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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคIความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงคของโครงการโดยย3อ  

องคกร APO Asian Productivity Organization เปEนองคกรท่ีไม3แสวงผลกําไรท่ีจัดตั้งตั้งแต3 ปH ค.ศ. 1961 ท่ีจัดหาผู�
เชียวชาญทางด�านเทคโนโลยี ให�คําปรึกษาแนะนําการใช�เทคโนโลยี การให�ความรู�ท่ีนํามาใช�ได�อย3างมีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรู�ผ3านทางช3องทางดิจิทัล ให�กับประเทศสมาชิก โครงการท่ีทําในปH 2564 น้ีเช3น การเชิญผู�เชียวชาญมาบรรยายช3องทางยู
ทูป การช3วยเหลือผู�ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีได�ผลกระทบจากการแพร3ระบาดของโรคโคโรน3าไวรัส 2019  

เน่ืองจากมีการปล3อยกPาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมมากข้ึนจากอุตาสาหกรรมต3างๆ และการประกอบกิจกรรมของ
มนุษย ทําให�สภาพภูมิอากาศของโลกได�เปลี่ยนแปลงไป ส3งผลกระทบมากมาย เช3น นํ้าแข็งข้ัวโลกละลาย ภัยแล�ง นํ้าท3วม และ
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ทําให�เกิดปTญหาต3อสิ่งแวดล�อมและสิง่มีชีวิตต3างๆรวมถึงชีวิตมนุษย ดังน้ันการสัมนาครั้งน้ี โดยองคกร APO ใน
หัวข�อ Circular Economy for the SDGs คือการใช�แนวคิดเศรษฐแบบกิจหมุนเวียน เพ่ือเป̀าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainability Development Goals) จากกรอบแนวคิด GP หรือ Green Productivity ท่ีสนับสนุนแนวคิดการผลิตท่ีเปEน
มิตรต3อสิ่งแวดล�อม ตามมาตรฐาน ISO TC 323: Circular Economy วัตถุประสงคของโครงการในครั้งน้ีคือ 

- ให�ประเทศสมาชิกรู�และเข�าใจ เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพ่ือเปEนแนวทางการแก�ไขปTญหา
ภาวะโลกร�อน  

- ให�มองเห็นโอกาสในการสร�างธุรกิจภายในใต�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
- แบ3งปTน เรียนรู�รูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จากบริษัทท่ีมีประสบการณในประยุกตใช�ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในการการผลิต 
- เพ่ือส3งเสริมผู�ประกอบการขนาดเล�กและขนาดกลางในการปรับใช�แนวคิกุรกิจแบบใหม3 ภายใต�การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล  
 

1.2 เน้ือหา/องคความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต3างๆ จากการประชุมท้ังหมด 3 วันประกอบด�วย 8 หัวข�อหลักๆ  
 การบรรยาย  

Day 1  
Session 1: Integrating Green Productivity (GP) with the Circular Economy Approach; ก าร บู รณ าก าร 
แนวคิดการผลิตท่ีเปXนมิตรต
องสิ่งแวดล	อมกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน  
 GP คือแนวคิดท่ีถูกนําเสนอตั้งแต3ปH ค.ศ. 1994 ซ่ึงเปEนวิธีการในการพัฒนาแบบยั่งยืน ท่ีมีท้ังทางตรง เช3น การผลิตท่ี
เปEนมิตรต3อสิ่งแวดล�อม และทางอ�อม เช3น กฎท่ีก่ียวกับสิ่งแวดล�อม การประเมินวัฏจักรของวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ
เพ่ือให�เปEนมิตรต3อสิ่งแวดล�อม ท้ัง GP และ CE (Circular Economy) มีความคล�ายคลึงกันท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน GP เก่ียวข�องกับ 3 หัวข�อหลักๆ คือ พลังงาน ทรัพยากร และมลพิษ แต3 CE เน�นย้ําเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู3 เช3น การใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู3ให�เกิดประโยชนสูงสุด ออกแบบการผลิต ระบบการขนส3ง การตอบโจยทผู�บริโภคเชิงพาณิชย และการกําจัด
ทรัพยากรท่ีใช�แล�ว ตัวอย3างประเทศท่ีมีกฎหมายเก่ียวกับการรีไซเคิล เช3น ไต�หวัน ภายใต� Taiwan’s 4R policy (1998) 
ประเทศญี่ ปุsน Japan Recycling Economy (2000) และในสหภาพยุโรป เปEนต�น ซ่ึง 2 ประเด็นหลักท่ีจะทําให�บรรลุ
เป̀าหมายของ CE ได�คือ เกิดจากกฎหมาย และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของบริษัทน้ันๆ เช3น ปH ค.ศ. 2008 ท่ีประเทศจีน ออกกฎ 



 

