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สหภำพยุโรปมุ่งสู่ Collaborative 
Economy 

ที่มา:EC 

เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปน าเสนอแนวทางและข้อแนะน าท่ีจะ
ช่วยเหลือผู้บริโภค กิจการ และสถาบันของรัฐใน
การร่วมสร้างเศรษฐกิจ Collaborative Economy 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  Collaborative Economy เ ป็ น
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ท่ี เป็นอีกหนึ่ งแนวทาง          
ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการผ่าน 
internet platform รูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าว 
สร้างโอกาสทางการค้าใหม่  ๆ ให้กับกิจการ          
ทุกขนาดและหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การแบ่งเช่า
ท่ีอยู่อาศัย การแชร์ค่าเดินทางจากการใช้รถยนต์ 
ไปจนถึงการให้บริการต่าง ๆ รูปแบบเศรษฐกิจ
ดังกล่าวมีหลากหลายชื่อเรียก อาทิเช่น Sharing 
Economy หรื อ  peer-to-peer economy หรื อ 
demand economy ร าย ง านดั ง ก ล่ า ว ข อ ง

คณะกรรมาธิการฯ ได้พยายามระบุค าจ ากัดความ
กว้าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจท่ีมีพื้นฐานจาก
การซื้อขายระหว่างบุคคล (transaction between 
peers) ท่ีมีกิจกรรมผ่าน collaborative platforms 
ท่ี เป็น open marketplace ส าหรับการใช้ งาน
ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผลิตภันฐ์หรือ        การ
ให้บริการก็ตาม การซื้อขายดังกล่าวอาจจะไม่มีการ
ถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ และสามารถ  สร้าง
ก าไรหรือไม่กไ็ด้ 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจดังกล่าวเติบโตอย่างรวดเร็ว 
รายได้รวมก่อนหักภาษี ในสหภาพยุโรปจาก 
collaborative platform คาดว่าสูงถึง 28 พันล้าน
ยูโรในปีค.ศ. 2015 โดยมีสัดส่วนท่ีสูงจาก 5              
ภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1) การเช่าท่ีอยู่อาศัย
ชั่วคราว 2) การเดินทางของบุคคล 3) การให้บริการ
ในระดับครัวเรือน 4) การให้บริการเชิงเทคนิคและ
ด้ านวิ ชาชี พ  และ  5 )  การ เงิ น ในรู ปแบบ 
collaborative  มูลค่ ารายได้ ดั งกล่ าวเพิ่ มขึ้ น           
เกือบสองเท่าตัวในปีก่อนหน้านั้นและมีแนวโน้ม           
สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว การส ารวจความคิดเหน็ 
และการรับฟังประชาพิจารณ์แสดงให้ว่าผู้บริโภค     
ในสัดส่ วนท่ีสู งให้ ความสนใจต่ อเศรษฐกิ จ               
ในรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจ Collaborative เป็นโอกาส
ใหม่ของผู้บริโภคและนักธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ
ดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยในการสร้างงาน
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปได้
หากได้รับการผลักดันท่ีเหมาะสม การเข้าสู่  
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collaborative platform อาจจะเป็นสิ่งท่ีท้าทาย
แต่หากได้รับการผลักดันโดยนวัตกรรม เศรษฐกิจ
ดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประชาชนสามารถให้  
การบริการ สร้างโอกาสในการจ้างงาน และสร้าง
รายได้ใหม่ผ่านการจ้างงานท่ีมีรูปแบบท่ีผ่อนผัน 
(flexible) อีกด้วย นอกจากนี้แล้วรูปแบบเศรษฐกิจ
ดั งกล่าวจะช่วยส่ งเสริมการแชร์และการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

คณะกรรมาธิการได้จัดท าแนวทางดังกล่าวเพราะ
รัฐบาล ระดับชาติและท้องถิ่นต่างมีมาตรการท่ี
ตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจดังกล่าว ในด้าน
กฏหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันไป 
รูปแบบการสร้างมาตรการท่ีต่างฝ่ายต่างท า
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกิจการและ ผู้บริโภคในด้าน
การบังคับใช้กฏต่าง ๆ ซึ่งอาจจะน าไปสู่ผลกระทบ
ต่อการพัฒนานวัตกรรม การสร้างงาน และ           
การเติบโตของเศรษฐกิจ 

