
  
 

 

                                                                             
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) 
 และการพฒันาความรว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด ์

 

หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจหมุนเวียน”1 กบั “การปรับกระบวนทัศน์ของโมเดลธุรกจิ” จากระบบเศรษฐกจิแบบเส้นตรง (Linear economy) 
“ผลิต ใช้ ทิ้ง” มาสู่ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular economy) ที่เนน้การนําทรพัยากรท่ีใช้แล้วมาผลิตใชใ้หม่ ทางรอดของสภาวการณ์
ขาดแคลนทรัพยากรในอกี 30 ปขี้างหน้าที่บริษทัระดบัโลกและหลายภาคส่วนได้ลุกขึน้มาเปล่ียนแปลงและมุ่งสู่ความยัง่ยืนรว่มกัน    
World Economic Forum ได้ออก White paper : Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable 
urban future2 ระบุถงึประเด็นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง : Transitioning to a circular city / Opportunities for the circular economy in 
cities / Barriers to embracing the circular economy in cities / Making the circular economy a reality for cities   โดยมีข้อ
สรุปวา่  เมืองจําเป็นต้องจัดลาํดับความสําคัญในการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นระบบในการปรับกระบวนทศัน์จาก Linear เป็น Circular 
โดยมีรูปแบบการใช้วสัดุให้ได้นานที่สุดและคาํนึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิใหส้งูสุด   นวตักรรมด้านต่างๆ (อาท ิสภาพแวดล้อมการ
ก่อสร้าง พลังงาน สุขภาวะ และการจดัการของเสีย) ได้เริ่มนํามาใช้รว่มกับการพฒันาเมืองตา่งๆ ทั่วโลก  ซึง่การเปล่ียนแปลงสู่เมอืงยัง่ยืน
นี้ไม่สามารถดาํเนินการได้โดยลําพัง จําเปน็ตอ้งอาศัยความร่วมมือของผู้มีสว่นได้เสยีต่างๆ ในหว่งโซ่คณุค่า : ภาคเอกชนจะตอ้ง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยจติสํานกึทีร่ับผิดชอบตอ่สังคม ปัจเจกบุคคลมีบทบาทสําคัญในการสรา้งการบริโภคทีย่ั่งยนื ภาครัฐจาํเป็นต้องมี
ส่วนรว่มในการสร้างโครงสรา้งพื้นฐานทีจ่ําเป็นต่อการพัฒนาและการกําหนดนโยบายทีส่ร้างแรงจงูใจในการสรา้งนวัตกรรม  ผู้บริหารของ
เมือง/ชุมชน กถ็ูกวางตาํแหน่งเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงที่จะสรา้งความรว่มมือกับภาคส่วนตา่งๆ และพลเมอืง เพื่อเรง่ความเร็วในการ
เปล่ียนผ่านกระบวนทัศนข์องเศรษฐกิจไปสู่ Circular economy ต่อไป  
 

 
Source : White paper “CE in Cities Evolving the model for a sustainable urban future”, World Economic Forum 
 
  “เมือง” คอื กุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน Circular economy  มากกวา่ 80% ของ GDP โลกถกูสร้างขึ้นในเมอืงต่างๆ ดงันั้น 
เมืองจงึเหมาะสาํหรับเป็นสถานที่ทดสอบรูปแบบของเศรษฐกจิหมุนเวยีน โดยการใช้เมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมที่มีชีวิต (Live 
innovation lab) เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจเส้นตรงภายใต้อทิธิพลของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบ
ของเมือง (รัฐบาล ภาควิชาการ-การศึกษา นักธรุกิจ ผู้พักอาศัย และอื่นๆ)     Ecosystem ทีป่ระกอบไปดว้ย ผู้ผลิต ผู้บริโภค คนกลาง 
สินค้า และการไหลเวียนของข้อมูลอย่างตอ่เน่ืองจะช่วยสรา้งโอกาสและแนวทางปฏิบัตใิหม่ (New practices) รวมถงึ การอํานวยความ
สะดวกของ The reverse logistics sector, material collection, waste processing, energy and natural resource conservation 
และรูปแบบการประกอบการใหม่-การออกแบบสินค้าในวิถทีี่คํานึงถงึเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึง่เมืองต่างๆ ในประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว อาท ิ
สวีเดน  เนเธอรแ์ลนด์ และอื่นๆ มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) หรือ วิธใีนการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จรงิ (Solution) ในดา้นการพฒันา
เมืองยัง่ยนืที่นา่สนใจ สามารถนํามาปรับเขา้กับบริบทไทยและประยกุตใ์ช้ในพื้นที่เมอืงหรือชุมชนต่างๆ  
  

