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เศรษฐกิจหมนุเวียน (CIRCULAR ECONOMY: CE)

¡ แนวคดิของเศรษฐกิจหมนุเวียน  ก้าวไปไกลกวา่การเรียกร้องให้มีการนําเทคโนโลยีทีA "ยัAงยืน" 
"เป็นมิตรกบัสิAงแวดล้อม" มาใช้เพืAอการบริหารจดัการทรัพยากรทีAมีประสทิธิผล แตเ่ป็นสร้าง
ระบบและออกแบบทีAมีประสทิธิภาพครอบคลมุวงจรชีวิตทั Oงหมดของผลติภณัฑ์แบบปิดวงรอบ
ตอ่เนืAองโดยไมมี่ของเสยี หรือผลกระทบภายนอกทางลบ

¡ รูปแบบการบริโภคภายในระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนทั Oงหมดอาศยัการสร้างมลูคา่โดยการนํา
ทรัพยากร หรือสว่นประกอบของผลติภณัฑ์มาใช้ซํ Oาทําให้เกิดการสร้างโมเดลธรุกิจแบบใหม่ๆ

(Manniche et. al., 2018)



เศรษฐกิจหมนุเวียน (CIRCULAR ECONOMY: CE)

Source: ภทัราพร แย้มลออ (2561)



เศรษฐกิจหมนุเวียน (CIRCULAR ECONOMY: CE)

การสร้างคุณค่าผ่านเศรษฐกจิหมุนเวียนมี 6 วธีิหลัก ๆ ได้แก่

1. การใช้วัสดุภายในวงจร (inner circle) คือ ซอ่มแซมผลติภณัฑ์หรือวสัดใุห้ใช้งาน

ยาวนานขึ Bน  

2. การยืดอายุวงจร (circling longer) คือ ยืดอายขุองการใช้ซํ Bาและชว่งเวลาของแตล่ะรอบ

3. การใช้ใหม่ในลาํดบัต่อ ๆ ไป (cascade) คือ หาวิธีใช้ซํ BาทีKหลากหลายในหว่งโซอ่ปุทาน 

หรือใช้ซํ Bาข้ามอตุสาหกรรม

(ภทัราพร แย้มลออ, 2561)



เศรษฐกิจหมนุเวียน (CIRCULAR ECONOMY: CE)

4. ทาํปัจจยันําเข้าให้บริสุทธิ4 (pure inputs) คือ การปรุงแตง่วตัถดิุบจากธรรมชาติทีDจะนํามาให้น้อย
ทีDสดุเพืDอการการนําทรัพยากรและวสัดกุลบัมาใช้ใหม ่JKK% หรือการออกแบบผลติภณัฑ์ใหมที่Dใช้วสัดเุหลอื

ใช้จากผลติภณัฑ์เดิม เพืDอเป็นการปิดวงจรไมใ่ห้มีของเหลอืทิ Sง

5. ทาํผลิตภณัฑ์เสมือนจริง (dematerialized service) คือ การเปลีDยนผลติภณัฑ์ทีDจบัต้องได้เป็น

บริการเสมือนจริง นีDหมายถงึการประหยดัทรัพยากรและเพิDมผลผลติ

6. ผลิตเฉพาะเมืDอมีความต้องการ (product on demand) คือ ผลติตามคําสัDง (ผลติเฉพาะเมืDอมีความ

ต้องการ), การพิมพ์ X มิติ (โดยใช้ XD การพิมพ์เพืDอผลติสิDงทีDจําเป็น) และการโหวตของลกูค้า (ทําให้ลกูค้า

ลงคะแนน ผลติภณัฑ์ใดทีDจะทํา)

(Manniche et. al., 2018)



การทอ่งเที6ยวไทยในชว่งเปลี6ยนผา่นหลงั COVID-19



ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการท่องเทีDยวและธุรกจิโรงแรม

¡ COVID-19 ทาํให้จาํนวนนักท่องเทีDยว
ทัDวโลกหดตวัเป็นประวัตกิารณ์ โดยในช่วง OP 

เดอืนแรกของปี QRST โดยเฉพาะภมูภิาค

เอเชียแปซฟิิก (-ZQ% YoY) ทีDอุตสาหกรรม
ท่องเทีDยวเป็นอุตสาหกรรมหลักในการ

ขับเคลืDอนเศรษฐกจิในหลายๆประเทศ

(พทุธชาด ลุน่คํา, 0123)



