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สาระจดหมายข่าว

• ปจัจัยเอ้ือส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

• การลดภาวะโลกรวนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

• นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และแนวทางการใช้แซนด์บ็อกซ์
เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

• งาน SCP ในเดือนมีนาคม 2565

• งาน SCP ในเดือนเมษายน 2565

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) 
ช่วยสนับสนุนรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการจัดการทรัพยากรในระบบการ
ผลิตโดยมุ่งเน้นการคงคุณค่าทรัพยากรให้นานที่สุด ให้สามารถหมุนเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพใหม่ 
สร้างของเสียในปริมาณท่ีต ่าท่ีสุดจนเป็นศูนย์ และให้ความส าคัญกับการจัดการของเสียหลังการบริโภคด้วย
การน าเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ท าให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ภาวะโลกรวน ตลอดจนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศ

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้ทราบถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยเอื้อส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน การลดภาวะโลกรวนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางการใช้แซนด์บ็อกซ์
เพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ ในการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนต่อไป
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ปัจจัยเอือ้ส าหรบัเศรษฐกิจหมนุเวียน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั

รศ.ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ

ที่ปรึกษา Thai SCP Network และ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข.

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” คือ โมเดลเศรษฐกิจที่ออกแบบให้น าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้น้อยที่สุด 

สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด และปล่อยของเสียออกจาก
ระบบให้น้อยที่สุด[1] โดยหน่วยงานหลักของโลกได้ให้ความส าคัญและประเมินมูลค่าที่ได้จากเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เช่น World Business Council for Sustainable Development (4.5 ล้านล้าน USD ภายใน 10 ปี)[2], 
UNIDO (1 ล้านล้าน USD ภายในปี 2025)[3] และ Ellen MacArthur Foundation (630 พันล้าน USD ต่อปี 
ส าหรับ EU จนถึงปี 2050 และ 70 ล้านล้าน CNY หรือ 16% ของ GDP ภายในปี 2040 ส าหรับประเทศจีน)[4]

เปน็ต้น

[1]ปรับปรงุจากนยิามทีเ่ผยแพรโ่ดย 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 เผยแพร่ออนไลนเ์มือ่ 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/ เผยแพร่ออนไลนเ์มือ่ 2 ส.ค. 2564
[4]https://ellenmacarthurfoundation.org/urban-and-industrial-innovation-in-china เผยแพร่ออนไลนเ์มือ่ 13 พ.ค. 2564

ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 ซึ่งเน้นยกระดับการพัฒนา 4 
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ และ
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นฐานที่ส าคัญ ส าหรับแนวทางการ
ด าเนินงานและโปรแกรมปักหมุดเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย ได้ก าหนดไว้ 5 ด้าน ได้แก่

1. การสร้างต้นแบบในห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลกระทบสูง (CE Champion)
2. การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ (CE Platform) 
3. การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CE RDI)
4. การสร้างก าลังคน ความตระหนัก และตลาดด้านการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (CE Citizen) และ  
5. การพัฒนาปัจจัยเอื้อ (CE Enabling factors)

ที่มา: BCG Model 2564, 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564-2570

https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/The-circular-economy-s-natural-logic
https://www.un.org/development/desa/cooperatives/2021/08/02/the-circular-economy-cooperatives-and-the-social-and-solidarity-economy/
https://ellenmacarthurfoundation.org/urban-and-industrial-innovation-in-china
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ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ได้ด าเนินงานพัฒนาปัจจัยเอื้อที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่าน

ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ได้จัดท ามาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ มตช.2-2562 แนวทางการใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ มตช.2 เล่ม 2-2564 ระบบการจัดการเศรษฐกิจ
หมุนเวียนส าหรับองค์กร และ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้พัฒนา
เครื่องมือช่วยประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรตามหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (CEPAS) เป็นต้น

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า แผนขับเคลื่อนการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 และกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท าโรดแมปการจัดการ
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573, แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563-2565), และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565-2570 เป็นต้น

 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยส านักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท าสมุดปกขาวการ
พัฒนาระบบเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  การศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและกฎหมายในการจัดการขยะและขยะบรรจุภัณฑ์มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  
การศึกษาออกแบบกลไกศูนย์ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE 
Hub) และการพัฒนาเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย
นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Innovation Policy Forum) เป็นต้น