Circular Economy Law ท่ีมีตัวช้ีวัดท่ีจะแนะนแนวทางให�บริษัทเข�าสู3หลักเกณฑเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นอกจากน้ีไต�หวัน
ยังมีตัวอย3างธุรกิจท่ีสร�างนวัตกรรมอีกด�วย คือ Circular Taiwan Network (2015)  
 จากการวิจัยเพ่ือสํารวจบริษัทต3างๆท่ีมีกิจกรรมให�บรรลุเป̀าหมายการผลิตแบบยั่งยืน โดยเปรียบเทียบว3ามีความ
เก่ียวข�องกับ GP และ CE มากน�อยเพียงใด จากหัวข�อท่ีน3าสนใจคือบริษัทได�กําเนินการตามกรอบการจัดการต3างๆ พบว3า ร�อย
ละ 39 มีการทําตามกรอบมาตรฐานการผลิตท่ียั่งยืน เช3น การจัดการของเสียต3างๆ แต3ในทางตรงข�ามพบว3าบริษัทท่ีปรับใช� 
มาตรฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ ISO 323 มีเพียงแค3ร�อยละ 2.6 เท3าน้ัน ดังน้ันในขณะน้ีผลการวิจัยของ APO พบว3า 
บริษัทมีการใช�หลักการการพัฒนาเพ่ือการยั่งยืนมากข้ึน แต3มุ3งเน�นไปท่ีการใช�พลังงานให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมากกว3าการใช�
ทรัพยากรท่ีมีให�คุ�มค3ามากท่ีสุด ซ่ึงหลักการน้ีบริษัทยังไม3ได�ตระหนักมากนัก เมื่อเทียบกับการประหยัดพลังงาน เช3นการใช�
ประโยชนจากผลพลอบได�ของผลิตภัณฑมากกว3าแค3การนําไปกําจัดท้ิง แต3เปEนสร�างมูลค3าใหม3ให�กับทรัพยากรเหลือใช�เหล3าน้ัน 
ท้ังน้ีเพ่ือจะให�บรรลุเป̀าประสงคของ CE ต�องการคําแนะนํา แนวทาง เครื่องมือ การอบรม ตัวอย3างโมเดลทางธุรกิจ แต3สิ่งเหล3า
ยังขาดในหลายๆประเทศ จึงมีโครงการน้ีข้ึนมา  
 
Session 2: Circular Economy Standard ISO/TC 323; มาตรฐานและแง
มุมของเศรษกิจหมุนเวียน รวมท้ังการจัดซ้ือ 
การผลิต การกระจาย การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล	อม   
CE (Circular Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไร การทําให�ทรัพยากรท่ีมีอยู3เกิดการลื่นไหลการหมุนเวียนจากเส�นตรงทํา
ให�กลายเปEนวงจรลดการท้ิงวัสดุท่ีผลิตเสร็จแล�ว สามารถเพ่ิมมูลค3าให�กับวัสดุเหลือใช3เหล3าน้ันได�  

1) Dematerialization การใช�วัสดุอย3างมีคุณค3า  
- Reduce ลดการใช�วัสดุ 
- Less materials ใช�ให�น�อยลง  

2) Reduce waste ลดการเกิดขยะ  
- Reuse การนํากลับมาใช�ใหม3  
- Recycle การนํามาผลิตซํ้า 

3) Change a business model เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยให�มุ3งเน�นไปท่ีนวัตกรรมใหม3 โดยการออกแบบผลิตภัณฑให�
เปEนมิตรกับสิ่งแวดล�อม การทําให�ผลิตภัณฑใช�ได�นานข้ึนทนทานมากข้ึน เพ่ือลดการผลิตและลดปริมาณขยะ PASS: 
Product as Service การใช�ผลิตภัณฑเปEนการบริการ เช3น Grab, Uber ท่ีลดการใช�รถยนตส3วนตัว หรือ Robot 
Taxi ลดปริมาณรถยนตบนท�องถนนและลดการใช�พลังงาน  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 ตัวช้ีนําในการเปลี่ยนเปEนธุรกิจแบบหมุนเวียน เริ่มจากตั้งขอบเขตธุรกิจว3าสามารถเช่ือมต3อเครือข3ายไหนได�บ�าง 
จากน้ันหาช3องว3างและโอกาสในในการพัฒนาธุรกิจ เช3นปTญหาของสังคม หรือนโยบายของรัฐบาลต3างๆ  และเปลี่ยนแปลง
รูปแบบธุรกิจโดยคิดว3าจะเปลี่ยนแปลงอย3างไร กําหนดเป̀าหมายและกลยุทธต3างๆ ค3านิยมขององคกร สร�างเง่ือนไขท่ีเอ้ือ
ประโยชนท้ังสองฝT|ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป̀าหมายอีกครั้ง และสุดท�ายทบทวนแผนข�างต�น โดยรวมคือการเปลี่ยนจากการทํา



 

ธุรกิจแบบตรงท่ีผลิตเสร็จแล�วท้ิงท่ีไม3ต�องการ แต3หาช3องทางเพ่ือนําทรัพยากรท่ีเหลือมาเวียนเปEนวัฏจักรและเช่ือต3อเครือข3าย
ต3างๆได�  
 
Session 3: Transform Business to The Circular Economy Model; การเปลี่ ยน รูปแบบธุ รกิ จ ให	 เปX นแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช�หลัการ life cycle ทําให�เกิดธุรกิจแนวใหม3ท่ีใช�หลักการ CE และสามารถสร�างผลกําไรให�กับ
ผู�ประกอบการได�  

หลักการ  ตัวอย
างบริษัท   รายละเอียด  
Circular supplies การหมุนเวียนสิ่งมี
อยู
 การทําผลิตภัณฑ ข้ึนจากสิ่งท่ีเหลือ 
หรือสร�างผลิตภัณฑท่ีสามารถย3อยสลายได�  

Fat hopes energy, Malaysia  

 

บริษัทมีป̀าหมายในการทําเปEนพลังงานชีวภาพ โดยนําเอา
นํ้ามันท่ีเหลือจากการกลั่นนํามาเปEนวัตถุดิบในการผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซลสู3ตลาดนํ้ามัน สร�างรายได�กว3า 105 ล�านดอล
ล3า 

Ecoware, India  

 

บริษัทออกแบบบรรจุภัณฑท่ีเปEนมิตรต3อสิง่แวดล�อมเพ่ือแก�ไข
ปTญหาภาชนะพลาสติกและโฟม โดยใช�วัสดุเหลือใช�จาก
การเกษตรนํามาเปEนวัตถุดิบในการผลิต ทําให�ลดมลพิษทาง
อากาศจากการเผาเศษซากการการเกษตรได� และผลิตภัณฑ
เหล3าน้ีสามารถย3อยสลายได�ง3ายกว3า 