MEGATREND ทีDมีอทิธิพลต่อการท่องเทีDยวจะเปลีDยนแปลงไปจากเดมิ

1) การเปลีDยนแปลงทางด้านประชากรและสังคม (Demographic and social change) 

2) การปรับการท่องเทีDยวให้ตอบโจทย์รายบุคคล (Individualization) 

3) การนําเทคโนโลยีมาเปลีDยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกจิและระบบควบคุมอัตโนมัต ิ(Digital 
transformation and automation) 

4) สุขภาพและความสะอาดมาอันดบัหนึDง (Health and hygiene)

(พทุธชาด ลุน่คํา, QRST)



การเปลี(ยนแปลงทางด้านประชากรและสังคม (DEMOGRAPHIC AND SOCIAL CHANGE)  



การปรับการท่องเทีAยวให้ตอบโจทย์รายบุคคล (INDIVIDUALIZATION) 

¡ การทอ่งเทีKยวในชว่งเปลีKยนผา่นหลงั COVID-19 จําเป็นจะต้องเน้นการวิเคราะห์ความ
ต้องการของนกัทอ่งเทีKยวทีKแตกตา่งและหลากหลายเพืKอเสนอบริการทีKตอบโจทย์รายบคุคล  เชน่ 

แบบแผนการเดนิทาง กิจกรรมทีKสนใจ และงบประมาณทีKเหมาะสมตามตามชว่งวยั 

¡ ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการจดัเก็บและประมวลผลข้อมลูเพืKอให้มี

ประสทิธิภาพและตรงกบัความต้องการของนกัทอ่งเทีKยว เชน่ การทําการตลาดเจาะนกัทอ่งเทีKยว

ตามกลุม่วยั ใช้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการทอ่งเทีKยวของภาครัฐ เป็นต้น



การนําเทคโนโลยีมาเปลีAยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกจิและระบบควบคุมอัตโนมัติ

ผู้ประกอบการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินธรุกิจ อาทิ 

¡ ระบบการจองและชําระเงินแบบออนไลน์ จา่ยสนิค้าและบริการผา่นทางระบบออนไลน์ในระหวา่ง
การเข้าพกั

¡ สนบัสนนุการตลาดและการสืKอสารเพืKอให้นกัทอ่งเทีKยวอยากใช้บริการ เชน่ วิเคราะห์ข้อมลูพื Bนฐาน
ในโซเชียลมีเดียเพืKอดแูนวโน้มตลาดและความสนใจของนกัทอ่งเทีKยว และออกแบบการสืKอสารทาง
การตลาด การเสนอแพ็กเกจทอ่งเทีKยวทีKตรงใจ



การนําเทคโนโลยีมาเปลีAยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกจิและระบบควบคุมอัตโนมัติ

¡ เป็นเครืKองมืออํานวยความสะดวกขณะอยูใ่นโรงแรมหรือทีKพกั เชน่ ระบบเช็คอินออนไลน์  การใช้

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เชืKอมตอ่กบัอินเตอร์เน็ตให้สามารถควบคมุอปุกรณ์ภายในห้องพกั 

(Internet of Things: IoT)

¡ ระบบการประเมินหลงัการใช้บริการ เชน่ ประเมินความพงึพอผา่นทาง QR Code 

¡ ชว่ยยกระดบัหว่งโซค่ณุคา่การทอ่งเทีKยว (Tourism value chain) เชน่ การเชืKอมตอ่กบั
กลุม่ธรุกิจทีKเกีKยวข้อง เชน่ ขนสง่ อาหาร บริษัทนําเทีKยว ค้าปลกู ผู้ประกอบธรุกิจในท้องถิKน ผา่น

ชอ่งทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทีKมีอยู่



สุขภาพและความสะอาดมาอันดบัหนึAง (HEALTH AND HYGIENE)

หน่วยงานวิจยั
ก รุ ง ศ รี ไ ด้ ทํ า
การวิเคราะห์
แนวโน้มการ
ฟื> น ตั ว ข อ ง
ภาคท่องเทีCยว
ไทย พบวา่



