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บันได 15 ขั้นสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
การเติบโตของเศรษฐกิจและประชากรโลกอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลโดยตรงให้การ

บริโภคและการใช้ทรัพยากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยตรง หรือระบบเศรษฐกิจทางตรง (Linear: Make-Use-Dispose) ยิ่งเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องใช้
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเท่านั้น ในขณะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการ 
ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้  การผลิตและการบริ โภคที่ เ พ่ิมขึ้นยั งก่อให้ เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และขยะจ านวนมาก จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางอาหาร 
สภาพภูมิอากาศและความอยู่รอดของมนุษย์ในระยะยาว จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ประเทศต่าง ๆ ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงการเติบโตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular 
Economy (Make-Use-Return) ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่คุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ได้รับการรักษา
ให้คงไว้ได้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียต่ าที่สุด  

จากการศึกษาข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด Circular 
Economy ท าให้ผู้เขียนมีโอกาสได้อ่านรายงานการศึกษาที่น่าสนใจหลายเรื่องและอยากน ามาเล่าสู่กันฟัง หนึ่งในนั้นคือ
เรื่อง “The 15 Circular Steps for Cities” ของ European Investment Bank ที่กล่าวถึง 15 ขั้นตอนในการน า
แนวคิด Circular มาพัฒนาเมือง ซึ่งถือเป็นหน่วยย่อยของประเทศ แต่มีอิทธิพลมากทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค 
สะท้อนให้เห็นจากข้อมูลในรายงานฯ ที่ระบุว่า เมืองต่างๆ ในโลกมีส่วนในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) คิดเป็น 85% ของ GDP โลก มีการบริโภคทรัพยากร/พลังงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของทรัพยากร/
พลังงานทั้งหมดของโลก แต่ในขณะเดียวกัน เมืองก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท าให้เกิดของเสียคิดเป็น
ประมาณ 70% และ 50% ของโลก ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรบางส่วนของเมืองที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยเปล่า
ประโยชน์ในแง่ของเวลา เช่น มีรถที่จอดทิ้งไว้คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของเวลา มีการใช้อาคารส านักงานคิดเป็น
สัดส่วนเพียง 30-50% ของเวลา อีกทั้งยังมีอาหารประมาณ 30% ทีถู่กปล่อยทิ้งเป็นของเสีย  

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทางตรง หรือ Linear Economy เมืองจะได้รับผลกระทบภายนอก (Externalities) 
ทั้งจากมลพิษ ความเสี่ยงจากความต้องการทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นและการขาดแคลนทรัพยากร  ยิ่งในอนาคต ความเป็นเมือง
จะขยายตัวขึ้น ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองก็มีมากขึ้นทุกวัน โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจนคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 70% 
ของประชากรทั้งหมดภายในปี ค.ศ.2050 ด้วยเหตุนี้ “เมือง” จึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ Circular 
Economy และอาจกล่าวได้ว่า เมืองเป็นแหล่งก าเนิดและกระตุ้นให้เกิด Circular Change เพราะเมืองจะมีบทบาทส าคัญ
ในการเขื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วม
คิดร่วมท า อีกทั้งเมืองยังเป็นผู้ก าหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ด้าน Circular รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของเมืองโดยใช้หลักการ Circular ภายใต้อ านาจทางการปกครองในการออกกฎระเบียบ/
สิ่งจูงใจต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หน้าตาของเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต จะมีลักษณะส าคัญ เช่น  
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- สินทรัพย์/ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบการแบ่งปัน/การเช่า ภายใต้ระบบการหมุนเวียนน ามาใช้ใหม่ตลอดอายุ

การใช้งาน 
- มีการผลิตทีน่ าทรัพยากร/วัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งมีระบบแลกเปลี่ยนวัสดุใช้แล้วระหว่างกันภายใน

ท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างบริษัท/อุตสาหกรรม เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต 
- มีการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพในท้องถิ่น ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าขยะอินทรีย์และผลพลอยได้ต่างๆ ที่เกิด

