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THAI SCP NETWORK

• Sustainable Consumption and 
Production, Volume II –
Circular Economy and Beyond

• กิจกรรมรกัษ์โลก 
Tokyo 2020 Olympic Games

• การหมุนเวยีนวสัดุ
(Material Circularity)

• งาน SCP ในเดือนสิงหาคม 2564

• งาน SCP ในเดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าวฉบับนี้ Thai SCP Network ขอแนะน าหนังสือเกี่ยวกับการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy: CE) ที่ชื่อว่า “Sustainable Consumption and Production, 
Volume II – Circular Economy and Beyond” ซึ่งกล่าวถึงการด าเนินการเพ่ือ
จัดการผลกระทบจากความเส่ียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ที่ทั่วโลกก าลงัเผชญิอยูน่ี้ โดยเศรษฐกจิหมนุเวยีนจะเป็นหนึ่งใน
การเปลีย่นผา่นส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุต่างๆ การยืดอายุ
การใชง้านของผลติภณัฑโ์ดยการใชซ้ า้ การซอ่มแซม การปรบัปรงุใหม ่การผลติใหม ่
และเมือ่ผลติภณัฑห์มดอายกุารใชง้านกม็กีารน าวสัดตุา่งๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบกลบัไป
รีไซเคิลเพ่ือน ากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง 

สาระส าคัญของหนังสือมีการน าเสนอหลักการและวิธีการ 
CE ที่จะท าให้ภาคธุรกิจด าเนินการผลิตอย่างยั่งยืนควบคู่ไป
กับการเติบโตของธุรกิจ ผลตอบแทนทางการเงิน และการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับในด้านผู้บริโภคมีการ
น าเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือการบริโภคที่ยั่งยืน เช่น การ
บริโภคอาหารในชีวิตประจ าวัน การจัดการขยะประเภทเศษ
อาหาร และการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในวงการแฟชั่น เป็นต้น

“Tokyo 2020 Olympic Games”

มหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ย่ิงใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ 
“โตเกียวโอลิมปกิเกมส์ 2020” จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแห่ง
ความยั่งยืน “Be Better, Together” for the planet 
and the people โดยมีตัวอย่างกจิกรรมที่ยั่งยืน ดังนี้ 
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SCP TALKS (1)

การหมุนเวียนวัสด ุ
(Material Circularity)

จากการรายงานของ WBCSD ระบุว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินและตัวช้ีวัดน้ันเป็นเคร่ืองมือการ
สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงการน าไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน หรืออีกนัยหน่ึงคือ
การไปสู่ Factor 10 ที่ WBCSD ได้น าเสนอไว้ (WBCSD 2018) ดังน้ันการศึกษาตัวช้ีวัดท่ีสามารถบ่งช้ีถึง
ประสิทธิภาพการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์และกลุ่มอุตสาหกรรมน้ันมีความจ าเป็นในการขับเคล่ือนประเทศและ
ก าหนดทิศทางเพ่ือน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนได้อย่างแท้จริง

การวัดว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของวัสดุเป็นการบ่งชี้ถึงระดับของการหมุนเวียนวัสดุ ส าหรับตัวชี้วัดเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ันมีอยู่หลากหลายวิธี (EASAC 2016) ตามวัตถุประสงค์การใช้
งานที่แตกต่างกัน โดย MCI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิ Ellen MacArthur และ Granta
Design โดยพิจารณาจากการไหลของวัสดุเชิงเส้น

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นแนวคิดเชิงระบบท่ีผสมผสานการออกแบบและรูปแบบธุรกิจเข้ากับการใช้ทรัพยากร

และวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการน าของเสียหรือวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในระบบเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ มูลนิธิ Ellen MacArthur ได้มีการสร้างระเบียบวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ระดับการหมุนเวียนวัสดุ 

หรือที่เรียกว่า ค่าการหมุนเวียนวัสดุ (Material Circularity Indicator: MCI) ซึ่งพิจารณาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์

ที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ โดยขอบเขตการศึกษาเป็นไปตามแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) คือพิจารณาตั้งแต่

การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้งานไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์และบริการ แต่มีการพิจารณาเพ่ิมเติม

ในสัดส่วนและประสิทธิภาพการใช้ซ ้าและการรีไซเคิล อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งค่า MCI นี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0

และ 1 ซึ่งค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงถึงระดับของการหมุนเวียนที่สูง โดยสามารถใช้ค่า MCI เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ

ส าหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อในการพิจารณาเพ่ือเลือกวัสดุที่เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มี