Resource recovery ใช	 วั ส ดุ ใน ก าร
ผลิตท่ีนํามารีไซเคิลได	 เปEนการลดอัตรา
ของเสีย 

Banyan Nation, India  

 

ใช�เทคโนโลยีในการรีไซเคิลพลาสติกท่ีใช�แล�วนําเอาหมึกเอา
สารเคมมีท่ีปนเป~�อนออกและนํามาผลิตเปEนเม็ดพลาสติกท่ีมี
คุณภาพเท3าๆกับพลาสติกบริสุทธ์ิ และการใช�ข�อมูลอาศัย
เครื่องมือ IoT เพ่ืเช่ือมกับหน3วยงานต3างๆ  
 
 
 

Cloth Cares, Malaysia  

 
 

บริษัทรีไซเคิลใยผ�า โดยมีเป̀าหมายลดปริมาณขยะจากสิ่งทอ
ต3างๆ จากบ3อขยะ มีเครือข3ายเข�าร3วมกว3า 300 เครือข3ายและ
เก็บรวบรวมได�กว3า 0.4 ล�านกิโลกรัม  

Bio-Bus, UK  

 

รถบัสท่ีใช�พลังงานขับเคลื่อนจากการบําบัดสิ่งปฏิกูลและเศษ
อาหาร สามารถขับไปได�ถึง 300 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยของเสีย 
5 คนในหน่ึงปHสามารถเติมแก็สเต็มถังได� และลดเศษอหาร
กว3า 35000 ตันต3อปH  

Product life extension ยืดอายุการ
ใช	งานของผลิตภัณฑI ช
วยลดปริมาณ
ขยะ โดยการซ
อมการปรับแต
ง หรือนํา
สิ่งเก
ามาดัดแปลง 

Renew cell, Malaysia  

 

บริษัทสามารถสร�างแบตเอตรี่ท่ีใช�ได�หลายครั้ง ปราศจากเคมี 
ออกแบบเปEนมิตรต3อสิ่งแวดล�อม และประหยัดเงินสําหรับ
ผู�ใช�งาน 

Fairphone, Netherlands 

 

ออกแบบโทรศัพทมือถือ โครงสร�างไม3ซับซ�อม ให�ง3ายต3อการ
ซ3อม การเรียกคืนค3าโปรแกรมต3างๆ และดีท่ีต3อการนําไปรี
ไซเคิลใหม3เมื่อหมดอายุการใช�งาน  



 

Repair Café, Global  

 

แนวคิดน้ีเริ่มข้ึนท่ีเมืองอัมสเตอรดัม ปH 2009 ปTจจุบันมีคาเฟs
กระจายกว3า 750 แห3งท่ัวโลก โดยเปEนการมารวมกลุ3มกันของ
ผู�เช่ียวชาญเรื่องการซ3อมผู�ท่ีต�องการซ3อมสิ่งของต3างๆ มาร3วม
แลกเปลี่ยนทักษะกัน  

Retuna Aterbruksgalleria, 
Sweden  

 

ห�างสรรพสินค�าท่ีจําหน3ายเฉพาะสินค�ามือสอง เปEนการสร�าง
ประสบการณการซ้ือของแบบรักษสิ่งแวดล�อม  

Sharing platform การใช	สิ่งของและ
รูปแบบการบริการร
วมกัน เปXนรูปแบบ
การใช	ผลิตภัณฑIเปXนบริการ ลดการใช	
ทรัพยากร การใช	ประโยชนIสูงสุดของ
ทรัพยากรท่ีมี  

Airbnb, Global  

 

เปEนช3องทางท่ีให�นักท3องเท่ียวจองท่ีพักของเจ�าของ อาจจะ
เปEนบ�าน อพารทเม�นต หรือคอนโดมีเนียม เปEนอีกหน่ึง
ทางเลือกของห�องพักสําหรับนักท3องเท่ียว  

Dichung, Vietnam  

 

ช3องทางท่ีนักเดินทางสามารถจองระบบขนส3งท่ีเช่ือมต3อ
ระหว3างขนขับรถกับนักเดินทาง ท่ีแบ3งปTนท่ีน่ังในรถสําหรับ
คนท่ีจะเดินทางไปเส�นทางเดียวกัน ทําให�ประหยัดพลังงานใน
การเดินรถและผู�ใช�ประหยัดค3าใช�จ3าย  
 

Library of things, UK  

 

ในประเทศอังกฤษมีช3องทางออนไลนท่ีสามารถให�ลูกค�า ยืม
สิ่งของต3างๆได� สําหรับของใช�ในบ�าน หรือของใช�สําหรับ
สํานักงาน เช3น เครื่องทําความสะอาด เครื่องครัว อุปกรณทํา
สวน ซ่ึงช3วยลดการเกิดขยะจากการซ้ือสิ่งของกว3า 15900 
กิโลกรัม  

Product as Service การประยุกตIนํา
ผลิตภัณฑIมาใช	เปXนงานบริการ เปXนแรง
กระตุ	นในการออกแบบผลิตภัณฑIเปXน
มิ ต ร ต
 อ สิ่ ง แ ว ด ล	 อ ม  ทํ า ใ ห	
ทรัพยากรธรรมชาติคงเหลือไว	 ทําให	คง
ฐานลูกค	าไว	ได	เช
นกัน  

Mud Jeans, Netherlands 

 

ยีนท่ีทํามาจากใยผ�ารีไซเคิลและออแกนิค ใช�ใยรีไซเคิลร�อย
ละ 40 มีบริการซ3อมฟรีหากมีการชํารุด เปEนสินค�าสําหรับ
กลุ3มผู�บริโภคท่ีรักสิ่งแวดล�อม และทําให�มีความซ่ือสัตยกับแบ
รนด   

Ahrend, Global   

 

