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1. บทน า 

รายงานพิเศษฉบับนี้เป็นภาคต่อของรายงานพิเศษเรื่อง “Standard XP X30-901 (Circular economy) : 
มาตรฐานของฝรั่งเศส ว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทางการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยภายใน
รายงานฉบับนี้จะแสดงข้อมูลของตัวอย่างบริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ 3 อุตสาหกรรม คือ ภาคการ
ก่อสร้าง ภาคการบริหารจัดการของเสียและภาคการผลิตที่ได้น ามาตรฐาน XP X30-901 ไปปรับใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ของโครงการ โดยจะเป็นการแสดงภาพรวมโครงการ เป้าหมายที่วางไว้และผลลัพธ์แผน
ด าเนินการโครงการเพ่ือมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะน าเสนอผ่านขอบเขตการด าเนินการที่แบ่ง
ออกเป็น 7 ขอบเขต (ดังนี้ การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้าง
การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจแบบการบริการ การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ การท าให้
อายุการใช้งานของสินค้ามีความยาวนานมากขึ้น การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง) แต่เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อมูลบริษัทที่น ามาจากรายงานของหน่วยงานมาตรฐานฝรั่งเศส (AFNOR) ดังนั้นการแสดง
ขอบเขตการด าเนินการจะข้ึนตามข้อมูลของบริษัทตัวอย่างทีป่รากฎเท่านั้น 

จากข้อมูลที่กล่าวถึงแนวคิดการด าเนินโครงการและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงของแต่ละอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น  
หากภาครัฐต้องการมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การเข้าใจถึงภาพรวม
ของหลักแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจหรือโครงการในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นก็ถือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญเพ่ือที่จะได้สรรสร้างแนวทางอย่างมาตราการหรือข้อก าหนดกฎหมายที่สอดคล้อง สนับสนุนทั้ง
ภาพรวมใหญ่และในแต่ละส่วนย่อยโดยไม่ย้อนแย้งกัน  

ในรายงานพิเศษนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า ซึ่งจะเป็นการสรุปภาพรวม
เกี่ยวกับมาตรฐาน XP X30-901 จากรายงานฉบับที่แล้ว ต่อมาในบทที่ 2 จะเป็นกล่าวถึงผลลัพธ์โดยสรุป
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และในบทที่ 3 แนวทางการสนับสนุนของภาครัฐโดยแบ่ง
ตามอุตสาหกรรม และบทสุดท้าย บทที่ 4 คือการสรุปเนื้อหาทั้งหมด  
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2. แนวทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของแต่ละภาคส่วน 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรมย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคการก่อสร้าง 
ภาคการบริหารจัดการของเสีย และภาคการผลิต ดังนั้นเมื่อมีการน าแนวคิดมาตรฐานของการบริหารโครงการ
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนน าไปใช้ย่อมเกิดผลลัพธ์การด าเนินการที่แตกต่างกัน  

โดยในปัจจุบันทางหน่วยงานมาตรฐานของฝรั่งเศสหรือ AFNOR ผู้คิดค้นมาตรฐานดังกล่าวขึ้นมา ได้ท ารายงาน
แสดงถึงการน ามาตรฐานไปปรับใช้กับแต่ละภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยในรายงานพิเศษเล่มนี้จะน ามาเพียง 3 บริษัท 
ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมไทย ประกอบด้วย 1) The LE ONZE (ตัวแทนของภาค
การก่อสร้าง) 2) Suez (ตัวแทนของภาคการบริหารจัดการของเสีย) และ 3) Tarkett (ตัวแทนของภาคการผลิต) 

2.1 The LE ONZE (ภาคการก่อสร้าง)  

ข้อมูลโครงการ 

 โครงการสิ่งปลูกสร้างส าหรับพักอาศัย The LE ONZE ที่เมือง Chartres ประเทศฝรั่งเศสทีร่วบรวม        

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินโครงการให้อยู่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เป้าหมายของโครงการ  

 สร้างสิ่งปลูกสร้าง “สีเขียว” โดยค านึงถึงวงจรชีวิตของสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ข้ันตอนออกแบบ ก่อสร้าง 