การใช้ทรัพยากรของมีประสิทธิภาพ

(Linear flow index: LFI) ท่ีมีการลดลงหรือการเพ่ิมข้ึนของการน ากลับมา
ใช้หรือปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ และอายุการใช้
ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ จากรูปท่ี 1 จะเห็นว่า MCI = 1 คือวัตถุดิบท้ังหมดท่ีใช้
จะต้องมาจากส่วนประกอบที่น ากลับมาใช้ใหม่หรือวัสดุรีไซเคิลโดยไม่สูญเสีย
ในการรีไซเคิล (ประสิทธิภาพการรีไซเคิล 100%) รวมท้ังไม่มีของเสียท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการผลิตและเม่ือผลิตภัณฑ์หมดอายุจะต้องน ามาใช้ซ ้าหรือน า
กลับมาใช้ใหม่โดยไม่สูญเสีย (Zero Waste) ในขณะที่เมื่อ MCI = 0.1 คือ
ผลิตภัณฑ์มีการไหลเวียนแบบเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่า
วัตถุดิบท้ังหมดท่ีน ามาใช้มาจากวัสดุบริสุทธ์ิ (virgin materials) และไม่มี
ของเสียที่น ากลับมาใช้ใหม่หรือไม่มีการรีไซเคิล นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มีค่า 
MCI < 0.1 น่ันหมายความว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณสมบัติหรือคุณภาพต ่ากว่า
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโดยเฉล่ีย เช่น อายุการใช้งานส้ันกว่าเดิมหรือมี
คุณสมบัติหรือความสามารถในการใช้งานลดลง ในทางกลับกันหาก
ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณสมบัติหรือคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโดย
เฉลี่ยจะมาค่า MCI > 0.1 รูปที่ 1 ระดับการหมุนเวียนวัสดุ (MCI)

ดร. นงนุช พูลสวสัดิ ์

นักวิจัย 
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Email:  nongnucp@mtec.or.th
โทรศัพท:์ 026546500 ต่อ 4857
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SCP TALKS (2)
ปจัจัยท่ีน ามาพิจารณาค่าการหมุนเวียนวัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าการพิจารณาค่า MCI นี้พิจารณา

ขอบเขตการศึกษาตามแนวคิดตลอดวัฏจักร ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการซาก รวมท้ังคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพน ากลับมาใช้ใหม่

การเปลีย่นผา่นไปสูเ่ศรษฐกจิหมนุเวยีน

ใช้หลัก 3 ประการ ดังนี้

1. การออกแบบโดยน าเศษแหลือใช้มาเป็น

วัตถุดิบเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรเกินความ

จ าเป็นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม

2. การน าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 

การผลิตซ ้า และวัสดุหมุนเวยีนในระบบ

เศรษฐกิจ

3. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ไม่สามารถหมุนเวียน

ได้ พร้อมทั้งรักษาหรือฟื้ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

WBCSD. (2018). Circular Metrics Landscape Analysis.
EMF (2015) Circularity Indicators. An approach to measuring circularity. 2015. Methodology
EASAC (2016). Indicators for a circular economy.

รูปที่ 2 ข้อมูลและปจัจัยที่มีผลต่อการพิจารณาค่าการหมุนเวียนของวัสดุ

ลดการใชว้สัดุโดยใช้ซ า้ เพ่ิมการใชซ้ า้ หลีกเลีย่งการผลติใหม่

น ากลบัมาใช้ใหม่
แทนทีว่สัดุบริสุทธิ์ หลีกเลีย่งวสัดทุีป่นเปื้ อนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ

การรวบรวมและการน ากลบัมาใชใ้หม่

3

NEWSLETTER Vol 1, Issue 9: September 2021

THAI SCP NETWORK



สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (TIIS) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ด าเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศ โดยมีตัวอย่างการด าเนินการดังนี้

ตัวอยา่งการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวยีนของ TIIS

รูปที่ 4 สื่อสามมิติเพ่ือน าเสนอค่าการหมุนเวียน
ของวัสดุของวัสดุก่อสร้าง

1. ค านวณจ านวนการใช้วตัถุดบิในประเทศ (Domestic Material 
Consumption: DMC)

ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการรายงานตัวชี้วัด
ความย่ังยืนการประเทศตาม UN SDG2 ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 12.2.2 ซึ่ง
การใช้ น้ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการติดตามปริมาณการใช้
ทรัพยากรซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้
โมเดลเศรษฐกิจ BCG

2. จัดท าระบบบัญชีขยะ (Solid waste) ตามแนวทางระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) 