แนวทางการผลักดันเศรษฐกิจ Collaborative            
ท่ีถูกน าเสนอนี้ถูกจัดท าโดยมุ่งสนับสนุนผู้บริโภค 
กิจการและภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว
อย่ างเสถี ยรภาพและสร้ างความมั่ น ใจต่อ 
Collaborative Economy คณะกรรมาธิ การมี
ความตั้ งใจท่ีจะให้แนวทางดังกล่าวถูกน าไป
ด าเนินการควบคู่กับแนวทาง online platform ท่ี
คณะกรรมาธิการฯ ได้น าเสนอไปเมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 
2559 

 

 
ตัวชี้วัดด้ำนกำรผลิต PMI ของ Eurozone 
สูงสุดในรอบหกเดือน 
ที่มา seekingalpha.com 

ค่าตัวชี้วัด Manufacturing PMI ของเขต Eurozone  
ในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมามีค่ าสู งท่ีสุดในรอบ            
หกเดือนนี้  โดยอยู่ ท่ี  52.8 เมื่ อเทียบกับ 51.5                     
ในเดือนพฤษภาคม ทุกประเทศในเขตยูโรมีการเติบโต
ในด้านการผลิต ยกเว้นฝรั่งเศส ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาน
ท่ีดีของสหภาพยุโรป เพราะแม้แต่ประเทศกรีซก็ยังมี
ค่า PMI ท่ีสูงกว่า 50 

ภาวะเงินฝืด (Deflation) ช่วยลดต้นทุนและ
ราคาสินค้าลง นาย Chris Williamson หัวหน้า
นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
Markit กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดดังกล่าว
ว่า สหภาพยุโรปมีการเติบโตท่ีเข้มแข็งในปีนี้ 
โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา และคาดว่า
จะมีการเติบโตท่ีต่อเนื่องในช่วงต่อไป 

ค่าตัวชี้วัดดังกล่าวของแต่ละรายประเทศในเขต  
ยูโรมีดังนี้ 
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ค่าตัวชี้วัดด้านการผลิต PMI 

     เยอรมนี  54.5 (สู งท่ีสุดในรอบ 28 เดือน): 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเติบโตใน
ด้าน output และการสร้างกิจการใหม่ ๆ อัตราการ
สร้างงานใหม่สูงท่ีสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2012 

     ออสเตรีย 54.5 (สูงท่ีสุดในรอบ 61 เดือน): อัตรา
การสร้างงานและกิจกรรมการซื้อขายสูงท่ีสุดตั้งแต่         
ปีค.ศ. 2011 มีการขยายการผลิตอย่างรวดเร็ว 

    อิตาลี 53.5 (สูงท่ีสุดในรอบ 2 เดือน): ภาคการผลิต
มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์                 มี
การสร้างงานท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

     ไอร์แลนด์ 53.0 (สูงท่ีสุดในรอบ 3 เดือน): อัตรา  
การเพิ่มขึ้นของการผลิตและการสั่ งซื้ อเพิ่มขึ้น             
อย่างไรก็ตามผลของ Brexit ยังไม่เกิดขึ้น 

    สเปน 52.2 (สูงท่ีสุดในรอบ 2 เดือน): Output 
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการสั่งซื้อท่ีลดลง             
มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการจ้างงาน 

    เนเธอร์แลนด์ 52.0 (ต่ าท่ีสุดในรอบ 4 เดือน):              
อยู่ สภาวะเดี ยวกับฝรั่ งเศส มี การเติบโตด้ าน                
การจ้างงานท่ีต่ าท่ีสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 