บริษัทออกแบบเฟอรนิเจอรท่ีมุ3งเน�นเป̀าหมายในการเปEน
บริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต3อสังคม ข้ันตอนการผลิตท่ีทําลาย
สิ่งแวดล�อมน�อยท่ีสุด ใช�งานได�นานข้ึน สามารถอัพเกรดได� 
และเสียค3าบริการรายเดือนเพ่ือคืนเฟอรนิเจอรได� เปEนการลด
การผลิตและลดการปล3อยมลพิษ 



 

Facilitation service บ ริการ อํ าน วย
ความ สะดวกด	 วย  IoT internet of 
things ท่ี ใช	 เค รือ ข
 าย อิ น เท อ รI เน็ ต
เชื่อมต
อครือข
ายต
างๆ ช
วยอํานวยความ
สะดวก เร่ืองการขนส
ง การก
อสร	าง หรือ
การจัดการวัสดุต
างๆเข	าด	วยกัน 

Too good to go, Global  

 

เปEนแอพลิเคช่ันท่ีเช่ือมโยงร�านอาหาร คาเฟs ร�านขายขนม ท่ี
แสดงว3าสินค�าไหนท่ียังค�างอยู3ในสต็อค และเสนอขายในราคา
ท่ีถูกกว3าปกติ เพ่ือลดการท้ิงอาหาร ปTจจุบันมีผู�ใช�งานกว3า 29 
ล�านคน และช3วยลดการท้ิงอาหารกว3า 53.7 ล�านมื้อในปH 
2016 

Inclusive business ธุรกิจแบบมีส
วน
ร
วมหรือ เกื้อกูลสังคม เพราะปtจจุบันแค

ผลกําไรไม
เพียงพอต
อการดําเนินธุรกิจ
แต
ต	องมีความรับผิดชอบต
อสังคม และ
ผู	บริโภค ความปลอดภัย และคํานึงถึง
สุขภาพด	วยจึงจะมีความย่ังยืน  

NEPRA, India  

 

บริษัทใหญ3ท่ีสุดในอินเดียท่ีมีความเชียวชาญเรื่องการเก็บ 
การแยกการจัดการขยะแห�งรวมท้ังพลาสติก ท่ีร3วมกับภาค
ส3วนภายนอกด�วย ร�อยละ 90 ของขยะได�ถูกรีไซเคิล ร�อยละ 
10 นําไปสู3เตาเผาเปEนพลังงานจากขยะ มีการจ�างงานกว3า 
210 คนท่ีได�ค3าจ�างยุติธรรม ค3าขนส3ง การจ3ายค3าจ�างท่ี
ยุติธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day 2  
Session 4 Promoting the Circular Economy among SMEs; ส
งเสิรมให	ผู	ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใช	
หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน  
กรณีศึกษาการใช	แนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย
อม 
 
บริษัท ปtญหา แนวทางแก	ไข 
1. Winnow, UK Singapore 

 

เศษอาหารจากอุตสาหกรรม
บริการถูกท้ิงจํานวนมาก 

บริษัทมีการพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูล
ของจํานวนเศษอาหารจากอุตสาหกรรมบริการ 
เพ่ือใช�ในการวิเคราะหยอดขายและจํานวนเศษ
อาหารท่ีเหลือ และใช�สําหรับวางแผน
ปรับเปลีย่นให�ดีข้ึน 

2. BioPak, Australia 

 
 

การเติบโตของธุรกิจ food 
delivery ทําให�มีพลาสติกใช�ครั้ง
เดียวท้ิงจํานวนมากข้ึน และการ
นํามารไีซเคิลทําได�ยาก เน่ืองจากมี
การปนเป~�อนของเศษอาหาร  

ผลิตบรรจุภณัฑจากพืชท่ีเปEนมติรกับ
สิ่งแวดล�อม ผ3านการรับรองมาตรฐาน 
ISO14000 ซ่ึงบรรจุภัณฑน้ีสามารถท้ิงรวมกับ
ขยะสดหรือขยะเปHยกได� เน่ืองจากสามารถย3อย
สลายได�ง3าย โดยไม3ท้ิงสารพิษในดนิ หรือ
สภาพแวดล�อม 

3. ReTek, Europe ปTญหาขยะสินค�าอิเล็กทรอนิกสท่ี บริษัทให�บริการซ3อมแซมและปรับปรุง



 

 

ถูกท้ิงในกองขยะ และสร�างปTญหา
มลพิษทางนํ้า 

ผลิตภณัฑให�อยู3ในสภาพใหม3 (Refurbished) 
ช3วยให�สินค�ากลับมามีมลูค3าจากการขาย หรือ
นําไปบริจาคได� 
 

4.  Ananas Anam, Philippines 

 

สับปะรดท่ีเปEนขยะจํานวน 54 
ล�านตันต3อปHท่ัวโลก และขยะจาก
อุตสาหกรรมเสื้อผ�ามผีลกระทบ
ต3อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

มีการนําเส�นใยจากใบสับปะรดผลติเปEนวัสดุสิ่ง
ทอ ซ่ึงเปEนมิตรกับสิ่งแวดล�อม สามารถเปEน
ทางเลือกแทนการใช�หนัง ท้ังยังเปEนการเพ่ิม
มูลค3าให�กับขยะหรือสิ่งท่ีไม3ใช�แล�วให�เกิด
ประโยชน 
 

5. Kaiyo Furniture, New York 

 

ในสหรัฐอเมริกามเีฟอรนิเจอรถูก
ท้ิงจํานวนมากและเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 

