้ึนนํากลับไปใช้ซ้ําโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเปล่ียนสภาพทําให้
ลดการก่อเกิดของขยะประเภทต่างๆ และ Recycle เปน็การนําของเสียไปเปล่ียนสภาพ
ผ่านกระบวนการต่างๆ และกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนมีการนําแนวคิดการจัดการอย่างย่ังยืน การใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาใช้
เช่ือมโยงกับการผลิตและการบริโภคในเวลาเดียวกัน ในบริบทของประเทศไทยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนมีการบูรณาการกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       ดังน้ัน ในแง่ของการบริหารจัดการจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมท้ังในด้านการ
กําหนดนโยบายในระดับมหภาคท่ีเปน็กลไกผลักดันและสนับสนุน การสร้าง ออกแบบ
ธุรกิจและการขับเคล่ือนธุรกิจรูปแบบใหม่การออกแบบวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ท่ีคํานึงถึง
คุณค่าการใช้ การฟื้ นฟู การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การสร้างการมีส่วนร่วมจาก

เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน



เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (CE Tourism Industry)

      อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีห่วงโซ่คุณค่าท่ียาว
และมีความซับซ้อน ซ่ึงครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
นอกจากน้ี ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยการสร้างรายได้ การจ้างงานและการลงทุน มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจะเปน็เคร่ืองมือหน่ึงท่ีสําคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
อีกด้วย 
      หากพิจารณาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจากจุดเร่ิมต้นการเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางจนกระท่ังเดินทางกลับ พบว่ามีผู้เก่ียวข้องหลักในห่วงโซ่คุณค่า 
ประกอบด้วย 2 ส่วนสําคัญ ดังน้ี 1) ห่วงโซ่คุณค่าทางตรง (Direct Value Chain) 
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการเดินทางและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเดินทาง ได้แก่ การวางแผนและการจองการเดินทาง การเดินทาง ท่ีพักแรม 
อาหารและเคร่ืองด่ืม การเดินทางในท้องถ่ิน กิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมและกิจกรรมด้านนันทนาการ 2) ห่วงโซ่คุณค่าทางอ้อม (Indirect 
Value Chain) ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการเดินทาง กิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ ผู้จัดหาและภาคการผลิตต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในมิติของการท่องเท่ียวถือเปน็
ส่วนหน่ึงของ “เศรษฐกิจประสบการณ์ (Experience Economy)” ซ่ึงจากความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทําให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวตอบสนองด้วยการออกแบบประสบการณ์ผ่านกิจกรรมและการบริการ
ทางการท่องเท่ียวเพ่ือคุณค่าและความประทับใจ เช่น การบริการท่ีพักและส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีดีเลิศ การเดินทางท่ีสะดวกสบาย การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
การนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ เป็นต้น โดยกิจกรรมเชิงประสบการณ์
ดังกล่าวเช่ือมโยงกับการบริโภคโดยตรงและส่งผลต่อการสร้าง “ผลกระทบเชิงลบ
ด้านส่ิงแวดล้อม” ได้แก่ ปญัหาด้านมลภาวะ มลภาวะทางเสียงและอากาศ การสร้าง
มลพิษ ขยะและของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน 
และไนตรัสออกไซด์ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงปัญหาข้างต้น
คือมูลเหตุสําคัญต่อการเพ่ิมระดับความรุนแรงของส่ิงแวดล้อมด้านการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสียสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติ ความปลอดภัย
และม่ันคงในท่ีสุด
       อย่างไรก็ตาม จากเปา้หมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 
ได้กําหนดให้มิติด้านการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น 1 ใน 4 สาขาหลัก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน “เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว คือ กระบวนการการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการท่ีใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นกลไกการขับเคล่ือนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนฐานความพร้อมของฐานทรัพยากร”

ทุกภาคส่วน การสร้างความตระหนักรู้ต่อความสําคัญของคุณค่าทรัพยากรให้กับสังคม 
การสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมการบริโภค ดังน้ัน กล่าวได้ว่า CE คือ
กระบวนทัศน์ท่ีสําคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีสร้างการบูรณาการด้านการผลิตและ
การบริโภคก่อให้ผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิด
การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคมและส่ิงแวดล้อม
ตามหลักการ Planet, People และ Profit (PPP) บนฐานความพอประมาณ 
มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน



ประเด็นความท้าทายของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ซ่ึงต้องอาศัยการขับเคล่ือนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาควิชาการ เพ่ือการสร้าง
ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรด้วยการจัดการอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร 
อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดหวังว่า การยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อให้เกิด
การแข่งขันท่ีย่ังยืนและการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564-2570

      จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศแล้ว ได้กําหนดในการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
ส่วนหน่ึงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ท่ีมุ่งเน้นพลิกโฉมประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน ได้กําหนดหมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น
จุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและความย่ังยืนเป็นโอกาสในการใช้จุดเด่น 
และความสร้างสรรค์เพ่ือพลิกฟื้ นรูปแบบการท่องเท่ียวไทยสู่ท่องเท่ียวท่ีมีมูลค่าสูง 
มีเอกลักษณ์บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้แหล่ง
ท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้ นฟูอันเป็นการมุ่งเน้นการเจริญเติบโต
อย่างย่ังยืน ซ่ึงหากพิจารณาเชิงลึกจะพบว่ามีการกําหนดประเด็นการพัฒนาการท่องเท่ียว
ท่ีสอดคล้องตามกลไกการขับเคล่ือน BCG ในภาคการท่องเท่ียวในด้านการพัฒนา
มาตรฐาน การยกระดับการเช่ือมโยงและความย่ังยืนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
อยู่ด้วย รวมไปถึงแผนพัฒนาการท่องเท่ียวฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2566-2570) ท่ีมีเป้าหมาย
ให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยเน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัวเติบโต
อย่างย่ังยืนและมีส่วนร่วม (High Value Tourism Industry) เปน็การให้ความสําคัญ
สําคัญกับการยกระดับในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม จะเห็นว่าเป้าหมาย
การขับเคล่ือนเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาของประเทศมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 
โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็น “กระบวนทัศน์” สําคัญในการขับเคล่ือนเป้าหมายสู่
การภาคปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้

      แม้ว่าจะเป็นท่ีทราบกันดีว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนคือกระบวนทัศน์สําคัญท่ีจะนําไป
สู่การเปล่ียนแปลง และการสร้างความย่ังยืน หากแต่การขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังคงเปน็ประเด็นความท้าทายท่ีจะต้องร่วมกัน
ขับเคล่ือน เพ่ือให้ก้าวพ้นการเปน็วาทะกรรมเชิงอุดมคติของสังคมไทย ท้ังน้ีการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการท่องเท่ียวของไทยยังมีประเด็นความท้าทายและปญัหา
สําคัญ ดังน้ี

1. การขาดกลไกการขับเคล่ือนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ แม้ว่าประเทศไทย
จะมีกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน
ทางด้านการท่องเท่ียว แต่ “ความสําเร็จ” ยังอยู่ในวงจํากัดสําหรับบางกลุ่มธุรกิจ
เท่าน้ัน รูปแบบการขับเคล่ือนท่ียังขาดมาตรการและข้อบังคับอย่างรูปธรรม
กลายเป็น “คอขวด” สําคัญท่ีทําให้ภาคธุรกิจขาดความสนใจในการนําแนวคิด
ไปประยุกต์ ในบางประเทศ อาทิ ประเทศเยอรมนีได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

การขับเคล่ือนเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการท่องเท่ียวของไทย



และการกําหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในด้านส่ิงแวดล้อม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ได้กําหนดมาตรการและข้อบังคับท่ีเข็มงวดในการนําไปส่ิงของกลับมาใช้ใหม่
ส่งผลให้เกิดพัฒนาด้านวัสดุอย่างเข้มแข็งหรือแม้แต่ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการออก
กฎหมายสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากลไกท่ีนําไป
สู่การปฏิบัติท่ีแท้จริงโดยเฉพาะอย่างย่ิงมาตรการด้านกฎหมายจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ท้ังระบบได้

2. ภาคธุรกิจขาดความตระหนักรู้ต่อคุณค่าในการนําไปปฏิบัติ ภาคธุรกิจ
ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ในโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การดําเนินการท่ีผ่านมาพบว่าธุรกิจท่องเท่ียวขนาดใหญ่
ท่ีมีความเข็มแข็งด้านการจัดการต้นทุนและการจัดการความรู้สามารถดําเนินการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรมในขณะท่ีกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ซ่ึงมีสัดส่วนขนาดใหญ่ มีการกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ
และยังให้ความสําคัญต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับน้อย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ
มีบทบาทสําคัญต่อการผลิต การบริโภคและเปน็ตัวขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ได้แก่ ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการขนส่ง และธุรกิจการบริการสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการท่ีส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดังกล่าวได้ตระหนักรู้ถึงความจําเปน็
และคุณค่าต่อการพัฒนาเปน็อยู่ในระดับน้อยหากพิจารณาจากข้อมูลธุรกิจท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ต่าง ๆ กับจํานวนธุรกิจท้ังหมด ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจาก 
1) ขาดความรู้และความเข้าใจต่อท่ีจะนําไปปฏิบัติ 2) เพ่ิมต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ
3) ขาดการเข้าถึงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีนําไปสู่การพัฒนา
4) ขาดความรู้ต่อผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 5) ขาดการสร้าง
แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วม 6) ขาดการตระหนักรู้ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ในบริบทโลก และ 7) ขาดความเข้าใจแนวโน้มการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
ในอนาคต

3. ขาดการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ปัจจัยแห่งความสําเร็จของระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดกระบวนการการจัดการโซ่คุณค่าทาง
การท่องเท่ียว ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบ
และนวัตกรรมการบริการสมัยใหม่ การสร้างความได้เปรียบทางทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่และการสร้างพฤติกรรมนักท่องเท่ียว
รูปแบบใหม่ท่ีพึงประสงค์ ท้ังน้ีการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ด้านการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนเปน็การวิจัยเชิงประเด็นมากกว่า
การวิจัยเชิงบูรณาการ แม้ว่าจะมีระบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบบข้ามศาสตร์
และประเด็น (Cross Cutting Research) โดยการพิจารณาความสอดคล้องกับ
สถานภาพ สถานการณ์ การเปล่ียนแปลงตามบริบทของการพัฒนาแบบหลากหลายมิติ
แล้วก็ตาม แต่ในมิติด้านการเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการท่องเท่ียวจําเป็นจะต้อง
อาศัยการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ท้ังด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และการวิจัยเชิงประยุกต์ รวมถึงจะต้องมีแผนการบูรณาการวิจัยท่ีมุ่งเปา้สู่การใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน



4. ขาดการรวมรวมข้อมูลเชิงระบบปัญหาสําคัญท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือขาดการรวมรวม “ฐานข้อมูล
เชิงระบบ” ท่ีเก่ียวข้องในด้านการพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม ฐานข้อมูลด้านการต้นทุนส่ิงแวดล้อมและสังคม ท้ังน้ี ปัญหา
ด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน สังคมไทยมาอย่าง
ยาวนานผนวกกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากภาคการท่องเท่ียว ส่งผลให้
ประเทศไทยมีต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือการจัดการปญัหาด้านมลพิษ การจัดการ
ขยะและการจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงต้องจะอาศัยฐานข้อมูลเชิงลึกเพ่ือนําไป
สู่การวิเคราะห์และการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อการจัดการปญัหาเก่าท่ีส่ังสมมา
และแผนการสําหรับอนาคตเพ่ือการสร้างความย่ังยืน

5.

6. ตลาดการท่องเท่ียวกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนมีขนาดจํากัด หากพิจารณา
ตลาดการท่องเท่ียวของประเทศไทยส่วนใหญ่ในสถานการณ์ปกติ มีการพ่ึงพิง
ตลาดต่างประเทศมากกว่าตลาดภายในประเทศ คิดเปน็สัดส่วน 70:30 หลังจาก
เกิดปัญหาแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทําให้ต้องหันมาพ่ึงพิงตลาดภายในประเทศ
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ท้ังตลาดต่างประเทศและในประเทศ เป็นกลุ่มตลาด
การท่องเท่ียวกระแสหลัก (Mass Tourism Market) เป็นการเดินทางท่องเท่ียว
ตามกระแสความนิยมของนักท่องเท่ียว โดยการให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยม เข้าถึงง่ายและมีส่ิงอํานวยความสะดวกไว้รองรับ  ส่งผลให้การไหลเข้ามา
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวมีจํานวนมาก หากขาดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลต่อการสร้างผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆ รวมถึงด้านส่ิงแวดล้อม 
ในทางกลับกัน กลุ่มตลาดการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism 
Market) ท่ีมีความต้องการและพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องคล้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนยังคงมีอยู่อย่างจํากัดทําให้ขนาดตลาดการท่องเท่ียวยังจํากัด
สําหรับประเทศไทยในขณะท่ีการเติบโตของด้านอุปทานของประเทศไทยอยู่ในระดับ
อุปทานส่วนเกิน (Over Supply) จึงปฏิเสธไม่ได้ท่ีภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงให้
ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวกระแสหลักเป็นเป้าหมายทางธุรกิจการกระตุ้นให้เห็น
ความสําคัญของกลุ่มตลาดการท่องเท่ียวคุณภาพจึงมีความสําคัญและต้องพัฒนา
ให้มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากข้ึน 

7. ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นการบริโภค
เป็นสําคัญ ปัจจัยด้านความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการได้รับคุณค่า
และประโยชน์สูงสุดในการท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวหรือ
การบริโภคท่ีเกินกว่าความจําเป็น จึงก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาเป็นอย่างมาก 
อีกท้ัง ยังมีนักท่องเท่ียวอีกจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวกระแสหลัก
ซ่ึงเปน็กลุ่มตลาดการท่องเท่ียวหลักของประเทศไทยท่ียังไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการความย่ังยืน ดังน้ัน การให้
ความรู้และการกําหนดแนวปฏิบัติการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวเพ่ือปรับทัศนคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรม จึงต้องเร่งดําเนินการอย่างมีศิลปะ

ขาดการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน เน่ืองจากบริบทของ



      เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นทางเลือกสําคัญท่ีมุ่งให้ความสําคัญการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุการออกแบบผลิตภัณฑ์การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยมี
ตัวอย่างของประเทศท่ีปรับเปล่ียนระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดังน้ี

ตัวแบบความสําเร็จเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในต่างประเทศ