เข้าอยู่อาศัย จนถึงการบริหารจัดการหลังท าลาย 

แผนด าเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 1. การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน – ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้วัสดุมวลรวมที่ได้จาก
 การรีไซเคิลซากสิ่งปลูกสร้าง (recycled concrete aggregates) แทน รวมถึงการหาแหล่งวัสดุจาก
 ในภูมิภาคเดียวกันเพ่ือลดการขนส่งอีกด้วย 

 2. การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์วงจรชีวิตของสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้วิธีการ E+ C- 
 หรือชื่อเต็มคือ Positive Energy and Carbon Reduction พลังงานรวมเป็นบวกและคาร์บอนเป็นลบ  

 3.  การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม  – รวมตัวกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ 
 ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดหาวัสดุ บริษัทก่อสร้าง บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมและ
 เจ้าของโครงการ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือจะสร้างมาตรฐานและแนวทางด้านเทคนิค ใหม่
 ให้กับอุตสาหกรรม 
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 4. การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพ่ือจัดการกับ
 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตในการระบุวัสดุที่จะน ามารีไซเคิล 

 

2.2 Suez (ภาคการบริหารจัดการของเสีย)  

ข้อมูลของบริษัท  

 บริษัท Suez เป็นผู้น าทางด้านการวางแผนฟ้ืนฟูและรีไซเคิลขยะ 

เป้าหมายของโครงการ 

 การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยค านึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน   

แผนด าเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 1. การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม – การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับ    
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ การสร้างเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนการจัดการขยะให้เป็นระบบ ซึ่งท าให้เกิดอาชีพที่
 มั่นคงแก่ผู้คัดแยกขยะ และสร้างแพลตฟอร์มการท าปุ๋ยหมักใหม่ส าหรับขยะอินทรีย์เพ่ือประโยชน์แก่
 เกษตรกรท้องถิ่น   

 2. การท าให้อายุการใช้งานของสินค้ามีความยาวนานมากขึ้น – การคัดแยกขยะแล้วน าวัสดุมาใช้ซ้ า
 หรือน ามารีไซเคิลและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางในการรีไซเคิล 

 3. การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – การสร้างโรงงานบ าบัดน้ าเสียเพ่ือเป็นแหล่ง
 ชลประทานให้ชุมชนโดยรอบ 

 

2.3 Tarkett (ภาคการผลิต)  

ข้อมูลของบริษัท 

 บริษัท Tarkett เป็นผู้น าในด้านการผลิตและติดตั้งพ้ืนรูปแบบต่างๆ  
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เป้าหมายของโครงการ 

 บริษัทต้องการปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจสู่ “นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (eco-innovation) 

โดยใช้ทฤษฎี “Cradle to Cradle” เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีจุดมุ่งหวังสูงสุด คือ 

ต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนด าเนินการธุรกิจมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

1. การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่ งยืน – การใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (secondary raw materials) เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าใหม่ 

 2. การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ออกแบบสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบ
 ที่สามารถรีไซเคิลได้ 

 3. การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม – สร้างระบบประสานงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสด้าน
 วัตถุดิบผ่านห่วงโซ่คุณค่าและการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเทคนิคเพ่ือส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ
 ทุติยภูมิ (secondary raw materials) 

 4. การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – พัฒนาโปรแกรมแผนการจัดการหลังการใช้งาน  
 (Tarkett’s ReStart®. Programmes) เพ่ือมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทุติยภูมิ (secondary raw materials) 
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3. แนวทางการสนับสนุนของภาครัฐโดยแบ่งตามอุตสาหกรรม 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทที่เป็นตัวแทนในแต่ละภาคอุตสาหกรรมได้แสดงถึงแผนด าเนินการ
เพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะให้
ความส าคัญต่อแต่ละขอบเขตการด าเนินการที่ไม่เหมือนกัน  