ตลาดออนไลนกลางในการซ้ือขายเฟอรนิเจอร 
โดยให�บริการตั้งแต3การความสะอาด การ
ซ3อมแซม และการจัดส3งสินค�า จะช3วยให�ผู�ซื้อ
ได�รับเฟอรนิเจอรท่ีได�คุณภาพ และผู�ขายได�เงิน
จากการขายสินค�าท่ีไม3ต�องการใช�แล�ว เปEนการ
เพ่ิมมูลค3าเฟอรนิเจอรท่ีไม3ต�องการใช�แล�ว ทําให�
มีคุณค3า สามารถใช�งานได�อย3างมปีระสิทธิภาพ 
ถือเปEนช3วยลดขยะได�ด�วย 

 
Session 5: Optimize Resources through Digitization; การบริหารจัดการทรัพยากรอย
างเกิดประโยชนIสูงสุดผ
าน
กระบวนการทางดิจิทัล  
- Industry 4.0 (อุตสาหกรรม 4.0) 
 จุดประสงคหลักของ อุตสาหกรรม 4.0 คือการบูรณาการทรัพยากร ข�อมูล (Data) การเช่ือมต3อ (Connectivity) 
และลูกค�า (Customers) เปEนแรงขับเคลื่อนการพัฒนา เริ่มต�นจากการวิเคราะหข�อมูลและดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีอยู3เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนลดการใช�และการปล3อยมลพิษ นอกจากน้ีอุตสาหกรรม 4.0 ช3วยให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Mass Production เปEน Mass Customization ด�วยกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใช�
ระบบไอทีหรือระบบอัตโนมัติควบคุมการทํางาน การสื่อสารต3าง ๆ ทําให�เกิดการผลิตสินค�าท่ีสามารถตอบสนองความต�องการ
ของผู�บริโภคท่ีมีความแตกต3างกันในระยะเวลาอันสั้น  
- Sustainable Business Model Innovation (นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจท่ียั่งยืน) 
 เปEนการจัดสรรแบ3งปTนข�อมูลกระบวนการผลิตเปEนการแสดงความโปร3งใสของผู�ผลิตต3อผู�บริโภค ในทางกลับกันผู�ผลิต
ยังสามารถให�ผู�บริโภคแสดงความต�องการผ3านตลาดนํามาวิเคราะหเพ่ือประเมินการบริโภค ระบบการจัดสรรแบ3งปTนข�อมูลท่ีดี
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรวัตถุดิบในการผลิตท่ีลดลง เปEนการลดการสูญเสียทรัพยากร 
 
Session 6: Transforming the Economy from Linear to Circular: Case in the ROC (Taiwan); การเปลี่ ยน
ธุรกิจแบบธรรมดาให	กลายเปXนเศรษกิจแบบหมุนเวียนกรณีศึกษาในไต	หวัน  

- การจัดการ รีไซเคิลของเสีย เปลี่ยนวิธีการท้ิงของประชากร โดยมีรถแยกประเภทของการท้ิงขยะ โดยให�
ประชาชนมีความรับผิดชอบต3อสิ่งท่ีตัวกระทํา นํามาท้ิงท่ีรถเมื่อรถขยะมาถึงตอนเช�ามืด แต3ละถุงมีสีท่ีแตกต3าง
กันตามประเภทของขยะ และประชาชนเข�าใจและให�ความร3วมมือกับนโยบายของรัฐบาลอย3างดี ซ่ึงรัฐบาลควร
เปEนผู�กําหนดกฎหมายท่ีชัดเจนเข�มแข็งเพ่ือให�ทุกคนให�ความร3วมมือ และไต�หวันเปEนหน่ึงในตัวอย3างท่ีประชาชน
ให�ความร3วมมือกับนโยบายอย3างดี 

- Regulations to guide enterprises เริ่มต�นจากปTญหา จากน้ันรัฐสร�างกฎเกณฑข้ึนมาเพ่ือเปEนแนวทางสําหรบั
ผู�ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ  



 

- มีการจัดการประกวด Circular Economy Award เปEนเวทีท่ีมอบรางวัลใน�กับบริษัทหรือผู�ประกอบการท่ีได�
ปรับธุรกิจภายใต�กรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือเปEนตัวอย3างในการทําธุรกิจ และเปEนช3องทางการเช่ือมต3อแนว
ร3วมท่ีจะร3วมทําธุรกิจบนเส�นทางเดียวกัน ทําให�มีความเข�มแข็งมากข้ึน 

- ไต�หวันเปEนหน่ึงในประเทศท่ีใช�เทคโนโลยีเข�ามาจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู3ได�เปEนอย3างดี  
- ต�องมีการสร�างการตระหนักรับรู�ให�ผู�ใช�งานหรือลูกค�ายอมรับสินค�าจากการรีไซเคิล หรือของท่ีไม3ได�ผลิตข้ึนมา

จากวัสดุบริสุทธ์ิใหม3  
- การทําให�เกิด Value chain การจัดองคประกอบของกิจกรรมต3าง ๆ ในโซ3อุปทาน ท่ีเพ่ิมคุณค3าให�กับตัวสินค�า 

ผลิตภัณฑ (Products) และการบริการ (Service) ท่ีไม3ส3งผลกระทบต3อสิ่งแวดล�อม ต3อบุคคลากร สร�างระบบ
การจัดการให�เปEนต3อสิ่งแวดล�อมตั้งแต3ข้ันตอนการผลิต ส3งผลดีต3อสุขภาพและมีความปลอดภัย 

- เมื่อกลุ3มลูกค�าท่ีมีความคิด ทัศนคติต3อสิ่งแวดล�อมได�ทราบถึงท่ีมาจึงจะเลือกใช�ผลิตภัณฑเหล3าน้ัน โดยเปEนการ
เปลี่ยนการรับรู�หรือ paradigm shift  

 
Day 3  
Session 7: Updates by APO member countries on pursuing sustainability; ประเทศสมาชิกนําเสนอนโยบาย 
หรือกิจกรรมท่ีได�นําหลักการของ เศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช�ในระดบัประเทศและกระจายสู3หน3วยย3อย อาจเปEนกิจกรรมใหม3 
แผนในอนาคตหรือสิ่งท่ีทําประสบความสําเร็จแล�ว ตัวอย3างการปรับใช�หลักเศรฐกิจหมุนเวียนในแต3ละประเทศ ดังน้ี 
 