      CEnTOUR - CIRCULAR ECONOMY IN TOURISM เปน็โครงการในยุโรป
ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก Europe’s Programme for Small and Medium-sized 
Enterprises (COSME) โดยมีระยะเวลาต้ังแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงกันยายน 2023 
CENTOUR เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาและทดสอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการท่องเท่ียวไปสู่
การเปล่ียนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมระบบบูรณาการในระดับท้องถ่ิน/
ระดับภูมิภาค ระบบการท่องเท่ียวเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกันอย่างมาก ดังน้ัน จึงเป็น
เร่ืองสําคัญท่ีจะต้องสนับสนุน SMEs ในการพัฒนาและดําเนินการธุรกิจหมุนเวียน 
ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ นวัตกรรม การรับรองและตระหนักถึงส่ิงเหล่าน้ี
ภายในระบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ท้ังน้ี CEnTOUR ส่งเสริมแนวทาง
ท่ีเป็นนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ัง ยืนและการจัดการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ผ่านความร่วมมือข้ามชาติและการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ไปยัง SMEs ท่ีเน้นห่วงโซ่อุปทานในท้องถ่ินและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม
เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจหมุนเวียน

สหภาพยุโรป

      ประเทศฝร่ังเศสได้ก่อต้ังสถาบันเพ่ือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Institute 
for Circular Economy) เม่ือปี 2013 ซ่ึงรวมตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริม
การแลกเปล่ียนแนวทางปฏิบัติ สถาบันดังกล่าวรณรงค์ปลูกฝังความตระหนัก
ด้านการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพ่ือเปน็ตัวอย่างให้แก่ประเทศอ่ืนๆ
และมีการนํากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาใช้ โดยประเทศฝร่ังเศส
เดินหน้านโยบายลดขยะพลาสติกบังคับใช้ “กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน” ห้ามใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับผักและผลไม้หลายชนิด

สาธารณรัฐฝร่ังเศส

      ประเทศสวีเดนมีใบรับรอง “Nature's Best” สําหรับ SMEs ด้านการท่องเท่ียว
เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ การรับรองน้ีแสดงให้เห็นว่าธุรกิจได้ดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ นอกจากน้ี ยังแสดงถึงโอกาสทางการตลาดท่ีไม่
เหมือนใคร ธุรกิจท่ีผ่านการรับรองท้ังหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์โดยนักท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ท้ังน้ีได้กําหนดหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ดังน้ี 1) เคารพข้อจํากัดของ
จุดหมายปลายทาง ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) สนับสนุน

ราชอาณาจักรสวีเดน



      ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) มียุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแห่งชาติ ตามแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของลิทัวเนีย ปี 2014-2020 โดยเน้นกลยุทธ์การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันท่ีรักษาตลาดการท่องเท่ียวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเท่ียวท่ีสามารถแข่งขันได้ ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียวท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการส่งออกบริการท่องเท่ียวไปต่างประเทศ 
ทําการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการการส่ือสารและเพ่ิมความตระหนัก
ด้านส่ิงแวดล้อม มีการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว
และคุณภาพการบริการ ลดฤดูกาลของบริการด้านการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมระยะพักฟื้น
ของฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมประเภทการท่องเท่ียว
ท่ีสําคัญ 4 ประเภท ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ส่ิงแวดล้อม) โดยการท่องเท่ียว
ท้ัง 4 ประเภทน้ี เน้นการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เป็นกรอบการพัฒนา 
และมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนท่ีสามารถช่วยเหลือ SMEs ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ท้ังน้ีประเทศลิทัวเนียได้รับการเสนอช่ือให้เป็นจุดหมายปลายทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างรับผิดชอบในป ี2013 ผ่านธีม “นักเดินทางอย่างมีจริยธรรม”

สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania)

      เมืองบอร์นโฮล์ม ในประเทศเดนมาร์กได้กําหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ
เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายชัดเจนเพ่ือสร้างการเติบโต ในปี 2025 โดยเน้น
การเติบโตและความย่ังยืน เน้นการขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวผ่านหน่วยงาน
ในระดับท้องถ่ิน โดยใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Bright Green Island ของบอร์น
โฮล์ม ในป ี2008 เทศบาลเมืองบอร์นโฮล์มได้เร่ิมเปดิตัวเปน็ Bright Green Island  
(BGI) โดยมีแบรนด์ท่ีเน้นว่า การเปล่ียนแปลงท่ี “ฉลาด” ไปสู่ชุมชนเกาะท่ีเปน็กลาง
และย่ังยืนในปี 2025 คาดว่า กลยุทธ์น้ีขับเคล่ือน โดยการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี 
ในการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเน่ือง
      จุดโฟกัสของ BGI แบรนด์มีจุดเร่ิมต้นในการผลิตพลังงานในท้องถ่ิน เปน็การผลิต
ผ่านพลังลม พลังแสงอาทิตย์และชีวมวล ปัจจุบันสามารถผลิตประมาณ 60% 
ของความต้องการพลังงานของเกาะท่ีเหลือก็ซ้ือจากประเทศสวีเดนและส่งไปยังเกาะ
ด้วยสายเคเบิลใต้น้ํา แบรนด์ BGI ยังสร้างสรรค์รูปแบบการบริโภคและการผลิต
ในท้องถ่ินอีกด้วย บริษัทในท้องถ่ินต่างๆ ให้ความสําคัญกับการผลิตและการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการปรับปรุงพลังงานในสภาพแวดล้อมท่ีสร้างข้ึน การพัฒนาใหม่และวิธีการ
ผลิตท่ีย่ังยืนมากข้ึน และการพัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากร เช่น การนําขยะกลับมา
ใช้ซ้ําหรือการรีไซเคิล