    กรีซ 50.4 (สูงท่ีสุดในรอบ 25 เดือน): เป็นครั้งแรก
หลักจากสี่เดือนท่ีผ่านมาท่ีกรีซได้คะแนนสูงกว่า 50  
มีการเพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินเดือน (payrolls) สูงท่ีสุด
ในรอบเก้าปี แต่ยังมี demand ท่ีติดลบท่ีส่งผลต่อ      
การเติบโตของ output และอัตราการจ้างงาน 

    ฝรั่งเศส 48.3 ( ต่ าท่ีสุดในรอบ 2 เดือน): ยังมีคะแนน
ท่ีต่ ากว่า 50.0 เป็นเดือนท่ีสี่ติดต่อกัน 

FTA ระหว่ำง EU และ ญี่ปุ่นส่งผลดี
มำกกว่ำ TTIP 
ที่มา the Economists  

สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้เริ่มท าการเจรจาข้อตกลง
การค้ าเสรี  (FTA) ในวั นท่ี  25 มี นาคม 2556               
หากท้ังสองฝ่ายสามารถหาข้อตกลงได้ สัญญาการค้า
เ ส รี นี้ จ ะ เ ป็ น ข้ อ ต ก ล ง ท่ี มี ศั ก ย ภ า พ สู ง 
คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่า ข้อตกลงระหว่าง           
ท้ังสองเขตเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.8 ของ GDP 
ซึ่งมากกว่าผลจาก TTIP (ข้อตกลงการค้าระหว่าง 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งนาย Petr Ježek สมาชิก
รัฐสภายุโรปและประธานของคณะผู้แทนรัฐสภา
ยุโรปท่ีเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อท าการหารือ 
ก็ได้กล่าวว่าหากมองท่ีผลท่ีได้รับในด้าน GDP แล้ว 
FTA ระหว่ างสหภาพยุ โ รปและญี่ ปุ่ นนั้ นมี
ความส าคัญมากกว่า TTIP 

ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับสองของสหภาพยุโรปในเอเชีย 
รองจากจีน สหภาพยุโรปส่งออกเครื่องจักร อุปกรณ์
คมนาคม ผลิตภัณฑ์สารเคมี และสินค้ากสิกรรม          
สู่ญี่ปุ่น ส่วนสินค้าท่ีญี่ปุ่นส่งเข้าสหภาพยุโรปได้แก่ 
เครื่องจักร อุปกรณ์คมนาคมและสินค้าเคมีภัณฑ์ 
ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มการส่งออกของ
สหภาพยุโรร้อยละ 32.7 และการส่งออกของญี่ปุ่น
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ร้ อ ย ล ะ  23.5 จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ข อ ง
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป 

การเจรจาข้อตกลงดังกล่าวใช้เวลามานานกว่า 3 ปี
แล้ว มีการพบปะระหว่างท้ังสองฝ่ายถึง 16 ครั้ง          
การเจรจาครั้งล่าสุดจัดขึ้นท่ีกรุงโตเกียวเมื่อเดือน
เมษายนท่ีผ่านมา ส่วนการประชุมครั้งต่อไปจะจัด
ขึ้นในเดือนกันยายนท่ีกรุงบรัสเซลส ์

แม้ว่าผู้น าด้านการเมืองของญี่ปุ่น สหภาพยุโรป 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสหราชอาณาจักร          
ได้ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลง          
ทางการเมืองในด้านดังกล่าว ให้เร็วท่ีสุดในการ
ประชุมสุดยอด G7 ครั้งล่าสุดท่ีเมือง Ise-Shima 
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา แต่ใน
ด้ านการด าเนินการยั งมีปัญหาของข้อตกลง             
หลายประเด็นท่ีต้องผ่านการพิจารณาอยู่ อาทิเช่น 
การยกเว้นภาษียานยนต์และสินค้ากสิกรรมท่ีญี่ปุ่น
ต้องการให้สหภาพยุโรปยกเลิก ในขณะท่ียุโรป
ต้องการท่ีจะผนวกเอาข้อยกเว้นดังกล่าวเพื่อต่อรอง
ให้ได้มาซึ่ง การยกเว้นข้อกีดกันท่ีไม่ใช่ภาษี (non-
tariff barriers) ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในด้านยานยนต์
และระบบราง ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตกลงผ่อนผัน
สินค้าบางรายการไปแล้วหลังจากการประชุมในเดือน
ธันวาคม 2558 แต่สหภาพยุโรปต้องการท่ีจะผลักดัน
ให้มีการเพิ่มรายการสินค้าในการต่อรองครั้งต่อไป 
ก่อนท่ียุโรปจะยินยอมยกเว้นภาษีของตนเองเช่นกัน 