                                                            

1 หลักการของ Circular Economy  1) Value preservation  2) Resource optimization) 3) System effectiveness 2 http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf 



 

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับความสําเร็จในการขับเคลื่อนสู่เปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 ความสําเร็จในการขับเคล่ือนสู่ SDGs อย่างแท้จรงิจะเกดิขึน้ได้นั้นต้องได้รบัความรว่มมอืภาคส่วนตา่งๆ (Multi-stakeholder 
engagement) ผ่าน “พันธกจิร่วม” (Shared mission) และการผสานพลงัรวม (Synergy interweaving) เป็นหุน้ส่วนเพ่ือการพฒันา
ชุมชน-เมอืง-ประเทศ ซึง่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน เปา้หมายที่ 17  (SDG17) : เสริมความเข้มแขง็ให้แกก่ลไก
การดาํเนนิงานและฟื้นฟสูภาพหุน้ส่วนความร่วมมือสําหรับการพฒันาที่ยัง่ยืน ซึง่ขบัเคล่ือนดว้ยพลังประชาชนในพื้นที ่ (Local 
driver) ฐานความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการแก้ไขปญัหา (Solution)  ความเชี่ยวชาญทางวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และ
นวัตกรรม จากเครือข่าย Solution วิจยั อดุมศึกษา สถาบนัความรู้ ภาคธรุกจิ ภาคประชาสังคม และอื่นๆ เพื่อรว่มกันแก้ไข
ปัญหาและลงมือทาํเพื่อการพฒันาอยา่งจริงจงับนพื้นที่  มุง่สู่ Sustainable cities and communities (SDG11) ดว้ย
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนโดยเฉพาะเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนลําดับที ่12 (SDG12) : สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการ
ผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยืน (Ensure sustainable consumption & production : SCP ) ซึง่เปน็เปา้หมายทีไ่ดร้ับการจดั
อันดับความสําคัญในลําดับต้นจาก High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) และ World Economic 
Forum 
 กระบวนการวิจยั-การทาํงานรูปใหมท่ี่มีประสิทธภิาพ กา้วสู่   “City-Community as a Living Lab”  ที่มุง่แกไ้ขปัญหารว่มกนั
ผ่าน Open-ended platform ร่วมกับภาวการณ์นาํในแต่ละพื้นทีท่ี่มีลักษณะโครงสร้างสังคมที่แตกต่างกนัไป อาจส่งผลให้เกดิการ
ร่วมกันเป็นเครอืข่ายร่วมแก้ไขปัญหาในบางมิติที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ เช่น สภาพคลองในกรุงเทพมหานคร สภาพอากาศในเมือง 
เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการทํางานที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนําเมือง/ชมุชน (SDG11) มาเป็นพื้นทีท่ดลองเพือ่การพฒันาโดยเช่ือมโยงกับ SDGs 
และประเด็นอื่นๆ พัฒนารว่มกนัโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและทําการวดัผลกระทบทางสังคมอย่างเหมาะสม ยอ่มนําไปสู่
การพฒันาที่มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มหานครของไทยอาจกา้วไปสู่การเป็น “ต้นแบบการพัฒนา” ในบางเรือ่งที่จะสามารถนํา
Solution ในพืน้ที่เล็กๆ ไปแลกเปล่ียนกับระดบัสากลตอ่ไป 
  สถาบนัคลังสมองของชาติร่วมมอืกับพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาจดัสัมมนาวชิาการและเวทรีะดมสมอง SDGs อยา่งตอ่เนื่อง โดยมี
การเรยีนเชิญวทิยากรช้ันนําของประเทศไทยและจากต่างประเทศมาถา่ยทอดความรู้ แนวปฏิบัต ิแนวทางการแกไ้ขปญัหา และอืน่ๆ อย่าง
ต่อเนือ่ง  
  1) The 1st SDGs Seminar Series and Round Table : “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การ
ดําเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาท ิสภาพัฒนฯ์ 
ตลาดหลักทรพัย์ฯ สถานทูตสวเีดน IKEA เรยีนเชิญวทิยากรจาก ESCAP, UNESCO, คณาจารย์มหาวทิยาลัยชัน้นํารว่มแลกประสบการณ์
การร่วมสัมมนา ISCN2018 ณ ประเทศสวีเดน และ Academic visit (มหาวทิยาลัย & การพัฒนาเมือง) ณ เมอืง Gothenburg, Sweden 
(สนับสนนุการจดังานโดย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.บริษทั การบินกรุงเทพ)   
   2) The 2nd SDGs Seminar Series and Round Table : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable 
Development” วันที่ 2 พฤศจกิายน 2561 รว่มกับกระทรวงการต่างประเทศ ปาฐกถาในหัวขอ้  “Balance of the SDGs and STI for 
Thailand 4.0” โดย ดร.สุวทิย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านไดบ้รรยายประเดน็ BCG (Bio 
economy / Circular economy / Green economy) รวมทัง้ไดเ้รยีนเชิญวิทยากรช้ันนําจาก University of Cape Town, SDSN 
Malaysia, Northern Science Park (Thailand) 
  3) The 3rd SDGs Seminar Series and Round Table “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” 
วันที่ 9 มกราคม 2562 รว่มกับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบนั

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยเรยีนเชิญวทิยากรจาก  Business Region 
Gothenburg  ซึ่ง Good Practice & Innovation & Collaboration ของเมอืง Gothenburg ได้ช่วยจุดประกาย
ความคิดและสรา้งแรงบันดาลใจ ใหก้ับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีผลต่อเนื่องให้เกดิ กลุ่มไลน์ SDG11 ของผู้เข้าร่วม

ประชมุและผู้คนที่มี Passion & Mission ดา้น “การพัฒนาเมือง” นับเปน็จุดร่วมเสมือนที่สาํคญัของ SDG11   
  4) The 4th SDGs Seminar Series and Round Table : District Talk & SDG11 “ย่าน เชื่อม ย่าน” วันที่ 13 กมุภาพันธ ์2562 
ร่วมกับโครงการย่านนวัตกรรมกล้วยนํ้าไท หรอื KiiD (โครงการภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสํานักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิ (NIA) และ
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ) โดยมีการแลกเปล่ียน Good practices และการพฒันาเมืองในย่านถนนพระรามที่ 4 โดยจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
และผู้แทนจากยา่นทีเ่ชื่อมตอ่จากถนนพระรามที ่ 4 และใกล้เคียงที่นับเป็น “เพื่อนบ้าน...เพือ่นเมือง” : มหาวิทยาลัยศิลปากร (ย่าน



 

เยาวราช-เจริญกรงุ) / มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (ย่านคลองสาน) และมหาวิทยาลัยสยาม (ย่านภาษเีจริญ) รวมถงึ
ภาคเอกชนจาก WHIZDOM 101-MQDC (ย่านปุณณวถิ)ี  
 5) The 5th SDGs Seminar Series and Round Table : “SDG11, SDG 12 & SDG 17 : Circular Economy for our well-
being city” โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และได้เรียนเชิญวิทยากรคุณภาพจาก 
Metabolic ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภาครัฐ (MTEC) ภาคอุดมศึกษา (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) ภาคเอกชน (SCG / GC) ภาคประชาสังคม และอืน่ๆ เข้าร่วมนาํเสนอและร่วมระดมความเห็น   
  บริษทั Metabolic3 เปน็บริษทัที่ปรกึษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีชือ่เสียงในด้าน Circular economy เป็น
หน่วยงานที่มีองค์ความรู้และวิธกีารแก้ปัญหาทีป่ฏิบัติไดจ้รงิ (Solution) มีศักยภาพในการให้ความรูเ้ชิงประจกัษ์ผ่าน 
Metabolic Masterclasses กับหนว่ยงานและบุคลากรที่มีความสนใจในด้านระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีนในมติิตา่งๆ เช่น 
การพฒันาเมือง ระบบทีอ่ยูอ่าศัย และการเกษตร เปน็ต้น โดยเรียนรูท้ั้งในหอ้งเรียนและจากสถานที่ตน้แบบจรงิ หนึง่ใน
ผลงานทีเ่ป็น Circular community ทีพ่ัฒนาโดย Metabolic ซึง่เป็นทีป่ระจักษ์ในเมืองอัมสเตอร์ดัม คือ เดอร์คูเวิ้ล (De Ceuvel) 
นับเป็นพื้นที ่Technology playground ที่มีชือ่เสียง สถานที่แหง่นี้เป็นทั้งพื้นทีท่ํางานที่จุดประกายความสร้างสรรค์ของ Social enterprise 