ในขอบเขตการด า เนินการตามการแบ่ งตามมาตรฐาน XP X30-901 มีหนึ่ งขอบเขตที่ น่ าสนใจที่
ภาคอุตสาหกรรมมองว่ามีความส าคัญส าหรับการบริหารจัดการโครงการสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
ภาครัฐควรท าให้เกิดขึ้นจริงด้วย คือ ขอบเขตการด าเนินการ “การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม” 
เนื่องจากการที่ธุรกิจต้องการเปลี่ยนแปลงย่อมน ามาซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาในห่วงโซ่คุณค่าด้วย ดังนั้น
การวางแผนจึงต้องค านึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง ซึ่งหากแบ่งกลุ่มใหญ่เพ่ือให้ภาครัฐหา
แนวทางมาสนับสนุนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มพันธมิตรที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มบริษัทที่สามารถหา
พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญหรือเงินทุนได้ด้วยศักยภาพของกลุ่มเขาเอง แนวทางของภาครัฐจะมุ่งเน้นไปที่การ
สนับสนุนและส่งเสริมในด้านการเอ้ืออ านวยความสะดวก และหากเป็นไปได้ควรน าหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเข้าไปเพ่ือศึกษาและหารือในการสร้างมาตรฐานการด าเนินโครงการแบบระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตามบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและการสร้างตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลการด าเนินการขึ้นมาเลย เนื่องจาก
การศึกษาจากการด าเนินการจริง ย่อมท าให้ได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียอย่างแท้จริงและรวมถึงการน าข้อที่ได้
เรียนรู้มาท าเป็นสรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่บริษัทที่ต้องการท าตามต่อไปในอนาคต ในขณะที่กลุ่มประเภทที่
สอง คือ กลุ่มที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรวมกลุ่มเอง แนวทางภาครัฐอาจท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ประสานให้บริษัทสามารถเจอพันธมิตรที่เหมาะสมและสนับสนุนทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน 

ส าหรับขอบเขตการด าเนินการอ่ืนๆ จะน าเสนอในรูปแบบของการแบ่งตามอุตสาหกรรม โดยจะเริ่มด้วยการ
สรุปถึงแนวโน้มภาพกว้างของแต่ละอุตสาหกรรมว่าเป็นไปในทิศทางใดและจะยกตัวอย่างแนวทางการ
สนับสนุนของภาครัฐต่อขอบเขตการด าเนินการย่อยในแต่ละอุตสาหกรรม ดังนี้  

3.1. ภาคการก่อสร้าง  

ในอนาคตในการวางแผนด าเนินโครงการก่อสร้างจะมิใช่พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงช่วงการ
ก่อสร้างเท่านั้น แต่จะเปลี่ยนไปค านึงถึงตลอดวงจรชีวิตของสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง 
เข้าไปใช้งานหรือพักอาศัยไปจนถึงการท าลาย และการน าซากวัสดุก่อสร้างกลับมารีไซเคิลอีกครั้ง 

ส านักงานที่ปรึกษาฯ มีข้อคิดเห็นว่าขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ภาคการก่อสร้างที่ภาครัฐควรมีแนวทางในการสนับสนุน มี 4 ขอบเขตดังนี้  
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1. การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน - ใช้วัสดุมวลรวมที่ได้จากการรีไซเคิลซากสิ่งปลูกสร้าง (recycled concrete 
aggregates) รวมถึงการหาแหล่งวัสดุจากในภูมิภาคเดียวกันเพ่ือลดการขนส่งอีกด้วย 

>>> ภาครัฐต้องก าหนดข้อบังคับตามกฎหมายแก่ผู้จัดหาเพ่ือให้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพของวัสดุมวลรวมที่
ได้จากการรีไซเคิลซากสิ่งปลูกสร้าง (recycled concrete aggregates)   

2. การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างตลอดวงจรชีวิต  

>>> ภาครัฐควรมีการออกแบบระเบียบข้อบังคับในการพิจารณาผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างตลอดวงจรชีวิต
ของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ โดยอาจน าวิธีการ E+ C- หรือชื่อเต็มคือ Positive Energy and Carbon Reduction 
พลังงานรวมเป็นบวกและคาร์บอนเป็นลบเป็นพื้นฐานในการก าหนดข้อควรปฏิบัติ 

3. การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม – การรวมตัวกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  

>>> ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพ่ือท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือจะสร้างมาตรฐานและแนวทางด้านเทคนิคใหม่ให้กับอุตสาหกรรม 

4. การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพ่ือจัดการกับฐานข้อมูล
เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเพ่ือเป็นประโยชน์ในอนาคตในการระบุวัสดุที่จะน ามารีไซเคิล 

>>> ภาครัฐควรสนับสนุนสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมข้อมูลแบบเปิดเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนใจสามารถน า
ซากวัสดุหรือซากสิ่งก่อสร้างน าไปใช้ประโยชน์  

3.2 ภาคการบริหารจัดการของเสีย  

ของเสียหรือขยะถูกรวบรวมไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ  อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วแต่หากมีการ
วางแผนและบริหารจัดการที่ดีแล้ว นอกจากจะลดของเสีย ลดมลภาวะ ลดพ้ืนที่ฝังกลบแล้ว ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ในอนาคตการบริหารจัดการของเสียอย่างย่ังยืนถือเป็นภารกิจหลักที่
จะสามารถตอบโจทย์ให้บรรลุเป้าหมายทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานที่ปรึกษาฯ มีข้อคิดเห็นว่าขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ภาคการบริหารพื้นที่ท้ิงขยะที่ภาครัฐควรมีแนวทางในการสนับสนุน มี 3 ขอบเขตดังนี้  

1. การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม – การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยรอบ  
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>>> ภาครัฐควรก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและอาจ
ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ โดยก าหนดให้มีการเสนอแผนการบริหาร
จัดการภาพรวมที่ตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและภาครัฐท าหน้าที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน  

2. การท าให้อายุการใช้งานของสินค้ามีความยาวนานมากขึ้น – การคัดแยกขยะแล้วน าวัสดุมาใช้ซ้ าหรือน ามารีไซเคิล 

>>> ภาครัฐก าหนดมาตรฐานว่าสิ่งใดสามารถใช้ซ้ าหรือน ามารีไซเคิลได้และต้องมั่นใจว่าการคัดแยกมี
มาตรฐานเพียงพอว่าของเหล่านั้นจะไม่ปนเปื้อนสารอันตราย 

3. การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – การบ าบัดน้ าเสียเพ่ือเป็นระบบชลประทานให้แก่
ชุมชนและการผลิตพลังงานชีวภาพจากแก๊สที่กักเก็บจากหลุมฝังกลบ 

>>> ภาครัฐควรตั้งมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอย่างยั่งยืนที่ตอบโจทย์ต่อระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

3.3 ภาคการผลิต  

ในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สังคมเริ่มให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดที่จะเป็นไปได้และต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เมื่อสินค้าสิ้นอายุก็ต้องมีการจัดการ
อย่างถูกวิธี ดังนั้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าถือเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความส าคัญและควรมีมาตรฐานรองรับ 

ส านักงานที่ปรึกษาฯ มีข้อคิดเห็นว่าขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ภาคการผลิตที่ภาครัฐควรมีแนวทางในการสนับสนุน มี 4 ขอบเขตดังนี้  

1) การจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน – การใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (secondary raw materials) เป็นส่วนประกอบ  

>>>ภาครัฐควรท าการศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับข้อบังคับเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (secondary raw 
materials) ในสินค้า เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถท าให้วัตถุดิบรีไซเคิลมีมาตรฐานเพียงพอแล้วและ
สร้างมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อ
สุขภาพและชีวิต และรวมถึงส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (secondary raw materials) เป็นส่วนประกอบใน
สินค้าต่างๆ ด้วย โดยอาจต้องก าหนดผลประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ใช่ภาษีเพ่ือกระตุ้นร่วมด้วย 
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2) การออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่สามารถมารีไซเคิลได้  

>>> ภาครัฐส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่สามารถมารีไซเคิลได้ โดยในขั้นนี้ที่อาจจะส่งเสริมด้านวิจัย โดยตั้ง
โครงการร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือคิดค้นวัสดุที่มีความเหมาะสมหรือเข้าไปช่วยพัฒนา
กระบวนการผลิตของบริษัทท่ีให้ความสนใจที่จะพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

3) การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม – สร้างระบบประสานงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสด้านข้อมูล
วัตถุดิบผ่านห่วงโซ่คุณค่า และการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านเทคนิคเพ่ือส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ 
(secondary raw materials) 