3https://www.salika.co/2021/01/19/circular-econony-2021/
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ส าหรับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ปัจจัยเอื้อที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ด าเนินการโดย แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (แผนงานย่อยที่ 
4: การพัฒนาปัจจัยเอื้อ เช่น ข้อมูลฐาน ตัวชี้วัด นโยบาย มาตรฐานและระบบทดสอบรับรอง ฯลฯ) ภายใต้หน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งใน
ปงีบประมาณ 2563-2564 ได้มีการสนับสนุนงานวิจัยโดยมีหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมลงทุนด้วย (ทั้ง in cash/ 
in kind) จ านวน 10 โครงการ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

กลุ่ม

อุตสาหกรรม
ผลผลติ/โครงการ ความส าคัญตอ่ประเทศ

พลาสตกิ -

บรรจภุณัฑ์

1. ข้อมูลฐานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการขยายความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR)

2. กลไกตลาดและปัจจัยเอื้อต่อการเพ่ิมการหมุนเวียนของ
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (SUP)

3. ระบบทดสอบและรับรองพลาสติกรีไซเคิล (r-Plastic, PCR)

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาขยะ

พลาสติกที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้น ๆของโลก 

รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการทาง

การค้าและการผลิต ที่ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องมี

สัดส่วนรีไซเคิล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เกษตร-อาหาร 4. นวัตกรรมและข้อมูลด้านความปลอดภัยของเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล r-PET ในการผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร

เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ส าหรับการ

อ นุญ าต  ( แ ก้ ก ฎ หม า ย )  โ ด ย ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วัสด-ุก่อสรา้ง 5. ค่าการหมุนเวียนวัสดุ (Material Circularity Indicator: 
MCI) ของวัสดุก่อสร้าง 6 ประเภท ได้แก่ ปูนซี เมนต์ 
คอนกรีต โลหะ ไม้และวัสดุเทียมไม้ ฉนวนกันความร้อน และ
วัสดุทนไฟ

ได้ค่ากลางรวมทั้งค่าสูงสุด-ต ่าสุด (นับเป็นครั้ง

แรกของประเทศ) และสามารถใช้เป็นค่าฐาน

ส าหรับตัวชี้วัด ตาม (ร่าง) แผนฯ 13 หมุดหมายที่ 

10 ที่ก าหนดให้ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุที่ส าคัญ 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2570

ภาพรวม

- อื่น ๆ

6. ระบบรบัรองฉลากหมุนเวียน (Circular Mark) ของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

7. ฐานข้อมูลสมรรถนะและปริมาณแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว 
รวมทั้ง (ร่าง) แนวปฏิบัติการทดสอบ และข้อเสนอแนะการ
จัดการแผงโซลาร์เซลล์ใช้แล้ว

8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste)

9. ฐานข้อมูลและแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมตาม
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

10. ข้อมูลผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวิตของนวัตกรรมบริการ: กรณีศึกษาธุรกิจ
การให้เช่าที่นอนในอุตสาหกรรมที่พัก

 เป็นเครื่องมือทางการตลาดสนับสนุนผู้ผลิต
แล ะผู้ บ ริ โ ภค  นั บ เป็ น ฉล ากผลิ ตภัณฑ์
หมุนเวียนแรกของประเทศไทยและภูมิภาค ที่
ใช้ เกณฑ์ครบถ้วนตามหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (ออกแบบ หมุนเวียน ลดทรัพยากร 
ลดขยะ ฯลฯ)

 เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมกับแก้ไขปัญหา
ขยะแผงโซลาร์ เซลล์ , E-waste และกาก
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต

 ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่ชัดเจนของนวัตกรรม
บริการ และส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุน green 
finance ได้สะดวกขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาปัจจัยเอื้อ 
(เป็น 1 ใน 5 ของโปรแกรมปักหมดุ CE) เป็นเร่ืองทีส่ าคัญต่อทุกภาคส่วน 
ในการน าพาและเปลีย่นผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
เพ่ือให้เป็นฐานท่ีส าคัญต่อ “การขับเคลือ่นโมเดลเศรษฐกจิ BCG”
และ “การพลกิโฉมประเทศไทยสู่ สังคมกา้วหนา้ เศรษฐกจิสรา้งมลูคา่อยา่งยัง่ยืน”
ตามเป้าหมายได้ พร้อม ๆ กับการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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การลดภาวะโลกรวนด้วยแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
เลขาธิการ Thai SCP Network