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

เศรษฐกิจท้องถ่ิน 3) ให้ทุกกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 4) มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
5) ส่งเสริมความรู้และความเคารพต่อฐานทรัพยากร และ 6) คุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดการท่องเท่ียว



      เพ่ือให้การดําเนินการด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
บรรลุเปา้หมายการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) รวมไปถึงแผนพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องอาศัยการบริหารจากบนลงล่าง (Top Down) ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
การกําหนดนโยบายควรชัดเจนและสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้จริง และควรมี
การหนุนเสริมจากรัฐเพ่ือขับเคล่ือนอย่างเปน็รูปธรรม คู่ขนานกับการผู้ปฏิบัติงานจริง
ท่ีจะสะท้อนมุมมองและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ท้ังน้ีควรมีการกําหนด
นโยบายขับเคล่ือนและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม (ดังรูปท่ี 1) ดังน้ี

1. สร้างกลไกการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเท่ียว ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดจากการสร้างการตระหนักรู้
ท้ังในด้านคุณค่าและความสําคัญ เคร่ืองมือวิธีการท่ีนําไปใช้ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภาคเอกชนและผู้ประกอบการทางการท่องเท่ียวกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism SME) ท่ีมีบทบาท
โดยตรงต่อภาคการผลิตสินค้าและบริการและการบริโภคของนักท่องเท่ียว 
รวมถึงภาคประชาสังคม กลไกดังกล่าวจะต้องได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ
เช่ือมโยงให้เกิดเครือข่ายการท่องเท่ียว (Circular Economy Tourism 
Network) ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพและพลังการขับเคล่ือน เสริมสร้างซ่ึงกันและกัน การปฏิสัมพันธ์
เพ่ือการแลกเปล่ียนแบ่งปันด้านทรัพยากร บุคลากรและความรู้ เพ่ือให้เกิด
พลวัตการขับเคล่ือนอย่างแท้จริง เช่น การจัดทําโมเดลการพัฒนาจากธุรกิจ
ท่ีประสบความสําเร็จ เครือข่ายพ่ีเล้ียงเครือข่ายต้นแบบ ธุรกิจต้นแบบ 
ชุมชนการท่องเท่ียวต้นแบบ เป็นต้น

2. การจัดต้ังกองทุนและศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในภาคธุรกิจการท่องเท่ียว แม้ว่าปัจจุบันจะมีการจัดต้ัง กองทุนส่ิงแวดล้อม
ท่ีเป็นกลไกทางการเงินท่ีสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการสนับสนุนในโครงการยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศท่ีมีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน
และเกิดประโยชน์จากการดําเนินการเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การท่ีธุรกิจ
การท่องเท่ียวจะปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
จะต้องอาศัยงบประมาณและเงินสนับสนุน เช่น การปรับปรุงสถานท่ีการปรับเปล่ียน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัสดุและอุปกรณ์ การศึกษาวิจัยและการฝึกอบรม 
ท้ังน้ียังไม่การจัดต้ังกองทุนท่ีได้ให้การสนับสนุนโดยตรง ด้วยเหตุน้ีการพัฒนา
จึงข้ึนอยู่กับความพร้อมขององค์กรธุรกิจ ในทางกลับกันธุรกิจบางแห่งอาจ
ยังไม่พร้อม แต่มีความสนใจ แต่กลับไม่มีช่องการสนับสนุนจึงทําให้ไม่เกิด
การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ียังพบว่าปจัจุบันมีหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนา
การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายหน่วยงานท่ีนอกจากภารกิจหลักแล้ว 

ทิศทางการกําหนดนโยบายการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย



ควรมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้การพัฒนาอย่างเป็นระบบ และกําหนดให้
มีหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทการเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาและเช่ือมโยงเครือข่าย
สําหรับผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สํานักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) เป็นต้น

3. การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการบังคับใช้และการกําหนดมาตรการ
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กําหนดให้รัฐบาลทําหน้าท่ีพัฒนากลไก
ทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการและอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติอันเป็นกรอบกฎหมายได้สนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ซ่ึงรวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้เรียบร้อยแล้ว 
ท้ังในด้านกฎหมาย ควรส่งเสริมการลดข้อจํากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy และ
ในขณะเดียวกันควรพิจารณากฎหมายเพ่ือการบังคับใช้ในด้านการผลิตสินค้า
และบริการท่ีลดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงมาตรการท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมผ่านการให้
ทุนวิจัยและ นวัตกรรมการลดข้ันตอนทางกฎหมายการลดภาษีขณะเดียวกัน
ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง

4. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน (Sustainable CE Tourism) เป็นการจัดการการท่องเท่ียว
และการออกแบบการท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ ท่ีสร้างความย่ังยืน เช่น การส่งเสริม
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
(Eco Tourism) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเท่ียว
เชิงอาสาสมัคร (Volunteer Tourism) เป็นต้น เน่ืองจากรูปแบบการท่องเท่ียว
ดังกล่าวจะมีคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกท้ัง
ยังมีส่วนสําคัญต่อการเพ่ิมจํานวนนักท่องเท่ียวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทย 
นอกจากน้ี ยังต้องคํานึงถึงการจัดการขีดความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity Management) การสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์ให้เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสมการพัฒนาสภาพแวดล้อม
น่าอยู่ การธํารงวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน การบริโภคพลังงาน
อย่างเหมาะสม ชุมชนท้องถ่ินสุขใจ นักท่องเท่ียวมีความสุขและไม่ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อฐานทรัพยากรธุรกิจการท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงมาตรการท่ีเอ้ือต่อ
การส่งเสริมผ่านการให้ทุนวิจัยและ นวัตกรรมการลดข้ันตอนทางกฎหมาย
การลดภาษีขณะเดียวกันให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง



5. การขับเคล่ือนโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนการท่องเท่ียว (CE
Tourism Business Model) เป็นการดําเนินงานโดยส่งเสริมและขยายผล 
โมเดลธุรกิจใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการท่องเท่ียวโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังน้ีสามารถนํามาปรับใช้ในด้านการท่องเท่ียว ดังน้ี

6. การขับเคล่ือนมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการท่องเท่ียว (CE
Tourism Standard) เป็นกระบวนการท่ีถูกพัฒนาข้ึนในรูปแบบโครงการ 
กิจกรรมและการรณรงค์เพ่ือการยกระดับมาตรฐานในมิติต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เช่น โครงการโรงแรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม คือรูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมศักยภาพ
โรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการ Zero Waste Restaurant โครงการ Zero 
Waste Tourism โครงการ Eco Friendly Airline และโครงการ Bio Hotel 
เปน็ต้น จะเห็นได้ว่าการขับเคล่ือนมาตรฐานต่าง ๆ จะมีประเด็นครอบคลุมแนวทาง
การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมและพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้น้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพลังงาน การบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ การจัดการพลังงานการจัดเก็บ ดัดแยก รวบรวมและกําจัดขยะ
ท่ีดี รวมท้ังมีการลดใช้ ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การจัดการพ้ืนท่ี
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน
ทางการท่องเท่ียวน้ี สามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและภาคีทางการท่องเท่ียว

การออกแบบหมุนเวียน เน้นการการออกแบบท่ีมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน
มากข้ึนสามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือการใช้ซ้ํา โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีควรมีคุณสมบัติ เช่น สามารถปิดสนิทเพ่ือยืดอายุการเก็บ
ให้ความสะดวกในการใช้งาน มีฉลากครบถ้วนตามกฎหมายสามารถปกป้อง
สินค้าไม่ให้เสียหายเม่ือลําเลียงขนส่งในระยะทางไกล เปน็ต้น
การเลือกใช้วัสดุทดแทน เป็นการนําวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ 
(Bio-based Materials) และวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได้ท้ังหมดมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและลดการเกิด
ของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต รวมถึง
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เปน็ต้น
สร้างการบริการ เป็นโมเดลธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการนําผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
มาให้บริการในรูปแบบการเช่าหรือแทนการซ้ือขาดซ่ึงเป็นการลดภาระผู้ซ้ือ
ในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยลดการผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย
สร้างการแบ่งปัน มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการใช้
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเช่าพ้ืนท่ีระยะส้ัน การเช่า
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์เพ่ือลดปัญหาการจราจร การปล่อยมลภาวะและ
การใช้พ้ืนท่ีในการจอดรถ 
การนํากลับมาใช้ใหม่ การออกแบบให้มีกระบวนการเพ่ือนําวัตถุดิบเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีถูกกําจัดซ่ึงยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการ
ใหม่เพ่ือลดการเหลือท้ิงให้มากท่ีสุด



ปฏิบัติตามและนําไปสู่การพัฒนาและการดําเนินธุรกิจสู่ความย่ังยืน 

7. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (CE Science, Technology and Innovation) เพ่ือให้
การบริหารงานในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวบรรลุ
เป้าหมายจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงประกอบด้วย

8. การจัดการคุณภาพบริการเพ่ือเป้าหมายประเทศไทยสู่การท่องเท่ียว
คุณค่าสูง (Service Quality) เป็นการจัดการเพ่ือสร้างความสมดุลในด้าน
การจัดการมาตรฐานคุณภาพการบริการสากลควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันท้ังส่วนของภาคการผลิตสินค้า
และบริการทางการท่องเท่ียวและการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว
โดยเปา้หมายและตัวช้ีท่ีสําคัญของการท่องเท่ียวคุณค่าสูง ได้แก่ 1) การเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนนักท่องเท่ียวคุณภาพเข้าสู่ประเทศไทยท่ีสามารถสร้างรายได้และ
มีความรับผิดชอบต่อการท่องเท่ียว 2) มีอัตราการมาเยือนซ้ําของนักท่องเท่ียว
เพ่ิมสูงข้ึน 3) เกิดการกระจายตัวของนักท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ือการสร้าง
โอกาสอย่างเท่าเทียม 4) เกิดการส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวของไทยใน
ด้านต่างๆ บนกรอบแนวคิดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 5) การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจทุกระดับ 6) มีการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ด้านการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ลดการสร้างมลภาวะและปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม และ 8) การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อ
การท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ

9. การสร้างสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Society Creation) การสร้าง
สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดข้ึนได้น้ันจะต้องอาศัยเครือข่ายการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริม
ให้เกิดค่านิยมการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) เพ่ือนําความรู้มาใช้
การชีวิตปัจจุบัน การกระตุ้นอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดให้ภาคเอกชนและประชาสังคม
ตระหนักถึงความสําคัญต่อการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

การพัฒนาระบบข้อมูลด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านปริมาณของข้อมูลท่ีต้อง
มีคุณค่า มีมากพอ มีความหลากหลายของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล
ต้องเช่ือถือได้และข้อมูลต้องมีประโยชน์นําไปใช้เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจ
เพ่ือการกําหนดนโยบายท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการบริการ การพัฒนารูปแบบ
การบริการใหม่ด้านนวัตกรรมต่างท่ีนอกจากสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเท่ียวแล้วยังสามารถลดมลภาวะ ขยะหรือของเสียในรูปแบบต่าง ๆ
นวัตกรรมนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการกํากับและติดตาม 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเปน็ระบบและปญัหาอุปสรรค 
โดยนําผลมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในข้ันต่อไปและปรับปรุง
ให้ดีข้ึน



รูปที ่1 ทิศทางการกําหนดนโยบายการขับเคลือ่นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย



      โดยสรุป ทิศทางการกําหนดนโยบายการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศไทย ควรเร่ิมต้นจากการสร้างกลไกเพ่ือสร้างการตระหนักรู้
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงถือว่าเปน็
กระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเง่ือนไขท่ี
เปน็ธุรกิจขนาดเล็กจึงมีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการเข้าถึง
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปน็เคร่ืองมือท่ีสําคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเห็นควรให้มีการจัดต้ัง
กองทุนและศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้เกิดข้ึนภาคธุรกิจการท่องเท่ียว นอกจากน้ี การปรับปรุง
กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ควรมีการดําเนินการอย่างจริงจัง ย่ิงไปกว่าน้ัน ประเทศไทย
ควรเร่งส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ และ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ
เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบใหม่ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกันมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการท่องเท่ียว
ควรถูกกําหนดข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจด้วย
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่ึงจะสามารถเกิดข้ึน
ได้จากการวิจัยและการพัฒนาด้วยกระบวนการดังกล่าวจะส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการท่ีสามารถเปน็ปจัจัยท่ีก่อให้เกิดการท่องเท่ียว
คุณค่าสูง ในมิติด้านสังคมควรสร้างสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยปลูกฝังค่านิยมเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังในและนอกระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นท่ีเช่ือได้ว่าหากนโยบายข้างต้นสามารถ
แปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนของไทยจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในอนาคต
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      ข้อมูลจากกลุ่มรายสาขา 7 กลุ่ม (กลุ่ม
อุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มท่องเท่ียว
และบริการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มการศึกษา 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
กลุ่มการเงินและตลาดทุน) ถูกประมวลจากข้อคิดเห็น
จากใน Circular Economy Innovation Policy 
Forum 2021 จํานวนการประชุม 24 คร้ัง และมี
รูปแบบการจัดประชุมท่ีมีกรอบประเด็นเหมือนกัน
ท้ัง 7 กลุ่ม มีการต่อยอดให้มีการถกและอภิปราย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือได้มาข้อมูลเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในบริบทไทยป ี2021 สําหรับในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ใช้ตัวอย่างงานวิจัยอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นรายสาขาเพ่ือวิเคราะห์
ประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน
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2015) ดังน้ันการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน ต้องมีการดําเนินร่วมกัน
อย่างกลมกล่อม และสอดรับกัน ซ่ึงความเข้าใจ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในแต่ละบทบาทและหน้าท่ีของตน
ต้องมีความแตกฉานเพ่ือสนับสนุนผู้เล่นอ่ืนๆ ในระบบ
ได้อาทิ การเลือกซ้ือสินค้า CE ของผู้บริโภคถึงแม้
ราคามีคาแตกต่างจากสินค้าท่ัวไป เพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดผู้ประกอบการ CE และตลาด เพราะเห็น
ความสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนการลงทุนท่ีเลือก
ผู้ประกอบการท่ีดําเนินกิจการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ภาครัฐมีความเข้าใจและสามารถพัฒนานโยบาย
มาตรการหรือดําเนินการสนับสนุนตรงจุดการสร้าง
ขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
หมุนเวียน (Circular Design) เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการเปล่ียนการดําเนินการ (Transform) 
หากผู้เล่นใดผู้เล่นหน่ึงมีความรู้ความเข้าใจไม่มากพอ 
อาจทําให้บทบาทและหน้าท่ีกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ีดําเนินการได้

      เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นท่ีน่าสนใจกับหลายๆ 
กลุ่มและองค์กร เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจควบคู่กับส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังเป็นวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จึงเกิดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ังการผลิตองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปล่ียนผ่านจาก
กิจกรรมรูปแบบเดิมเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอาทิ 
การมี start up สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือให้เกิด
การส่งต่ออาหารท่ียังมีคุณภาพและใช้ประโยชน์
ต่อได้ ลด food loss และ food waste ซ่ึงมีรูปแบบ
ทางธุรกิจ (Business Model) ในการดําเนินการ
แพลตฟอร์มท่ีเปน็รูปธรรมและสร้างมูลค่า อย่างไร
ก็ตามต้องมีการขยายรูปแบบการดําเนินการกิจกรรม
ในลักษณะน้ีอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ
กฎหมาย การตรวจสอบ นวัตกรรมการทดสอบ
คุณภาพอาหาร งบประมาณท่ีเข้ามาสนับสนุน เพ่ือ
ให้เกิดการดําเนินภาพใหญ่และมีความย่ังยืน องค์ความรู้
และนวัตกรรมจากงานวิจัยในหลาย ๆ ท่ีขาดการนําไป
ต่อยอดและเผยแพร่เพ่ือให้ถึงคนท่ีต้องการองค์ความรู้
เหล่าน้ีสนับสนุนการดําเนินการ ซ่ึงต้องมีระบบ 
knowledge management อย่างเป็นระบบเพ่ือ
ให้ผู้ใช้และองค์ความรู้และนวัตกรรมเจอกัน

3. Scale up โครงการ/องค์ความรู้ ให้เกิดการ
ดําเนินการในภาพใหญ่ ไม่กระจุกตัวกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง



      ผู้ประกอบการหลายแห่งมีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน
เน่ืองจากข้อกําหนดของคู่ค้า นโยบายของบริษัทข้ามชาติ และเป็นสินค้าท่ีต้องการ
ของตลาดโลก อย่างไรก็ตามปัจจัยเอ้ือท่ีไม่สมบูรณ์ในหลายประเด็น การสนับสนุน
อย่างไม่เปน็ระบบจึงส่งผลให้เกิดการดําเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยผู้ประกอบการ
ไม่มาก ในบางประเด็นเป็น pain point ท่ีสําคัญ อาทิ การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียวท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างตลาดสินค้า CE ภายในประเทศ โดยการกําหนดร้อยละ
การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีร้อยละท่ีชัดเจนและมากพอท่ีสร้างตลาด กฎระเบียบ/กฎหมาย EPR 
เพ่ือให้เกิด feed stock ให้กับผู้ประกอบการท่ีต้องการวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค้า CE 
และลดการนําเข้าเศษขยะจากต่างประเทศ รวมท้ังจะก่อให้เกิดระบบการจัดการขยะ
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการสร้างงานภายในห่วงโซ่อุปทานการดําเนินการระบบการรับรอง
ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ CE เพ่ือนําไปสู่กลไกทางการเงิน และมาตรการท่ี
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอ่ืน ๆ การเปล่ียนแปลงบางอย่างจะสามารถสร้างการขับเคล่ือน
เชิงระบบได้เปน็วงกว้าง

4. จุดเร่ิมต้นบางอย่าง เป็นจุดเร่ิมต้นของอีกอย่างอย่างมีนัยสําคัญ

      หลักการท่ีสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการสร้างเครือข่ายมูลค่า (Value 
Network) ซ่ึงต้องมีการจับคู่ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ผู้ใช้-ผู้จัดหา (Demand-Supply) 
องค์ความรู้และนวัตกรรม มาตรการ เคร่ืองมือกลไกต่าง ๆ ให้มาเจอกันเพ่ือเกิด
การทํางานร่วมกัน สนับสนุนกันและกัน (Synergy) อาทิ แพลตฟอร์มท่ี matching 
ระหว่างนักท่องเท่ียวท่ีต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับผู้ประกอบการ CE 
แพลตฟอร์มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแชร์ข้อมูลและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการกระจาย
องค์ความรู้และนวัตกรรม เปน็ต้น

5. Platform เช่ือมผู้เล่น และปัจจัยเอ้ือต่าง ๆ ได้

      ความชัดเจนทางนโยบาย เป้าหมายและตัวช้ีวัด ท่ีสอดรับกันจะสามารถทําให้
องคาพยพไปในทิศทางเดียวกัน และดําเนินการท่ีเสริมกันและกัน โดยเฉพาะเป้าหมาย
เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีต้องมีความชัดเจนว่าจะเติบโตในทิศทางเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ 
หรือให้ความสําคัญการจัดการขยะอย่างเช่นในปัจจุบัน เน่ืองจากมาตรการอ่ืน ๆ 
ในการสนับสนุนจะมีทิศทางท่ีแตกต่างกันหากนัยยะเศรษฐกิจหมุนเวียนแตกต่างกัน
ออกไป และทําให้ทุกภาคส่วนทํางานร่วมกันได้

6. นโยบาย เป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนนําไปสู่การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน
เชิงระบบท่ีประสบความสําเร็จ
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