บางกลุ่ม เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่พื้นที่ในการเรียนรู้ และพักผ่อน
หย่อนใจสําหรับทุกคน ตัง้อยูบ่นพื้นทีท่ีเ่คยเป็นอู่เรอืรา้ง บรเิวณ
อุตสาหกรรมเกา่ของเมืองอัมสเตอร์ดัม   โดยในปี 2012 เทศบาล
เมืองได้มอบสิทธิครองพื้นที่นี้เป็นเวลา 10 ปี ใหก้ับกลุ่มสถาปนิก
และผังเมือง เพื่อปรับพืน้ทีใ่หก้ลายเป็นพื้นที่แหง่ความ
สร้างสรรค์และยั่งยนื โดยบรษิทัทีป่รกึษาด้านความย่ังยนื 
Metabolic ได้รับมอบหมายภารกิจใหเ้ป็นผู้ออกแบบแนวคิด
และจัดการนวัตกรรมยัง่ยนืให้กบัพื้นที่นี้ โดยการเนรมิตอูเ่รือร้าง
ที่พื้นดนิปนเป้ือนไปดว้ยสารพิษใหก้ลายเป็น Regenerative 
urban oasis และเป็นพืน้ที่ในการทดลองเทคโนโลยีทีย่ั่งยนื
ต่างๆ  ความยัง่ยืนของพื้นที่นี้ถกูวางแผนไปตัง้แต่วัตถุดิบในการ
ก่อสร้าง ซึง่เนน้การ close the loop ทรพัยากรต่างๆ   
Infrastructure ส่วนใหญ่นั้นสร้างมาจากวัสดใุช้แล้ว เรอืเก่าถกู
นํามาสร้างเปน็เรือนอาคาร วัสดุของเสียจากอาหารเหลือ หรอื

ของเสียของมนุษยถ์ูกนาํไปใช้ประโยชน ์ หรือไม่ก็ถกูบําบดัดว้ยเทคโนโลยทีดลองต่างๆ  และบรเิวณรอบอาคารยังมกีารปลูกพืชบาํบัดที่
สามารถดดูสารพิษในดินอกีดว้ย นอกจากน้ีภายในพ้ืนที่ยงัมกีารนําเทคโนโลยีทีย่ั่งยนื : ระบบเกษตรกรรม Aquaponic ขนาดเล็ก ระบบ 
Smart-grid และ Energy token จาก Blockchain เพื่อให้ความรู้กับสังคมถงึศักยภาพและประโยชน์ของการมีแหล่งพลังงานแบบกระจาย
ศูนย์    
  ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการระดมความเหน็และมีขอ้สรปุในการใช้พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร บริเวณพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว 
เป็น Circular testbed ในพื้นที่สาธารณะ พรอ้มหยิบยกปัญหาในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ริมคลองข้ึนมาร่วมกนัแกไ้ขผ่านการลงมือ 
(Action) ร่วมกนัด้วย “พลังของหุ้นส่วนเพือ่การพัฒนา” ผสมผสานกับ Action Learning ดึงพลังอดุมศึกษามาช่วยพฒันาสังคมอยา่ง
เป็นระบบ ผ่านการทดลองนําผลงานวิจยัจากหน่วยงานวิชาการต่างๆ มารว่มพฒันาเมืองในรูปแบบใหมท่ี่เนน้ออกแบบกระบวนการวิจัยที่
มุ่งเนน้ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของเมือง 
 สถาบนัคลังสมองของชาติตระหนักถงึความสําคัญและบทบาทของ “หุ้นสว่นเพื่อการพัฒนา” ในการเป็นกลไกในการพัฒนา
เมืองและขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนต่างๆ ในการ “สร้างคน” ผ่านงานวจิยัและการเรียนการสอนเพือ่การพัฒนาเมืองโดย

                                                            

3 https://www.metabolic.nl/ 



 