นอกจากนี้ก็มีแรงต้ านจากกลุ่มอุตสาหกรรม               
ยานยนต์ในยุโรปท่ีมีความกังวลต่อข้อตกลงดังกล่าว

เป็นอย่างมาก กลุ่มดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมาธิการยุโรปให้พิจารณาและระมัดระวัง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ เพราะใน
ปัจจุบันจ านวนรถญี่ปุ่นท่ีขายในยุโรปนั้นสูงกว่า         
รถยุโรปท่ีขายในญี่ปุ่น แม้ว่าเพียงร้อยละ 32 ของ รถ
ญี่ปุ่นท่ีขายในยุโรปเป็นรถยนต์น าเข้าโดยตรง ส่วนท่ี
เหลือจากนั้นเป็นรถท่ีผลิตในสหภาพยุโรปภายใต้แบ
รนด์ญี่ปุ่นก็ตาม 

อีกประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อสหภาพยุโรปคือ           
การสามารถเข้าร่วมในตลาดการจัดซื้อและจัดจ้าง
ของภาครัฐญี่ปุ่น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมราง
ท่ีปัจจุบันยุโรปมีส่วนแบ่งในตลาดเอเชียท่ีต่ า              
ต่างจากตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในสหภาพ
ยุโรปท่ีเป็นตลาดเปิดอยู่แล้ว 

ข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นและยุโรปคาดว่าจะผลักดัน
เศรษฐกิจของท้ังของประเทศไปในทางบวก อีกท้ัง
ส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในยุโรป ซึ่งในปัจจุบัน
ญี่ปุ่นก็เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในสหภาพยุโรปอยู่แล้ว 
นาย Jezek ได้แสดงความเห็นว่าเมื่อข้อตกลง
ดังกล่าวได้ผ่านการรับรอง จะมีความสอดคล้อง          
กับข้อตกลง Transpacific partnership (TPP) 
ท่ีเชื่อมต่อสหรัฐฯ กับประเทศในเขตแปซิฟิก 
และเมื่อ Transatlantic trade and investment 
partnership (TTIP) ท่ีจะเชื่อมระหว่างสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป นั้นผ่านการรับรอง ความเชื่อมโยง
ระหว่างท้ังสามเขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะท าให้            
การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR 
ECONOMY) 

บทน ำ 

เศรษฐกิจคือ “งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย
จ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของ
ชุ มชน”1  ซึ่ งตามค านิ ยามแล้ วเศรษฐกิ จใน
ความหมายดังกล่าวเป็นการใช้ทรัพยากรในทิศทาง
เดียว (one-way consumption) ท่ีให้ความส าคัญ
กับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อน ามาจ่ายแจก 
จ าหน่าย และมาใช้ประโยชน์ กรอบดังกล่าวไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการของเสียหรือกากท่ีเกิดขึ้น
จากการบริโภค หรือการน ากากและของเสียมาใช้
ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งอีกครั้ง 

รูปแบบเศรษฐกิจท่ีได้กล่าวถึงคงจะด าเนินต่อไป 
หากข้อจ ากัดในด้านปริมาณทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลกระทบจากของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภคไม่ทวี
ความรุนแรงขึ้น ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
ข อ ง เ สี ย เ ป็ น พิ ษ  แ ล ะ ก า ร ข า ด แ ค ล น
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยท่ีท า
ให้เกิดการทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเป็นไปใน
ปัจจุบัน 

                                       
1 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

 