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หรือ “ภาวะโลกรวน” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการกระจาย
ทางสถิติของรูปแบบสภาพอากาศเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นกินเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงท้ังใน
มิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเป็น 3 ขาหลักของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบในท้ัง 3 มิติเปน็ที่ประจักษ์ อาทิ การเกิดมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 12.8 
ล้านคน ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายคิดเป็นมูลค่า 50,183 ล้านบาท เมื่อนับรวมความสูญเสียจากทรัพย์สิน
ของเกษตรกร 14,810.60 ล้านบาท รวมส่วนของภาครัฐ 10,733.50 ล้านบาท รวมความเสียหายท้ังหมด 
75,727.16 ล้านบาท โดยที่ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหาย สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท และจัดให้เป็นภัย
พิบัติที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ประชาคมโลกจึงร่วมกันจัดท ากรอบความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
เปน็ภาคีของความตกลงปารีสในปี ค.ศ. 2016 และในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change 
Conference of the Parties) คร้ังท่ี 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้น า (World Leaders Summit) ประกาศ
เจตนารมณ์ว่า ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง เพ่ือบรรลุเป้า
หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ได้ในปี ค.ศ. 2065 และด้วยการสนับสนุนจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ไทยจะยกระดับ NDC ของเราขึ้นเป็นร้อยละ 40 ได้ 
ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี ค.ศ. 2050

สาเหตุส าคัญของปัญหาภาวะโลกรวน เกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในช้ัน
บรรยากาศที่มาจากกิจกรรมการผลิตและการ
บริโภคของมนุษย์ ดังน้ัน หากสามารถท าให้ภาค
การผลิตมีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ซ ้า การ
ซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ การผลิตใหม่ การ
แปรใช้ ใหม่ การออกแบบกระบวนการ การ
พัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม รวมถึงมีการ
ตามติดตามผลเพ่ือจัดการให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุ
หมุนเวียนอยู่ภายในระบบ ก็จะสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 
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“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” คือ แนวคิดเชิงระบบในการออกแบบกระบวนการ 
ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ด้วยการจัดการผังการไหลของทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนและการลด
ของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนน าไปสู่การไม่มีของเสีย ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน[1]

แนวคิดน้ีนับเปน็ทางเลือกใหม่ท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความย่ังยืน เป็นท่ียอมรับ และมีการขับเคล่ือนท้ังจาก
ภาครัฐและภาคธุรกิจท่ัวโลก

[1] ปรับปรุงจากมาตรฐาน มตช. 2-2562แนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง มู ล นิ ธิ  Ellen 
MacArthur (2021)[2] พบว่า หากน า
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับวัสดุ
หลัก 4 ประเภท ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม 
พลาสติก และซีเมนต์ จะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกได้ถึง
ร้อยละ 40 หรือ 3.7 พันล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ า  ในป ี
ค.ศ.2050 แบ่งเป็นการก าจัดของเสีย
การใช้ผลิตภัณฑ์ซ ้า และการหมุนเวียน
วัสดุ ลดได้ 0.9 1.1 และ 1.7 พันล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามล าดับ 

[2] Ellen MacArthur Foundation. 2021 Reprint. Completing the Picture – How the circular economy tackles climate change.

ที่มา: EMF 2021,Completing the 
Picture - How the circular 
economy tackles climate 
change

องค์ ก า รบริ ห า รจั ดก ารก๊ า ซ เ รื อ นกร ะ จก 
(องค์การมหาชน) ได้จัดท าโโครงการพัฒนาต้นแบบ
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจก ในโรงงาน 6 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ด้วยการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
องค์กรและการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่
การได้มาของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
การใช้ไฟฟา้ ไอน ้า กระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า 
การใช้งาน และการจัดการของเสียของโรงงาน และการ
ก าจัดซากของผลิตภัณฑ์เมื่อหยุดอายุการใช้งาน และ
น ามาเทียบกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่น ามาใช้ เช่น 
น าวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการน ้าท้ิง
กลับมาใช้ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การน าของเสีย
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมท้ัง 6 
แห่ง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรรวม 2.31 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้
น าแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ เป็นการเชื่อมโยง
การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยท่ีโรงงาน
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานได้
จากการลดการสูญเสีย และการลดภาระในการจัดการ
ของเสียที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งมีส่วนช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน
ภายในระบบ รวมถึงการรับวัสดุเหลือใช้จากโรงงานหนึ่ง
มาเป็นวัตถุดิบแทนการใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ 
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นกลไกส าคัญที่
สามารถน าพาประเทศไทยไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้
ประกาศเจตนารมณ์ไว้