จากการผลิตจะถูกน ามาใช้ประโยชน์  
- มีการออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะแบบแยกส่วนและมีความยืดหยุ่น (Modular and 

Flexible Building) ซ่ึงสะดวกในการปรับเปลี่ยนและถอดแยกชิ้นส่วนเพ่ือน ามาประกอบใหม่ โดยไม่
จ าเป็นต้องมีการรื้อถอน  

- มีการใช้พลังงานทดแทนและการผลิตพลังงานภายในท้องถิ่น เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ จากลม 
- มีระบบคมนาคมขนส่งที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน และมี

บริการด้านคมนาคมขนส่งในรูปแบบการแบ่งปัน/บริการตามความต้องการ (Sharing and  
On-demand Services)  

- มีระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับเพ่ือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานหรือไม่ใช้แล้ว เพ่ือน ามา
ซ่อมแซมหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันวัสดุ/ผลิตภัณฑ์/บริการ เพ่ือให้เอ้ือต่อการใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่  

- ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้หลักการ Circular  เป็นต้น 

ปัจจุบัน เมืองในยุโรปตะวันตกบางเมืองได้มีการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Circular City แล้ว เช่น เมือง 
Peterborough ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายในการเป็น Circular City อย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี ค.ศ.
2050 เมือง Amsterdam, Rotterdam, Haarlem ประเทศเนเธอร์แลนด์  และเมือง Glasgow ประเทศ
สกอตแลนด์ ซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการน ายุทธศาสตร์ Circular Economy มาใช้ในการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ แนวคิด
การพัฒนา Circular City มีส่วนที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับการพัฒนา Smart City เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการติดตามและน ามาวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม อาทิ ในประเทศ
อินเดีย มีโปรแกรม The Urban Renewal and Retrofitting ใน 100 เมืองทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Smart 
Cities Mission โดยมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระยะยาวที่น าหลักการ Circular Economy มาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบการให้บริการด้านสุขาภิบาล น้ า การจัดการของเสีย การวางระบบ
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ขนส่ง/เคลื่อนย้ายและการวางแผนการใช้พ้ืนที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างของเมืองอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลัก Circular 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวย เช่น Digital Application ต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดการระบบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเพ่ิมอัตราการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประเทศอินเดียได้ประมาณ 
624 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี ค.ศ.2050 คิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP ณ ปัจจุบันของประเทศอินเดีย ตาม
รายงานของ Ellen MacArthur Foundation (ปี 2016)  

หากเมืองต่าง ๆ อยากจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีลักษณะข้างต้น ตามรายงาน The 15 
Circular Steps for Cities ได้สรุปขั้นตอนส าคัญไว้ 15 ขั้นตอน ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนขอเรียกว่าเป็นบันได 15 ขั้นที่
จะท าให้เมืองเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือ
ปฏิบัติ (Act) การขับเคลื่อนและติดตามผล (Mobilize and Monitor) โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 

การวางแผน : เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนแรก ซึ่งผู้บริหารเมืองต้องด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบัน และสภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต ก่อนที่จะวางแผน
เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นเมือง Circular โดยมีแนวทางในแต่ละขั้นตอนสรุปไดด้ังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและการไหลของทรัพยากร  การเปลี่ยนผ่านสู่แนวทาง Circular ต้อง
พิจารณาบนพ้ืนฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมือง โดยน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ ว่า
สาขาใดมีของเสียสูงสุด มีศักยภาพในการเพ่ิมการใช้ผลิตภัณฑ์/สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น และท าให้
ระบบการไหลของวัตถุดิบเป็นระบบปิดเพ่ือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ บางเมืองจะมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ด้านทรัพยากรมาช่วยบ่งชี้ของเสียและโอกาสในการเพ่ิมความหมุนเวียนในระบบ เพ่ือน าไปสู่วิธีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