รูปที่ 1 แผนผังเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยำกรในทิศทำง
เดียว (one-way consumption) 

หลักกำรของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจท่ีคุณค่าของ
วัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษาให้
คงไว้ให้นานท่ีสุดและมีการสร้างของเสียท่ีต่ าท่ีสุด 
ซึ่ งตามความหมายนี้ แล้วระบบเศรษฐกิจท่ีมี          
ความหมุนเวียนจะมีคุณสมบัติท่ีสามารถพื้นคืนและ
กลับสู่สภาพเดิม และสามารถคงภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ี
อยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด  

 

รูปที่ 2 แผนผังเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 
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เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก่  

 หลักกำรที่  1 กำรรักษำและเสริมทุนด้ำน
ธรรมชำติ (natural capital) ผ่านการจัดการ 
ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ ากัด โดยเริ่ม
จากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของทรัพยากร
ในทุกโอกาสท่ีสามารถท าได้ การจัดการระบบ
หมุนเวียนของทรัพยากรจะน าไปสู่การเลือกการ
ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ผ่านการด าเนินการ
โดยใช้เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีใช้
พลังงานทดแทน รวมท้ังการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะช่วยเสริมสร้างทุนด้านธรรมชาติ 
จากการจัดการการไหลเวียนของทรัพยากรใน
ระบบและการสร้างเงื่อนไขท่ีเหมาะสมต่อการ
ฟื้นคืนสภาพของทรัพยากร เช่น คุณภาพของดิน 

 หลักกำรที่ 2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ และวัตถุต่าง ๆ ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ซึ่งท้ังนี้จะน าไปสู่การออกแบบการแปร
รูปทรัพยากรหลังจากท่ีทรัพยากรผ่านการใช้
ง า น  ( remanufacturing)  ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม 
( refurbishing) แ ละ ก า รน า ม า ใ ช้ อี ก ค รั้ ง 
( recycling) เ พื่ อ ค ง ก า ร หมุ น เ วี ย น ข อ ง
ส่วนประกอบและวัตถุต่าง ๆ  ภายในเศรษฐกิจ 

 หลักกำรที่ 3 กำรรักษำประสิทธิภำพของระบบ 
ผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ          
ด้านลบ (negative externalities) จากผลิตภัณฑ์ 

หลักการดังกล่าวครอบคลุม ท้ัง 1) การลด
ผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ต่อ human utility 
เช่น อาหาร การคมนาคม ท่ีอยู่อาศัย การศึกษา 
และสุขภาพ และ 2) การจัดการผลกระทบ         
ด้านลบต่าง ๆ ท่ีมาจากการใช้ทรัพยากร เช่น 
การใช้ท่ีดิน อากาศ น้ า มลภาวะทางเสียง และ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 

คุณลักษณะหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน  

1. กำรออกแบบเพื่อลดของเสีย 

ของเสียจะไม่เกิดขึ้นหากส่วนประกอบด้านชีวภาพ
และเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบ
เพื่อให้เข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพหรือห่วงโซ่เทคนิค           
วัตถุชีวภาพจะต้องไม่มีสารพิษ ย่อยสลายได้ง่าย 
ส่วนผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเช่น โพลีเมอร อัลลอย 
หรือวัสดุประดิษฐ์อื่น ๆ จะต้องถูกออกแบบให้
สามารถน ามาใช้ได้อีกครั้งโดยใช้พลังงานน้อยท่ีสุด
และสามารถคงคุณภาพเดิมได้มากท่ีสุด เพราะโดย
ปกติแล้วกระบวนการ Recycle จะลดคุณภาพของ
วัสดุลง รวมท้ังส่งผล กระทบต่อกระบวนการการ
หมุนเวียนทรัพยากร 

2. กำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น (resilience) ผ่ำน
ควำมหลำกหลำย (diversity) 