ศีกษา SEEA และสถานการณ์ขยะของประเทศ โดยรวบรวมปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ข้อมูลปริมาณของเสียท่ีได้รับการ
จัดการด้วยการรีไซเคิล และข้อมูลปริมาณของเสียท่ีน าเข้าและส่งออกเพ่ือการรีไซเคิล ท้ังของเสียจากอุตสาหกรรมและของ
เสียจากชุมชน น ามารวบรวมจัดท าบัญชีขยะของประเทศไทย เพ่ือติดตามปริมาณและเส้นทางการไหลของของเสียของ
ประเทศไทย น าไปสู่การประเมินศักยภาพการหมุนเวียนของเสียของประเทศ นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในส่วนการจัดการของเสีย

4. ค่าการหมุนเวียนวสัดขุองอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(Material Circularity Indicator: MCI)

ตัวชี้วัดจากกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง รวมท้ังจัดท าค่า
มาตรฐานกลาง (Benchmark) ของประสิทธิภาพการ
หมุนเวียนของกลุ่มวัสดุ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการก าหนดนโยบายที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

3. ร่วมจัดท าข้อมูลและคา่เสน้ฐานของการสูญเสีย
และขยะอาหารของประเทศ (Food Loos & Food Waste) 

เปน็การร่วมจัดท าข้อมูลและแนวทางการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตาม
ปริมาณและดัชนีการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ของประเทศ โดยร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานท้ังภาคการศึกษา 
ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ

SCP TALKS (3)
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โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบรโิภคที่
ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 1
แหล่งทุน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.)

การพัฒนาและจัดท าคู่มือ “แนวปฏิบัติการจัดท าระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดลอ้ม (System of Environmental-Economic Accounting: 
SEEA) ของประเทศไทย” ระยะที่ 1
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ร่วมด าเนินงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (biotec) 

แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดย
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง
แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.)

รูปที่ 3 จ านวนการใช้วัตถุดิบในประเทศ

ประกอบด้วย 3 โครงการ
a. โครงการการประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพ่ือจัดท าเส้นฐาน จ าแนก
มาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 12.3.1 
(เฟสที่ 1.1 understanding value chain)
แหล่งทุน ส างานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ร่วมด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กรมวิชาการเกษตร
b. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 3
แหล่งทุน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)
ร่วมด าเนินงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
c. การศึกษาวิธีการประเมินปริมาณขยะอาหารในระดับครัวเรือนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)
ร่วมด าเนินงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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NEXT EVENTS
โครงการบรูณาการและขบัเคลือ่นภาคสว่นของไทย

สู่ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
CE Innovation Policy Forum

กลุ่มนโยบาย

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564   

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564   

เวลา 14.00 – 16.30 น.

กลุ่มการเงินและตลาดทุน

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564   

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลุ่ม STI (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม)

วันองัคารที่ 7 กันยายน 2564   

กลุ่มอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564   

เวลา 13.30 – 15.30 น.

NEWSLETTER Vol 1, Issue 9: September 2021
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CE Innovation Policy Forum ครั้งที่ 2

ร่วมกันหาค าตอบเศรษฐกจิหมนุเวยีน

ในบริบทไทย

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 
รศ.ดร. ธ ารงรตน์ มุ่งเจริญ       ทีป่รึกษา
ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธิการ
ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ และจัดรูปเล่ม

8

สัมมนาชีแ้จงแนวทางการประเมนิผลการ
ด าเนินงานดา้นประสทิธภิาพเชิงนเิวศเศรษฐกจิ 
(Eco Efficiency) ของรฐัวสิาหกจิ ประจ าป ี2565

จัดโดย  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09:00-12.00 น.

สัมมนาวชิาการประจ าป ี2564 
“สรา้งภมูคิุ้มกนั ผลักดนัเศรษฐกจิไทย”
Building a Resilient Thailand

จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 
08:30-13:45 น.

งานเสวนา “จากขวดสี สู่ขวดใส 
ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก” ครั้งที่ 2

จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 

เวลา 13:30-16:30 น.

งานสัมมนา พลังของคนรุ่นใหม่

กับการขับเคลือ่นสู่วถิชีวีติที่ยัง่ยืน
New Generations: The Driving Force 

for Achieving Sustainable Lifestyle 

in Thailand
จัดโดย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

EU SWITCH-Asia SCP Facility 

และ Thai SCP Network

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 

เวลา 13.30 – 16.30 น. ทางระบบออนไลน์ MS Team

Download ใบสมัคร
สมาชิกสมาคม

ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน 
(ประเทศไทย)