เมื่อด าเนินการตามมาตรการตามหลักแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน พบว่ามีศักยภาพในการลดก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากับ 1.69 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก คิดเปน็ร้อยละ 73.10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่เกิดขึ้น
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นโยบายดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม 
และแนวทางการใช้แซนด์บอ็กซ ์(Sandbox) 
เพ่ือขบัเคลือ่นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึง Sandbox จ านวนมาก โดยแนวคิดของ Sandbox คือ การทดลอง
ท าอะไรบางอย่างในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งหรืออาจท างานภายใต้กรอบเดียวกัน โดยมีการริเร่ิมจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และต่อมารัฐบาลได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการท า Sandbox มากขึ้น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงาน
ขึ้นมา เช่น หน่วยงาน Program Management Unit (PMU) อาทิ PMU “A”, PMU “B” และ PMU “C” ซึ่งท้ัง
สามเป็นหน่วยงานบริหารจัดการทุนในระบบ ววน. โดยด าเนินการภายใต้ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แต่มีการบริหารที่เป็นอิสระจาก สอวช. โดยปกติแล้วถือว่าเป็น
หน่วยงานระดับกรมและจะต้องใช้เวลานานในการก่อตั้ง หน่วยงานดังกล่าวจึงถือว่าเป็น Sandbox และจะมีการ
ก าหนดระยะเวลาการประเมินผลงาน ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ดีก็จะมีการด าเนินการต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานด้าน Sandbox น้ันจะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติของ สอวช. มาตราที่ 14 
กล่าวว่า สามารถจัดตั้ง Sandbox เพ่ือส่งเสริมการ
วิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่และพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางได้ โดยให้ได้รับการส่งเสริมและสิทธิ
ประโยชน์และมีการยกเว้นมิ ให้น าบทบัญญัติของ
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการยกเว้นการใช้
บังคับดังกล่าวต่อไป โดยงานวิจัย นวัตกรรม หรือ
รูปแบบธุรกิจ ที่จะเข้ามาอยู่ในแนวทางการด าเนินการ
ของ Sandbox นั้น จะต้องเป็นงานวิจัย นวัตกรรม 
หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยการ
ด าเนินการของ Innovation Sandbox น้ัน จะมีการ
ส ารวจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคในการ
ท า ง า น วิ จั ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร มด้ า น ใ ห ม่ 
(Innovation Sandbox) โดยการด าเนินการของ 
Sandbox แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การปลดล็อค
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเดิมที่ต้องการยกเว้น เพ่ือ
ช่วยให้การด าเนินงานของภาคเอกชนสามารถท าได้ง่าย
ขึ้น หรือสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ และ 2. การ
ยกเว้นกฎหมายเพ่ือการวิจัย ขอควบคุมเพ่ือให้สามารถ
ท าการทดลองได้ โดยไม่มีการก าหนดโจทย์เบื้องต้น

(1) สภานโยบายตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง 
(คณะกรรมการ Sandbox) เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดตั้งและส่งเสริม Innovation Sandbox

(2) ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถท า เ ร่ืองขอให้ มีการจัดตั้ ง Innovation
Sandbox โดยเสนอแผนการจัดตั้ง Sandbox ต่อ
คณะกรรมการ โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดของ 
เป้าหมายพิสูจน์นวัตกรรม ขอบเขตและ feature 
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระยะเวลา การวิเคราะห์
ผลกระทบ และกฎหมาย ระ เบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องที่ต้องการปลดล็อค

(3) หน่วยงานรับผิดชอบหลักพิจารณา เช่น ให้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ 
และปลดล็อคกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปน็อุปสรรค