>>> ภาครัฐควรท าหน้าที่ในการสนับสนุนตามลักษณะของการสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1) กลุ่มที่บริษัทมีความสามารถในการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เอง 
ซึ่งกลุ่มประเภทนี้ภาครัฐจะท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น การให้ความ
สะดวกในการด าเนินการต้องผ่านภาครัฐและภาครัฐควรที่จะเข้าไปศึกษาเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่าง
ให้แก่บริษัทอ่ืนๆ 2) กลุ่มที่ภาครัฐเป็นตัวกลางในการประสาน กลุ่มประเภทนี้น่าจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางที่ต้องการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ไม่สามารถหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง
ได้เองหรือต้องการการสนับสนุนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคหรือด้านการเงิน 

4) การบริหารจัดการเมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งานลง – โครงการแผนการจัดการหลังการใช้งาน   

>>> ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีโครงการใช้แล้วส่งคืน โดยศึกษาว่ามาตราการใดหรือสิ่งสนับสนุนใดที่จะท าให้ทั้ง
บริษัทและผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม โดยส่วนมากในกรณีของผู้บริโภคจะเป็นการน าเสนอมูลค่าการ
น าสิ่งของเหล่านั้นมาส่งคืน  

 

4. สรุปภาพรวม 

จากรายงานตัวอย่างบริษัทที่ได้น ามาตรฐาน XP X30-901 ไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ แสดงให้
ถึงแนวคิดการด าเนินธุรกิจและแนวโน้มของแต่ละอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าให้ความสนใจในเรื่อง
ใดบ้าง และเมื่อแนวโน้มอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวทางที่ภาครัฐจะสนับสนุนควรมีการเปลี่ยนแปลง
ให้เท่าทันเพ่ือให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน   

ในรายงานเล่มนี้ได้แสดงแนวทางที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยแนวทางต่างๆ            
มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของแนวทางการด าเนินการของบริษัทตัวอย่างเป็นหลัก ซึ่งขอบเขตการด าเนินงานที่
น่าสนใจที่สุดในมาตรฐาน XP X30-901 คือ “การสร้างการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม” โดยแนวทางของภาครัฐ 
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คือ หากเป็นกลุ่มพันธมิตรที่มีศักยภาพ จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการเอ้ืออ านวยความ
สะดวกและควรเข้าร่วมศึกษาและหารือในการสร้างมาตรฐานการด าเนินโครงการแบบระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตามบริบทของอุตสาหกรรมในประเทศไทยและการสร้างตัวชี้วั ดเพ่ือวัดผลการด าเนินการขึ้นมา      
แต่หากเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรวมกลุ่มเอง ภาครัฐอาจท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสาน
ให้บริษัทสามารถเจอพันธมิตรที่เหมาะสมและสนับสนุนทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน 

ส าหรับแนวทางภาพกว้างที่แบ่งตามอุตสาหกรรม จะเป็นดังนี้ 1) ภาคการก่อสร้าง เป้าหมาย คือ การก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง “สีเขียว” แนวทางของภาครัฐ คือ ออกแบบระเบียบข้อบังคับที่พิจารณาผลกระทบของสิ่งปลูก
สร้างตลอดวงจรชีวิตของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ  โดยอาจน าวิธีการ E+ C- หรือชื่อเต็มคือ Positive Energy and 
Carbon Reduction พลังงานรวมเป็นบวกและคาร์บอนเป็นลบเป็นพื้นฐานในการก าหนดข้อปฏิบัติ 2) ภาคการ
บริหารจัดการของเสีย เป้าหมาย คือ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางของภาครัฐ คือ ภาครัฐควรก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึง
ผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและอาจส่งเสริมให้บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการ โดยก าหนดให้มี
การเสนอแผนการบริหารจัดการภาพรวมที่ตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและภาครัฐท าหน้าที่ก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามแผน 3) ภาคการผลิต เป้าหมาย คือ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางภาครัฐก าหนด
มาตรฐานต่างๆ แก่ผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพของวัตถุดิบรีไซเคิลที่จะมาเป็นส่วนประกอบใน
สินค้าและคุณภาพของสินค้าเองที่ต้องมีความคงทน และรวมถึงส่งเสริมโครงการใช้แล้วส่งคืนเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ทรัพยากรเหล่านั้นยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ  

 

บรรณานุกรม 

รายงาน Circular economy and voluntary standard 6 organizations recount their experience! 