การเชือ่มพันธกจิของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุดมศกึษา ภาคเอกชน และอืน่ๆ เพือ่
การพัฒนาสูส่ังคมใหม่แหง่ความร่วมมือผ่านพนัธกจิร่วม (Shared mission) มุ่งสู่ทิศ
การพัฒนาประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานใน “เมือง-ชุมชนยั่งยืนต้นแบบ” ของประเทศพัฒนาแล้ว 
ซึ่งแต่ละแห่งมีอตัลักษณ์และบรบิทการพัฒนาทีแ่ตกต่างกันไปตามภูมิสังคม ผู้คนที่
อาศัยอยู่ วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์นับเป็นหนึ่งในผู้นําด้าน Circular 
economy และมีตัวอยา่งการพัฒนาเมืองยั่งยนืที่มีชื่อเสียง สามารถนํามาประยุกตแ์ละพัฒนาเข้ากบับรบิทการพฒันาของไทย เช่น กรงุ
อัมสเตอร์ดมัเปน็มหานครท่ีมหีน่วยงานสําคัญหลายแหง่ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเมอืงในบริบทต่างๆ เช่น Amsterdam Waternet4  and 

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions5 เป็นต้น  นอกจากนี ้ยงัม ี 
Rotterdam city ซึง่เมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ และนับเป็นเมืองท่า
ใหญ่ที่สุดแหง่หนึ่งของโลก นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2007 ยงัไดร้ับการส่งเสริมการท่องเทีย่วเป็น 
"เมอืงแหง่สถาปตัยกรรม"  และยังเป็นเมืองทีผู้่บริหารเมืองมคีวามพยายามจะผลักดันใหเ้ป็น 
The first circular city ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์  

 BlueCity6 เป็นศูนย์บ่มเพาะสําหรับผู้ประกอบการด้าน Circular economy 
ที่ตั้งอยู่ในเมืองและรอบเมืองรอตเตอร์ดัม   ซึ่งศูนย์บ่มเพาะนี้ตั้งอยู่ในสระว่ายน้าํที่
เลิกใชง้านแล้วโดยมีชุมชนผู้ประกอบการท่ีมีพลวัตรสูง (นกัวจิัย ภาคการศึกษา 
และภาครฐั) ทีท่าํงานบูรณาการร่วมกับ Circular companies ในปัจจุบนั BlueCity 
ยังเป็นรูปธรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา 
Circular opportunity ต่างๆ เน้นการ close the loop การใช้ทรพัยากรต่างๆ  และมุ่ง
สู่การพัฒนาเมืองสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต 
   The Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability7 เป็นหนว่ยงานกลางทีเ่ป็น “ศูนย์วิจยัสหวทิยาการ”  
(Interdisciplinary research center) ทีเ่น้นการทํางานรว่มกนัของมหาวทิยาลัย 3 แห่ง : Leiden University, Delft University of 
Technology และ Erasmus University Rotterdam เพือ่บูรณาการงานวิจยัอยา่งเปน็ระบบและเป็นองค์รวม นกัวิจยัจากหลากหลาย
สาขาทํางานรว่มกันและเขา้ถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัตงิานที่ตอ้งทาํความเข้าใจปัญหาที่ต้องร่วมกันแกไ้ข จึงเป็นทีม่าของการ
พัฒนารูปแบบการวิจัยแบบเปิดใน “ศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรม” เพื่อเรง่การเปล่ียนแปลงสู่ Circular economy รวมทัง้ ยังมกีาร
จัดการศึกษาในระดบัต่างๆ  
   สถาบันคลังสมองของชาติไดเ้ล็งเห็นความสําคัญดงักล่าวข้างตน้ จงึได้รเิริ่มจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่การพัฒนา
เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular economy) และความรว่มมือทางวิชาการกบัหนว่ยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์  ระหวา่งวันที ่ 23-30 
มิถุนายน 2562 โดยได้ประสานงานกบับรษิทั Metabolic  และสถานทตูเนเธอรแ์ลนด์ประจาํประเทศไทย ในการจดั Academic visit ใน
ครั้งน้ี เพือ่เรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ วธิีปฏิบัต ิ ในดา้นการพฒันาเมอืงและเศรษฐกจิหมนุเวยีน และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทัง้ ยังเป็นการสรา้งความรว่มมือระดับมหาวิทยาลัยทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งสามารถยกระดบัองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาไปสู่ความรว่มมือกับภาคส่วนอืน่ๆ ทัง้ในระดับเมือง และ
ระดบัประเทศตอ่ไปในอนาคต 

                                                            

4 https://www.waternet.nl/en/about-us/ 
5 https://www.ams-institute.org/  
6 https://www.bluecity.nl/about-bluecity/ 
7 https://www.centre-for-sustainability.nl/home 



 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ แนวคิด กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม รูปแบบการทํางานเชิง

บูรณาการของหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาเมืองสู่ความย่ังยืนในบริบทที่
เก่ียวกับ Circular economy : Green building / Design / Environment etc. (CE Knowledge Sharing & 
Experiencing) 

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ในด้านการพัฒนา
เมืองย่ังยืน การศึกษา และอื่นๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ Circular economy และการพัฒนาที่ย่ังยืนในเป้าหมายอ่ืนๆ 
(Collaborating) 

3. เพ่ือนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนา-ทดลองกับพ้ืนที่จริง ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง (Action Learning) 

4. เพ่ือพัฒนาและขยายเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับ SDGs และการขับเคลื่อน Circular economy ในพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป 
(Networking & Mobilizing) 

วัน เวลา สถานท่ี : วันที ่23-30 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

กลุ่มเปา้หมาย : ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุดมศกึษา ภาคเอกชน และอ่ืนๆ จํานวน 20-25 ทา่น  

อัตราค่าลงทะเบียน                                                                                                         (บาท/คน) 
 

การเดินทาง/ทีพั่ก 
สมคัรและชําระค่าลงทะเบียน 

ภายใน 17 พฤษภาคม 2562 18-27 พฤษภาคม 2562 

1 พักคู่ ช้ันประหยัด 164,900 184,900 

2 พักเด่ียว ช้ันประหยัด 184,900 204,900 

3 พักเด่ียว ช้ันธุรกิจ 264,900 284,900 

 

  ค่าลงทะเบียนครอบคลมุ  1) ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ 2) ค่าประกันการเดินทาง 3) ค่าลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4) ค่าที่พัก 6 คืน 5) ค่าอาหาร (17 มื้อ ไมร่วมอาหารเย็นวันที่ 25 มิ.ย. 2562) 6) ค่าเย่ียมชมมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ         
7) ค่ารถรับ-ส่งภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ 8) ค่าทําวีซ่า 
  กรณหีนังสือเดินทางราชการ (สีนํ้าเงิน) ไม่ต้องทําวีซ่า  สาํหรบัทา่นที่ใช้พาสปอร์ตทั่วไปในการเดินทางจําเปน็ต้องย่ืนขอ
วีซ่า8 เข้าประเทศเนเธอแลนด์ (ค่าบริการ 4,900 บาท) ท่านสามารถติดต่อกับบริษทันอร์ทไทยทัวร์ (1997) เพ่ือช่วยอํานวยความ
สะดวกการจอง เตรียมเอกสาร และทําประกันการเดินทางทีจ่ะใช้ย่ืนวีซ่า ได้ที่  
 คุณนิพาภรณ์ พิมพ์ภา 
  บริษัทนอรท์ไทยทัวร ์(1997) จํากัด (ใบอนญุาตประกอบธุรกิจนําเทีย่วเลขที่ 11/04956)  
  เลขที ่86/140 ซอยเอกชัย 34 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  
  โทร 02-416-6091-2  
   Email : nttours.thai@gmail.com หรือ nttours@yahoo.com  
                                                            

8 การทําวีซ่าใช้เวลาในการดําเนินการอย่างน้อย 15 วันทําการ 



 

 
วิธีการรับสมัคร   ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.knit.or.th  

หมายเหตุ :  กรุณาลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที ่17 พฤษภาคม 2562  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว         
                 ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีกท่านละ 20,000.- บาท ต้ังแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2562   
                 อันเน่ืองจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าที่พักที่เพ่ิมขึน้  

เงื่อนไข :   
  1) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคดัเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรณีมีผูส้มคัรมากกว่า 25 ท่าน ทางสถาบันฯ     
     จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ไปยังหน่วยงานทา่นภายในวันที ่14 พฤษภาคม 2562  
  2) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิโครงการฯ หากมีจาํนวนผูส้มคัรไม่ถึง 15 ท่าน 

3) หากผู้สมัครฯ ยกเลกิการเขา้ร่วมโครงการฯ สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนค่าลงทะเบยีน แต่สามารถส่งผูแ้ทนเข้า 
   ร่วมได้  

 
การติดต่อประสานงาน 
 

1) ข้อมูลโครงการ : นางวิสุทธินี แสงประดับ  wisuttinee@gmail.com 02 126 7632-34 ต่อ 115
2) การลงทะเบียน  : นายสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th       02 126 7632-34 ต่อ 123
3) การชําระค่าลงทะเบียน     : นางสาวรัชนี บุญพา              ratchanee@knit.or.th    02 126 7632-34 ต่อ 122 

 

  