ประเทศฟ|ลิปป|นสI โครงการท่ีโดดเด3น เช3น การทําปุ�ยหมักโดยใช�เศษอาหารจากร�านอาหารและส3งต3อให�กับเกษตรกร องคกร
ทางการศึกษาเริ่มต�นโครงการการใช�ขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน การจัดตั้งสถาบันซ่ึงมีเป̀าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการผลิตสินค�าท่ีเปEนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
 
ไต	หวัน ให�ความสําคัญกับการรีไซเคิลกระดาษหรือใช�กระดาษให�คุ�มค3ามากท่ีสุด ซ่ึงไต�หวันมีการรีไซเคิลกระดาษมากถึง 1.72 
ล�านตันต3อปH นอกจากน้ียังมีการนําหลัก 3R มาใช�ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการท่ีปล3อยกPาซเรือนกระจกต่ํากว3า  
 
ประเทศอินเดีย มีโครงการ Soild waste Management (แนวทางปฏิบัติมุ3งสู3เมืองไร�ขยะ) โดยการแยกขยะแบ3งเปEน 3 
ประเภทใหญ3 นําขยะไปฝTงกลบไม3เกิน 10 % และมีการจัดการขยะแต3ละปะเภท ดังน้ี 
1. ขยะอินทรีย ท้ังหมดนํากลับมาใช�ประโยชน 
2. ขยะรีไซเคิล นําไปรีไซเคิลโดยใช�เทคโนโลยี 
3. การลดการใช�ของเสียจากแหล3งกําเนิด เช3น การใช�สิ่งของแล�วท้ิงให�น�อยท่ีสุด การเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑให�กลับ
นํามารีไซเคิลใหม3ได�  
นอกจากน้ียังมีโครงการ AMBIKAPUR เปEนโครงการจ�างงานสตรีจํานวน 623 คน โดยมีการจัดตั้งศูนยเรียกว3า SLRM 17 แห3ง 
โดยคัดแยกขยะมูลฝอยเปEน 156 ประเภท โดยขยะแต3ละประเภทนํากลับไปใช�ประโยชนดังน้ี 
 1. ขยะอินทรีย นําไปทําปุ�ยหมัก ทํา Biogas อาหารสัตว 
 2. ขยะรีไซเคิล ส3งขายแล�วนํากลับมารีไซเคิลเปEนผลิตภัณฑใหม3  
โดยการจัดตั้งโครงการน้ีทําให�เปEนเมืองปลอดถังขยะและหลุมฝTงกลบ และสมาชิกในโครงการยังได�รับรายได�จากการขายขยะรี
ไซเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Session 8: Group Discussion; การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม ร
วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งท่ีได	เรียนรู	 ปtญหา ความท	าทาย
ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และข	อเสนอแนะสําหรับโครงการ  
 

Lessons learnt (สิ่งท่ีได	เรียนรู	) Issues and challenging (ปtญหาและความท	าทาย) Recommendation 
(ข	อเสนอแนะ) 

-การรีไซเคิลสามารถเพ่ิมผลกําไรให�กับองคกรได�  
-เศรษฐกิจหมุนเวียนได�รวมผู� ท่ีได�รับผลประโยชน
ร3วมกันในการสร�างกิจกรรมต3างๆในห3วงโซ3อุปทาน
เพ่ือเพ่ิมคุณค3าใก�กับสินค�าและบริการ 
-การออกนโยบายของรัฐมีความสําคัญอย3างยิ่งท่ีจะ
ทํ า ให� เกิ ด ระบ บ เศ รษ ฐ กิ จห มุ น เวียน อย3 า งมี
ประสิทธิภาพ 
-นวัตกรรมเปEนกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนให�เปEน
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
-การร3วมกันของภาครัฐและเอกชนเปEนตัวเร3งทําให�
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได�เร็วข้ึน 
-อุตสาหกรรม 4.0 เปEนแนวทางสําคัญในการเก็บ
และใช�ข�อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตลาดและความ
ต�องการของผู�บริโภค ซ่ึงสามารถนํามาเปEนกรอบ
แนวคิดสําหรับการสร�างธุรกิจหมุนเวียนแบบใหม3ท่ี
แตกต3างออกไปจากเดิม 
-การเปลี่ยนแปลงสู3ยุคดิจิทัลเปEนตัวแปรสําคัญท่ีจะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ี  

-แต3ละประเทศมีบริบทของเศรษฐกิจท่ีแตกต3างกัน 
ดั งน้ันจึงไม3 ได�มี วิ ธีใด ท่ี เปEนวิธี ท่ีดี ท่ีสุดสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง  
-แรงจูงใจเปEนสิ่งสําคัญท่ีจะนําส3วนต3างๆ หรือบริษัทจะ
ให� ความสํ า คัญและปรับ ใช�แนวคิดของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
-เศรษฐกิจหมุนเวียนน้ีจะสําเร็จได�ข้ึนอยู3กับหลายปTจจัย 
หน่ึงในน้ันคือทัศนคติ หลักความคิด ค3านิยม วัฒนธรรม
และความเช่ือของประชากรในประเทศน้ันๆด�วย  
-ต�องมีส3วนร3วมกับกรมหรือกระทรวงเพ่ือทําใหกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจน้ีเกิดข้ึนได� 
-หลายประเทศยังขาดระบบ หรือโครงร�างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือ
ต3อการผลิตท่ีเปEนมิตรต3อสิ่งแวดล�อม  
-หลายครั้งท่ีเศรษฐกิจหมุนเวียนยังถูกเข�าใจมีแค3การรี
ไซเคิลเท3าน้ัน แต3จริงๆแล�วเปEนแค3ส3วนหน่ึงเท3าน้ัน มี
กิจกรรมอ่ืนอีก เช3น การออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปEนมิตร
ต3อสิ่งแวดล�อม การทําผลิตภัณฑให�ใช�งานได�นานข้ึน 
การใช�การบริการเข�ามาเก่ียวข�อง  