คุณสมบัติการแยกส่วน (modularity) ความสามารถ
รอบตัว (versatility) และความสามารถในการปรับตัว
เป็นลักษณะเด่นท่ีมีความส าคัญในโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว        
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ระบบท่ีมีความหลากหลายและการเชื่อมต่อจ านวน
มากจะมีความยืดหยุ่นท่ีสูงกว่าเมื่อเกิดการกระทบ 
(shocks) จากภายนอก เมื่อเทียบกับระบบท่ีเรียบ
ง่าย เน้นการสร้างประสิทธิภาพแต่มีความเปราะบาง
ท่ีสูง (simply system, through put maximisation 
driven to the extreme results in fragility) 

3. มุ่งใช้พลังงำนทดแทน 

ระบบต่าง ๆ ควรจะมุ่งใช้พลังงานทดแทน และมุ่งลด
ระดับพลังงานท่ีต้องใช้ในการคืนสภาพรวมท้ังการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจ ระบบการผลิตของภาค
เกษตรกรรมนั้นตั้งอยู่บนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
แต่ก็มีการใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องยนต์และเครื่องจักรใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงท่ีสูงเช่นกัน 
การสร้างระบบอาคารและกสิกรรมท่ีรวมศูนย์จะช่วย
ลดความจ าเป็นในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้น้อยลง 

4. กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (System 
thinking) 

ความสามารถในการเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องต่อกัน
ของส่วนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของระบบต่อส่วน
ต่าง ๆ มีความส าคัญ การพิจารณาสสารต่าง ๆ  ควร
จะอยู่ในบริบทของสภาพแวดล้อมและสังคม แม้ว่า
เครื่องจักรต่าง ๆ จะเป็นระบบแต่ก็เป็นเพียงภาพ
เล็ก ๆ ท่ีสามารถคาดเดาได้ การคิดแบบ System 
thinking นั้นจะค านึงถึงระบบต่าง ๆ ในโลกท่ีมีความ
ซับซ้อน มีความ non-linear มี feedback-rich และ
เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ในระบบดังกล่าวจุดเริ่มต้น
ท่ีมีความคลุมเครือ รวมกับ feedback น าไปสู่ผลท่ี

น่ าตกใจ (surprising consequences) อยู่ เสมอ 
นอกจากนี้ ผลท่ีได้รับก็อาจจะไม่มีสัดส่วนท่ีเทียบได้
กั บ  input (เ ช่ น  runaway หรื อ  undamped 
feedback) ระบบดังกล่าวจึงไม่สามารถคาดเดาหรือ
จัดการโดยใช้รูปแบบการเติบโตแบบ linear ได้ 

5. กำรคิดอย่ำงมีควำมต่อเนื่อง (think in 
cascade) 

ส าหรับวัสดุชีวภาพ ขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้าง
มูลค่าคือการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และวัสดุ
โดยน าไปผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในการสลายตัวทาง
ชีวภาพไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการ
หมักท่ีมีการควบคุมดูแล วัสดุต่าง ๆ จะถูกย่อย
สลายตามขั้นตอนโดยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียหรือ
เชื้ อราท่ีดึ งเอาพลั งงานและสารอาหารจาก
คาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน ยกตัวอย่างเช่น  
การน าต้นไม้ไปย่อยสลายโดยขั้นตอนชีวภาพก่อนท่ี
จะน าไปเผานั้นสามารถดึงเอาพลังงานและคุณค่า
ของไม้ออกมาได้มากกว่าการน าไปเผาท าลายเลย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรผลักดัน 
Circular Economy 

1. สร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจ 
2. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้าง          

ความมั่นคงด้านทรัพยากร 
3. ผลักดันการสร้างนวัตกรรม 
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่นปริมาณก๊าซเรือน