2. วางแนวทางและจัดล าดับความส าคัญ เมืองที่ประสบความส าเร็จด้าน Circular มักจะเลือกให้
ความส าคัญกับสาขาที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาทั้งในบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีศักยภาพสูงในการ
สร้างระบบหมุนเวียนและเพ่ิมการใช้สินทรัพย์ที่ เสียเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่สาขาที่มักถูกเลือกให้เป็นสาขาเป้าหมาย 
ได้แก่ การก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม การค้า อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งทอ 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ Circular ที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน วิสัยทัศน์จะเป็น
แนวทางส าหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
โดยการด าเนินงานในส่วนนี้ ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้
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เป้าหมายการพัฒนาและการแบ่งงาน/ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ครอบคลุมหน้าที่และบริการ
ทีเ่กี่ยวข้องของเมืองอย่างครบถ้วน มีการระบุสาขาเป้าหมาย รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ 
Circular ทั้งนี้ การวางกลยุทธ์จะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ประชาชน ธุรกิจ สถาบันการศึกษา
วิจัย สื่อมวลชน สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในการร่วมคิดร่วมท า 

การปฏิบัติ : จากศักยภาพของเมืองแปลงมาสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาสู่ Circular  
พร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติของผู้บริหารเมืองและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

4. ส่งเสริมให้เกิดระบบหมุนเวียนหรือระบบปิด โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างของเสีย/ 
ของเหลือใช้ กับผู้รับซื้อ และผู้ใช้ทรัพยากรรอบสอง (Secondary Resources) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญของการ 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เช่น การส่งเสริมบทบาทของผู้เป็นตัวกลางในการซื้อขายวัตถุดิบ/วัสดุต่างๆ 
(Material Brokers) ในการท างานร่วมกับบริษัท/ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือช่วยระบุว่าของเสีย/ของเหลือใช้จากการผลิต
ส่วนใดที่สามารถน ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตส าหรับอีกบริษัท/กิจการหนึ่งได้ นอกจากนี้ ยังท าได้โดยการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บ รวบรวมและรีไซเคิลขยะอินทรีย์และวัตถุพลอยได้ (By Products) ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพ่ือน ามาใช้
ในกระบวนการ Bio Refineries การท าเกษตรในเมือง (Urban Farming) หรือการผลิตพลังงานได้อีกด้วย 

5. พิจารณาทางเลือกเพื่อยืดอายุการใช้งานและยืดอายุผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง Reuse and Repair 
Center การส่งเสริมบริษัทให้ปรับจากการผลิตผลิตภัณฑ์แบบทางตรง มาสู่การผลิตแบบใหม่ที่มีลักษณะการ
แบ่งปัน การเช่า หรือธุรกิจแบบ Product as Service ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามา
ให้บริการในรูปแบบการเช่าหรือการจ่ายเมื่อใช้งาน (Pay-for-use) แทนการซื้อขาด การจัดการอาคารที่สูญเปล่า
หรือสินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในรูปแบบ Sharing แทนการปล่อยทิ้งไว้ มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลด
ต้นทุนแต่ยังเป็นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์และเป็นการใช้ประโยชน์สินทรัพย์/ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความคุ้มค่า สร้าง
คุณค่ากลับคืนตลอดอายุของสินทรัพย์/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse 
Logistic Networks) เป็นหนึ่งในปัจจัยเอ้ือส าคัญซึ่งจะท าให้การส่งคืนผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปซ่อมแซมหรือน าเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่เป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น  