-บางครั้งการให�ความรู� กับ
ลู ก ค� า เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ
เศรษฐกิจหมุน เวียน เปE น
สิ่งจําเปEนจะได�มีการเปลี่ยน
การรับรู�ใหม3  
-มีการสร�างแพลตฟอรมใน
ก า ร แ บ3 ง ปT น แ น ว คิ ด
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ิมมาก
ข้ึน  
-มีตัวอย3างโมเดลเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมการเกษตร
มากข้ึนเพราะปะเทศสมาชิก 
APO ยังพ่ึงพาการเกษตรอยู3
หลายประเทศ  
-บางครั้งรัฐบาลล3าช�าในการ
อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ห รื อ
ดําเนินการต3างๆ ดังน้ันให�
หน3วยงานภายนอกเข�ามา
เพ่ือเร3งให�เกิดการดําเนินการ 

 

ส
วนท่ี 2  ประโยชนIท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 ประโยชนต3อตนเอง  

ได�เพ่ิมความรู�ความเข�าใจเรื่องของ Green productivity (GP) และ Circular Economy (CE) ว3ามีความเก่ียวข�อง
กันอย3างไร และแนวทางการคิดให�ธุรกิจปรับเปลี่ยนโดยใช�หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเน�นตั้งแต3ข้ันตอนการผลิตท่ีเปEนต3อ
สิ่งแวดล�อม เปEนหาช3องทางการตลาดใหม3หรือ Blue Ocean เพ่ือเห็นโอกาสในการทําธุรกิจต3อไปในอนาคต นอกจากน้ันยังได�
รับรู�ถึงนวัตกรรมใหม3ๆ ท่ีได�มีการปรับใช�ในอุตสาหกรรมต3างๆ และตัวอย3างนโยบาย แผน และกิจกรรมท่ีมีข้ึนมาในหลายๆ
ประเทศในกลุ3มสมาชิก ท่ีเปEนโมเดลท่ีน3าสนใจ ทําให�ได�แลกเปลี่ยน เรียนรู� ประสบการณและแนวคิดกับประเทศอ่ืนๆ ด�วย  

 ประโยชนต3อหน3วยงานต�นสังกัด  
ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดร�อยเอ็ด มีภาระกิจในการแก�ไขปTญหาสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี 

และการได�มาซ่ึงองคความรู�ใหม3สามารถนํามาปรับใช�ได�ในเชิงการทําแผนและนําไปปฏิบัติให�เกิดผลดีแก3ท�องถ่ืน และชุมชน 
โดยเฉพาะอย3างยิ่งแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทางสํานักงานได�ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ BCG แล�ว ท่ีให�ชาวบ�าน
นําเศษฟางท่ีเหลือจากการเก่ียวข�าวนํามาเปEนวัสดุในการปลูกเห็ด ซ่ึงช3วยลดมลพิษทางอากาศจากการเผาตอซัง และทําให�
ชาวบ�านได�มีรายได�เสริมเข�ามา 



 

 ประโยชนต3อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
สามารถนําความรู�และนวัตกรรมท่ีได�รู�จัก ใช�ได�จริงในประเทศน้ันๆ  ทําให�นักธุรกิจมีความคิดในการใช�ทรัพยากรบาง

ทรัพยากรท่ีคล�ายกันสามารถนํามาประยุกตใช�ให�เหมอืนกับกิจกรรมตัวอย3างท่ีผู�เชียวชาญได�นําเสนอ เช3น การนําใบสับปะรดมา
ทําเปEนภาชนะใส3อาหาร นักวิทยาศาสตรหรือนักธุรกิจสามารถนําแนวคิดน้ีมาใช�กับวัสดุอ่ืนได� หรือจะเปEนการ Dematerialize 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีรวบรวมแอพลิเคช่ันต3างๆไว�ในในตัวเดียว เปEนแนวคิดท่ีสามารถให�นักประดิษฐหรือนักคิดค�นได�นําไป
เปEนแนวคิดของอนาคต เปEนประโยชนต3อสายงานวิศกรรม และเทคโนโลยีเปEนอย3างยิ่งในการเพ่ิมศักยภาพในการสร�าง
นวัตกรรม  
 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
ได�ขยายผลการอบรม สู3เจ�าหน�าท่ี พนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 คน เพ่ือขยายองคความรู�เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพ่ือเปEนแนวทางและเปEนวิธีคิดให�กับเด็กรุ3นใหม3เพ่ือสร�างโอกาสทางธุรกิจ และเพ่ือเปEนประโยชนในการทํางานให�องคกร 
ประกอบด�วย นายศตวรรษ  แก�วปTญญา นายภัทรพล  สุดชารี  นางสาวเจนจิรา เล3งเวหาสถิตย นางสาวอิมอร โคตุทา นางสาว
รินรดา  แผนสุพัด  

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร3วมโครงการ  

สํานักงาน ทส.จ.ร�อยเอ็ด นําตัวแบบ BCG Economy มาส3งเสริมเกษตรกรลดการเผาฟาง และนําฟางมาเพาะเห็ด 
ลดมลพิษฝุsนควัน และสร�างโอกาสในอาชีพให�แก3ประชาชน ตําบลคําพะอุง อําเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร�อยเอ็ด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 

ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
 รายช่ือผู�เข�าร3วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร3วมโครงการ 
 กําหนดการฉบับล3าสุด (Program) 
 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร3วมกิจกรรมกลุ3ม (Group Presentation) 