(4) คณะกรรมการท าการประเมินผลการด าเนิน 
Sandbox ถ้าส าเร็จ เสนอ ครม. ขยายผลในวงกว้าง 
ถ้าไม่ส าเร็จ ให้ยุติการด าเนินการและรายงานผลต่อ
สภานโยบายฯ

ซึ่ งการด า เนินการของการประชุม CE 
Innovation policy forum นี้ อาจจะอยู่ในรูปแบบที่ 
1 เนื่องจากมีโจทย์งานวิจัยและปัญหาที่ชัดเจนแล้ว
และจากน้ันได้สรุปประเด็นส าคัญในการด าเนินงาน
ของ Innovation sandbox ดังนี้ 
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ส าหรับกระบวนการด าเนินงาน Innovation Sandbox น้ัน จะมีหน่วยงานที่ด าเนินการร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (ดังรูป) อาทิ สภานโยบายฯ จะท างานร่วมกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือหารือยกเว้นกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคภายใต้ Sandbox และมี สอวช. เป็นฝ่ายเลขานุการเพ่ือน าเสนอต่อสภานโยบายฯ เพ่ือพิจารณาปลด
ล็อคกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ืองด้าน Sandbox โดยจะมี 
Working group ท างานในหลายกลุ่ม เช่น Circular, อาหาร และการอุดมศึกษา เป็นต้น เพราะฉะน้ันหากมี
เร่ืองท่ีต้องการจัดตั้งเป็น Sandbox สามารถน าเสนอต่อสภานโยบายฯ ในการจัดตั้งได้

กระบวนการด าเนินงาน Innovation Sandbox

ปัจจุบันจากการท างานของ สอวช. ท่ีได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรน้ัน ได้มีประเด็นความ
ต้องการปลดล็อกกฎหมายด้วย Innovation Sandbox ดังเสนอไปแล้วในหลายด้าน เช่น การแก้ไข
กฎระเบียบการน าวัสดุเหลือใช้/กากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดมูลค่า (ด้าน Waste Symbiosis), 
การออกแนวปฏิบัติในการใช้ Stem cell ในการวิจัยและรักษาโรค (ด้าน Stem Cell Research & Therapy) 
การก าหนดแนวทางการวิจัยและใช้งานยีนบ าบัด การปรับแต่งจีโนมและรับรองมาตรฐานการผลิตเซลล์ 
มาตรฐานห้ องปฏิบั ติ ก าร  เ พ่ื อการทดสอบทางคลีนิ คแล ะการน า ไป ใช้ปร ะ โยชน์  (ด้ าน  Gene 
Therapy/Genome Editing), การปลดล็อคการขนส่งเศษวัสดุเหลือท้ิง (ด้านพลังงานชีวภาพ) การอนุญาต
ให้ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูงเพ่ือใช้งานในอุตสาหกรรม (ด้านเคมีชีวภาพมูลค่าสูง) และการปลดล็อคผัง
เมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การสร้างไบโอรีไฟเนอรี่และธุรกิจรีไซเคิล (ด้าน Biorefinery) 
เป็นต้น โดยการจัดอันดับความส าคัญหัวข้อที่ควรได้รับการผ่อนปรนกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรการของ 
สอวช. น้ัน จะพิจารณาไปตามระดับความยากง่ายในการปลดล็อคและระดับผลกระทบ เป็นต้น และจากมติสภา
นโยบายฯ คร้ังท่ี 3/2562 ได้เห็นชอบแล้วในหลักการและแนวทางส่งเสริม Innovation Sandbox ตามที่ 
สอวช.เสนอและได้มอบหมายให้ สอวช. เป็นหน่วยงานท่ีจัดท าระเบียบท่ีเก่ียวข้องและจัดตั้งคณะกรรมการ 
Sandbox เพ่ือด าเนินการตามมาตรา 14 และเสนอนโยบายต่อไป โดยการด าเนินการของ สวอช. ในขณะนี้ คือ 
(1) ได้จัดท า list โจทย์การวิจัยและนวัตกรรมที่ติดข้อจ ากัด และประสานผู้ท าวิจัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือหารือข้อจ ากัดท้ังเชิงกฎหมายและข้ันตอน และน ามาจัดล าดับความส าคัญท่ีต้องเร่งด าเนินการ และ (2) ได้
จัดท ากลไกการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้าน Sandbox และ Working group ในแต่ละ
ด้านแล้ว
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