กระจกและของเสีย) 
5. สร้างโอกาสให้กับรูปแบบธุรกิจใหม่  ๆเช่น  Chemical 

Leasing  
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ตัวอย่ำงกำรน ำแนวคิด Circular Economy ไป
ด ำเนินกำร : Circular Economy Package โดย 
คณะกรรมำธิกำรยุโรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นหนึ่งในภาครัฐท่ีตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ในปีค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการฯ ได้
ตีพิมพ์เอกสาร Manifesto for a Resource Efficient 
Europe ซึ่ งกล่าวถึงความส าคัญในการเปลี่ ยน
รูปแบบเศรษฐกิจของตนให้มีความหมุนเวียน2 ต่อมา
คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดท านโยบาย European 
environmental research and innovation policy 
ในปีค.ศ. 2013 หนึ่งในวาระหลักของนโยบายดัง
กล่าวคือการผลักดันให้มีการด าเนินการด้าน
นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและ
สั งคมของสหภาพยุ โรปโดยรวมเป็นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

ในปีค.ศ. 2015 คณะกรรมาธิการฯ ได้น าเสนอ 
Circular Economy Package เป็ นครั้ งแรก ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) แผนการด าเนินการ (Action Plan) 
2) รายชื่อโครงการ และ 3) ข้อเสนอการแก้กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับของเสีย 4 ข้อ  

                                       
2 "In a world with growing pressures on resources and the environment, 

the EU has no choice but to go for the transition to a resource-efficient 
and ultimately regenerative circular economy." 

 

รูปที่ 3 EU Circular Economy Package  

ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีนัยส าคัญ โดยปกติแล้วนโยบายของสหภาพยุโรป
ในด้านดังกล่าว จะให้ความส าคัญกับการจัดการ        
ของเสีย ซึ่งเป็นภาคส่วนหลังจากการบริโภค และให้
ความส าคัญต่ อการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-design) ซึ่งเป็นภาคส่วนแรกก่อน
การบริโภคน้อยกว่า นโยบาย Circular Economy 
เป็นนโยบายท่ีให้ความส าคัญต่อท้ังสองภาคส่วน โดย
มี Key action areas ท้ังหมด 4 ด้านด้วยกันคือ  

1) ก า ร ผ ลิ ต  ( Production)  2) ก า ร บ ริ โ ภ ค 
(Consumption) 3) การจัดการของเสีย (Waste 
management) และ 4) การใช้วัตถุดิบรอบสอง 
(Secondary raw material)  

คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อผลักดัน Circular Economy Package อาทิเช่น 
จัดตั้งงบประมาณให้กว่า 650 ล้านยูโรจากกองทุน 
Horizon 2020 และกว่า 5.5 พันล้านยูโรจากกองทุน 
structural fund; มาตรการลดขยะอาหาร เช่น         
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การพัฒนาการติดฉลาก; การพัฒนามาตรฐาน 
secondary raw material; การวางแผน Eco-design 
working plan; การทบทวนข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับปุ๋ย; 
นโยบายท่ีเกี่ยวกับพลาสติก และการน าน้ ามาใช้อีก
ครั้ง เป็นต้น  

 

รูปที่ 4 Key action areas ของ EU Circular 
Economy package 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ เพิ่มความเข้มงวดของ
ข้อบังคับด้านการเผาขยะและการฝังกลบ และเสนอ
ร่างระเบียบและการทบทวนกฎหมายใน 6 หัวข้อ  

1. ของเสียตามกฎหมายว่าด้วยของเสียของสหภาพยุโรป 
(EU Waste Framework Directive 2008/98/EC)  

2. บรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ (Packaging 
and Packaging Waste Directive 94/62/EC)  

3. หลุมฝังกลบ (Landfill Directive 1999/31/EC)  

4. ยานพาหนะหมดสภาพ (End of Life Vehicles 
Directive 2000/53/EC)  

5. แบตเตอรี่ต่างๆ (Batteries and Accumulators and 
Waste Batteries Directive 2006/66/EU) และ  

6. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE directive 2002/96/EC) 

และท าการปรับเป้าหมายด้านของเสียท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น 1) เพิ่มสัดส่วนการ Re-use ของเสียจากเทศบาล
ต่างๆในสหภาพยุโรปให้เป็นร้อยละ 70 ของของเสีย
ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดภายในปีค.ศ. 2030 2) เพิ่ม
สัดส่วนการ Recycle บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นร้อยละ 
80 ภายในปีค.ศ. 2030 และ 3) ยุติการฝังกลบของ
เสียท่ี Recycle ได้ (Recyclable Waste) และของ
เสียท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย (Non-hazardous 
Waste) โดยสิ้นเชิง เป็นต้น  