 
_______________________________________ 

 



 

 
ฟารม์เหด็คาํพองุ : ภารกิจ BCG Economy Model ที%จงัหวดัร้อยเอด็ 

จงัหวดัรอ้ยเอด็มพีื�นที�นาขา้ว ๓,๓๑๓,๗๓๑ ไร่ ผลผลติเฉลี�ย ๔๓๒ กก./ไร่ (roiet.doae.go.th) สดัส่วน
ฟางขา้วรอ้ยละ ๐.๔๙ (biomass.dede.go.th) หรอืคดิเป็นฟางขา้ว ๒๑๒ กก./ไร่ ดงันั �นจงัหวดัรอ้ยเอด็จงึมฟีาง
ขา้ว ๗๐๒ ลา้นตนั/ปี ฟางขา้วจาํนวนนี�เมื�อเผาจะเป็นขยะอนิทรยีส์รา้งมลพษิทางอากาศ กอ่ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
D.E ไมครอน สถติกิารเกดิจุดความรอ้น (hot spot) จงัหวดัรอ้ยเอด็ ฤดูการผลติปี ๒๕๖๓ จาํนวน ๒,๑๔๖ แห่ง 
หรอืคดิเป็นเนื�อที� ๔,๒๙๒ ไร ่  

สาํนักงาน ทส.จ.รอ้ยเอด็ นําตวัแบบ BCG Economy มาส่งเสรมิเกษตรกรลดการเผาฟาง และนําฟาง
มาเพาะเหด็ ลดมลพษิฝุ่นควนั และสรา้งโอกาสในอาชพีใหแ้กป่ระชาชน  

เห็ด คอื รากลุ่มหนึ�งที�รวมตวักนัเป็นโครงสร้าง เป็นสิ�งมีชวีติขนาดเล็ก ประโยชน์ของเห็ดในระบบ
อุตสาหกรรมไดแ้ก่ อาหาร อาหารเสรมิสุขภาพ ยา เครื�องสําอาง สารปรบัผวิขาว ใชผ้ลติเอนไซม ์สารควบคุม
ชวีภาพ ควบคมุราโรคพชื และทาํสยีอ้มเสน้ดา้ย เหด็คอื Biological Economy 

อาชพีทํานาขา้ว เมลด็ขา้วคอื Main Product (ผลติภณัฑ์หลกั) และฟางขา้วเป็น By Product (ผลติภณัฑ์
พลอยได)้ เมื�อมกีารเพาะเหด็ ฟางขา้วจะกลายเป็นวตัถุดบิหลกัในการเพาะเหด็ ซึ�งจะไดเ้หด็เป็น Main Product และ
ไดถุ้งเหด็เกา่เป็น By Product นอกจากนี�ถุงเหด็เก่ายงัเป็น Main Product ของปุ๋ ยปลกูตน้ไม ้ดว้ยวธิกีารนี� อาชพี
ทาํนาขา้วจงึใชท้รพัยากรต่อเนื�องไมเ่หลอืขยะ Circular Economy   

ถุงเหด็เกา่ มสีปอรข์องกลุ่มเหด็เอคโตไมคอรไ์รซาที�อยูร่ว่มกบัรากพชื ชว่ยใหพ้ชืเจรญิเตบิโต ตา้นทาน
โรค ทนทานต่อความแหง้แลง้ รกัษาสิ�งแวดลอ้ม และเพิ�มความอดุมสมบรูณ์ในดนิเป็นปุ๋ ยสาํหรบัปลกูตน้ไมส้รา้ง
ป่า Green Economy  

สํานักงาน ทส.จ.รอ้ยเอ็ด ขบัเคลื�อน BCG Economy ต้นแบบที�ตําบลคําพอุง อําเภอโพธิ bชยั จงัหวดั
รอ้ยเอด็ โดยมกีระบวนการ ดงันี� 

1. ลงนามขอ้ตกลง ลดการเผา 
๒. อบรมหลกัสูตร “การเพาะเหด็ อาชพีบนฐานทรพัยากรชวีภาพ” ใหส้มาชกิกลุ่มผูใ้ชนํ้�าบาดาล เมื�อ

วนัที� ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานที�แหล่งธรณีวทิยาภกูุม้ขา้ว วทิยากรโดย นายธงชยั เทศสงิห ์
๓. อบรมหลกัสูตร “การจดัทําแผนธุรกจิและการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน” ให้สมาชกิกลุ่มผูใ้ชนํ้�าบาดาล 

เมื�อวนัที� 19 สงิหาคม 2564 วทิยากรโดย รศ.ดร.ปิยภทัร บุษบาบดนิทร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
สาํนกังาน ทส.จ.รอ้ยเอด็ ประเมนิผลกจิกรรม พบว่าเกษตรกรมกีารรวมกลุ่มกนัสรา้งโรงเรอืนเพาะเหด็ 

ผลิตก้อนเชื�อเห็ด ดูแลติดตาม ตลอดจนการเก็บผลผลิต และการซื�อขาย และบางส่วนแบ่งกนัดูแลเป็นราย
ครวัเรอืน มกีารดําเนินกจิกรรมกลุ่มตามแผน
ธุรกิจที�วางไว้ ส่วนในด้านการจัดทําบัญชี
ครวัเรือน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
เขา้ใจ บันทึกบัญชีครวัเรอืนอย่างสมํ�าเสมอ 
รอ้ยละ no.pq การประเมนิคาดการณ์ว่า การ
เพาะเห็ดนี�จะสรา้งรายได้ให้กบักลุ่มได้อย่าง
ยั �งยนื เกษตรกรสามารถใชท้รพัยากรไดอ้ยา่ง
คุ้มค่ามากขึ�น และมีส่วนช่วยในการรักษา
สิ�งแวดลอ้มจากเผาดว้ย 