6. ส่งเสริมการสร้างและจัดหาอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ระบบพลังงาน และระบบการเคลื่อนย้ายที่เป็น 
Circular มีเมืองจ านวนมากท่ีมีการไหลเข้าของประชากรจากความเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้สูงวัย ท าให้เกิดอุปสงค์ในสิ่งปลูกสร้าง ระบบพลังงานและการเคลื่อนย้ายรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ อาคาร/สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะต้องมีลักษณะแยกส่วนและมีความยืดหยุ่น (Modular 
and Flexible Building) มีการออกแบบที่ยืดอายุการใช้งาน ใช้วัสดุที่สามารถน ามาประกอบใหม่ได้แทนการรื้อ
ถอน ระบบพลังงานก็ต้องมีการวางแผนบนพ้ืนฐานของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในท้องถิ่น ส่วนระบบการ
เคลื่อนย้ายจะต้องมีการวางแผนบนหลักการการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความแออัดและลดมลพิษ เช่น ใช้ระบบการ
แบ่งปัน ระบบอัตโนมัติ หรือระบบการเรียกใช้ตามความต้องการ (On-demand) 

7. ท าการทดลองเพื่อหาวิธีจัดการปัญหาของเมืองด้วยหลักการ Circular การพัฒนาเมืองบนแนวคิด 
Circular นั้นไม่มีสูตรที่ตายตัว การบริหารเมืองควรเป็นไปในทิศทางที่กระตุ้นให้เกิดการทดลองด าเนินการตาม
แนวทางและโมเดลธุรกิจด้าน Circular แบบใหม่ๆ ภายใต้การพัฒนากลไก/ปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน Circular ให้
เกิดผลเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
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8. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้เครื่องมือด้านกฎระเบียบ สิทธิ
ประโยชน์จูงใจและเงินทุน เช่น การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มส าหรับการจัดการของเสียและการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ควรพิจารณาโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้มีความแตกต่างมากพอที่จะจูงใจให้ลดการใช้ และเพ่ิมการน ามาใช้ซ้ าแทน
การน าไปก าจัด การจัดหา/สนับสนุนที่ดินส าหรับกลุ่มเครือข่าย Circular เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน
ระหว่างธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ Circular การน าข้อก าหนดด้าน Circular มาเป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต รวมทั้ง
การสนับสนุนธุรกิจ Startup ด้าน Circular ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยอาจอยู่ในรูปของเงินช่วยเหลือ/เงิน
อุดหนุน หรือการค้ าประกันเพ่ือให้ Startup เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ด้วย 

9. สร้างตลาดและความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ Circular ในฐานะผู้บริโภคน าร่อง 
ผู้บริหารเมืองสามารถสร้างให้เกิดอุปสงค์และช่วยสร้างแนวทางปฏิบัติที่ ดีในเรื่องนี้ โดยน าหลักการของ Circular 
มาใช้ ผ่านกลไกการก าหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเมือง เช่น 
การกระตุ้นให้เกิดการใช้วัตถุดิบรอบสองในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป็นเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
ก าหนดให้มีการเข้าร่วมโครงการในลักษณะการให้ค าม่ันโดยความสมัครใจ (Voluntary Pledge Program) 

10. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน/ปัจจัยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ใหม่ๆ ที่สนับสนุนโมเดลธุรกิจแบบ Circular เช่น เครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในการระบุ/น าเสนอรายการสินทรัพย์หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะน าไปให้บริการในลักษณะการแบ่งปัน (ไม่ใช่
การน าไปขาย) เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์/วัสดุภายในเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้อุปสงค์
และอุปทานของสินทรัพย์/วัสดุที่ไม่ใช้งานมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Product as 
Services ยังต้องการระบบการติดตามสินทรัพย์ (Asset Tracking) เพ่ือให้การส่งกลับ/รับคืนสินค้าเป็นไปได้
โดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การพัฒนา Internet of Things จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองที่เป็น Circular และเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ หน้าที่ส าคัญของเมืองคือจะต้องทราบถึงความต้องการเครื่องมือ/
บริการเหล่านี้ เพ่ือจะได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยมารองรับความต้องการดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การขับเคลื่อนและติดตามผล : ส่วนสุดท้ายที่จ าเป็นต่อการผลักดันการพัฒนาเมืองสู่ Circular ก็คือ 
การระดมก าลังของทุกภาคส่วนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน และการติดตามผล โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

11. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พลเมือง ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ความส าเร็จในการ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของเมืองไม่ได้เกิดข้ึนจากการบริหารเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์และความเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับครัวเรือนและภาคธุรกิจ เพ่ือขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์ดังกล่าว 
ผู้บริหารเมืองจะต้องสื่อสารวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้าน Circular ไปยังทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจในหมู่ประชาชนและภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการระดมความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษาวิจัย สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่จะท าให้การ
ด าเนินการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลได้ 

12. รับมือกับความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง และให้ความส าคัญกับการใช้โอกาสจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน บุคคลและธุรกิจในเมืองจ านวนมากยังคงยึดติดกับระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง 
และยังรู้สึกคุ้นเคยกับการที่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภค 
อย่างไรก็ตาม ด้วยความตระหนักที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการขาดแคลนทรัพยากร ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น การ
แข่งขันจากบริษัทที่มีนวัตกรรมในรูปแบบ Circular ข้อกังวลของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
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กฎระเบียบ ท าให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสนใจกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง และให้
ความส าคัญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งนี้ เมืองจะมีบทบาทในการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง และโอกาสที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น 

13. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การพัฒนาและรูปแบบธุรกิจตาม
แนวคิด Circular จะประสบความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเมืองมีสถานะที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยง/ระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการสนับสนุนการด าเนินงานด้าน Circular เช่น การสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทานในการ
แลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้เพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า การส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพและมีเป้าหมาย
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดคลัสเตอร์ด้าน Circular บนหลักการพ่ึงพาอาศัยกันในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น 

14. เรียนรู้จากผู้บุกเบิกและมืออาชีพด้าน Circular โดยเฉพาะเมืองที่เพ่ิงเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
เปลี่ยนผ่านสู่ Circular ควรเชื่อมโยงและเรียนรู้จากเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่า ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นแบบอย่างในการจัดการกับอุปสรรคและความผิดพลาดต่างๆ นอกจากนี้ การก าหนดผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้าน Circular ในระดับชุมชนท้องถิ่นก็เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้เมืองมีผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงและเป็น
ศูนยก์ลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน Circular 

15. การสื่อสารความคืบหน้าการด าเนินงานด้าน Circular โดยการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบความคืบหน้าการด าเนินงานและทุ่มเทความพยายามในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างตรงประเด็น อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้น/เชื้อเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้า
มามีส่วนในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ในอนาคต นอกจากนี้ การติดตามและการรายงานความคืบหน้า
ดังกล่าว จะช่วยให้สามารถติดตามได้ว่าขณะนี้ การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้สัมฤทธิ์ผลในระดับ
ใด และยังมีการพัฒนาในประเด็นใดที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือมุ่งเน้นเพ่ิมเติม 

15 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ แมจ้ะเป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ แต่มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องที่ประเทศเรายัง
ไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงควรพิจารณาน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของไทย เช่น 
การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพการไหลของทรัพยากร เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับเมืองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างของเสีย/
ของเหลือใช้กับผู้รับซื้อและผู้ใช้ทรัพยากรรอบสอง ด้วยการส่งเสริมบทบาทของตัวกลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
วัตถุดิบ/วัสดุต่างๆ โดยภาครัฐ/เมืองเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดการด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่
เอ้ืออ านวยทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์จูงใจ เงินทุน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ขั้นตอนสุดท้าย คือการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสื่อสาร
ความคืบหน้าการด าเนินงานให้ทุกภาคส่วนในเมืองได้รับทราบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความร่วมมือที่ดี 
น าไปสู่การเสริมพลังกันของทุกกลุ่มในเมือง บนหลักการของการพ่ึงพาอาศัยกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้
เมืองก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งผลต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับประเทศได้ในที่สุด 

----------------------------------------- 
จัดท าโดย นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
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