 

Green Industry Conference ครั้งที่ 4 

การประชุม Green Industry Conference ครั้ง
ท่ี 4 ท่ีเมืองอุลซัน (Ulsan) ประเทศเกาหลีใต้          
ก็ได้จบลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อน องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO 
และ Ulsan Metropolitan City เป็นผู้จัดการ
ประชุมดังกล่าวร่วมกันโดยมีกระทรวงและ
หน่วยงานต่าง ๆ  ของเกาหลีใต้และจีนร่วม
สนับสนุน (อาทิ Ministry of Foreign Affairs 
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แ ละ  the Ministry of Trade, Industry and 
Energy ของเกาหลีใต้ สถาบัน Korea Institute 
for Industrial Economics and Trade 
หน่ ว ย ง าน  Small and Medium Business 
Administration ห น่ ว ย ง า น  Korea Energy 
Agency สถาบัน National Research Council 
of Science and Technology และกลุ่ม China 
Energy Conservation and Environmental 
Protection Group) 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 28 – 30 
มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน 
จากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ตัวแทนระดับสูงจาก
รั ฐ บ า ล  ตั ว แ ท น จ า ก ภ า ค เ อ ก ช น  ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และกลุ่มตัวแทน
ประชาชนต่าง ๆ   

การประชุมดังกล่าวให้ความส าคัญ กับการศึกษา
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างอุตสาหกรรมและเมือง 
ใ น บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิ ภ าพ  เทค โน โลยี สี เ ขี ย ว  ( green 
technology) และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(Eco-innovation) นายบังคีมูนเลขาธิการใหญ่
ขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวเปิดการ
ประชุมดังกล่าว ผ่าน VDO โดยได้กล่าวเน้นถึง
ความส าคัญของเมืองในการช่วยผลักดันให้
เป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืนหรือ 2030 
Agenda for Sustainable Development ใ ห้
ส าเร็จได้ 

การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุม
ย่อยในหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น ระบบคมนาคม
และพลังงาน Low-carbon ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน Circular Economy และยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมของเกาหลี
ใต้ ในการประชุมดังกล่าวมีการประกาศ Ulsan 
Statement เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
สนทนาและริ เ ริ่ ม โ ครงการอุ ตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ในระดับเมือง ในอนาคต 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้ร่วมการทัศนศึกษา
และเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิดท่ีล้ าหน้าของ
บริษัท Hyundai Heavy Industry บริษัท SK 
Energy และ โครงการ Ulsan Hydrogen Town 
ท่ีอยู่ในบริเวณเมือง Ulsan นายกเทศมนตรีของ
เมืองได้กล่าวแสดงความตั้งใจของเมืองท่ีจะ
เรียนรู้จากประเทศ อื่น ๆ และแบ่งปันประสบ
ประการณ์ของเมือง Ulsan เพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
การเติบโตท่ียั่งยืน 

ระหว่ า งการประชุ ม ท่ี  Ulsan มีการตกลง          
ความร่วมมือระหว่างประเทศและกลุ่มต่าง ๆ 
จ านวนมาก UNIDO ได้ลงนามใน MOU กับ
หน่ วยงาน   National Research Council of 
Science and Technology of the Republic 
of Korea เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกับกลุ่ม  China 
Energy Conservation and Environmental 
Protection Group เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต          
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ท่ี ส ะ อ า ด แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้แล้ว UNIDO ยังได้ลงนามร่วมกับ
มหาวิทยาลัย Ulsan เพื่อยกระดับความร่วมมือ
ระหว่ า ง ท้ั งสององค์ กร ในด้ านการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่าง มีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยเน้น
การพัฒนา  eco-industrial park และ  eco-
friendly urbanisation 