ดจิิทลัแพลตฟอร์มสาํหรับเศรษฐกิจการทอ่งเที6ยวและ

บริการแบบหมนุเวียน



แผนทีDประสบการณ์การเดนิทาง
ของนักท่องเทีDยว (CUSTOMER 
JOURNEY EXPERIENCE MAP)

เป็นวธีิในการศกึษาประสบการณ์

ทั >งหมดของนกัทอ่งเทีCยวโดยการ

ระบสุถานทีC "จดุติดตอ่" ทั >งหมดทีC

ผู้ประกอบการสามารถโต้ตอบกบั

ลกูค้าและประเมินการ

ติดตอ่สืCอสารและการตอบสนอง

ของลกูค้าในแตล่ะจดุเหลา่นี >ได้

(Rawson, Duncan, & Jones, 2013)
ตวัอย่าง แผนที=ประสบการณ์การเดนิทางของนกัทอ่งเที=ยวธรุกิจ
Source: Whitehouse (2013)



แผนทีAประสบการณ์การเดนิทางของนักท่องเทีAยว (CUSTOMER JOURNEY EXPERIENCE MAP)

ประสบการณ์การเดนิทางของนกัทอ่งเทีKยว

¡ Dreaming – ตดัสนิใจวา่จะไปที=ไหนในวนัหยดุครั jงหน้า

¡ Planning – ยืนยนัจดุหมายปลายทางและกิจกรรมการทอ่งเที=ยวที=เหมาะกบัความต้องการในการเดนิทาง

¡ Booking –ตดัสนิใจและยืนยนักําหนดการเดนิทางอยา่งมั=นใจและจองผลติภณัฑ์การทอ่งเที=ยวหลกั  เช่น เที=ยวบนิ ที=พกั 
สถานที=ทอ่งเที=ยว กิจกรรม

¡ Experiencing –จองผลติภณัฑ์ตอ่ๆ ไปในขณะที=อยูที่=สถานที=ทอ่งเที=ยว และมีประสบการณ์การทอ่งเที=ยวและช่วงเวลาที=ดี
ที=สดุที=สามารถแบง่ปันเรื=องราวของพวกเขากบัครอบครัวและเพื=อน ๆ

¡ Sharing – แบง่ปันเรื=องราวของพวกเขากบัครอบครัวและเพื=อน ๆ

(Rowett, 2020)



แผนทีAประสบการณ์การเดนิทางของนักท่องเทีAยว (CUSTOMER JOURNEY EXPERIENCE MAP)

จดุตดิตอ่ทีKสาํคญัทีKเชืKอมโยงกบัดจิิตลัแพลตฟอร์ม

¡ Dreaming – การค้นหาด้วยตวัเอง, โซเชียลมีเดีย, การบอกตอ่, โฆษณาจากเวบ็ไซต์สถานที=ทอ่งเที=ยว

¡ Planning –โซเชียลมีเดีย, เวบ็ไซต์รีวิว, เวบ็ไซต์รวบรวมสถานที=ทอ่งเที=ยว, เวบ็ไซต์สถานที=ทอ่งเที=ยวนั jน ๆ, การบอกตอ่

¡ Booking –เวบ็ไซต์รวบรวมสถานที=ทอ่งเที=ยว, เวบ็ไซต์ผู้ประกอบการโดยตรงนั jน ๆ, บริษัททวัร์ ทราเวล เอเจนท์

¡ Experiencing –โซเชียลมีเดีย, เวบ็ไซต์รีวิว, เวบ็ไซต์รวบรวมสถานที=ทอ่งเที=ยว, เวบ็ไซต์สถานที=ทอ่งเที=ยวนั jน ๆ, การบอกตอ่

¡ Sharing – โซเชียลมีเดีย, เวบ็ไซต์รีวิว

(Rowett, 2020)



ดิจิทลัแพลตฟอร์มสาํหรับเศรษฐกิจการทอ่งเทีJยวและบริการแบบหมนุเวียน

Dreaming & 
Planning

Booking

Sharing

Experiencing 
& Sharing



TOURISM 4.0

แกนหลกัของแนวคดิการ
ทอ่งเที4ยว 7.9 คือ การบรูณา
การผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทั Cงหมด 
(ชมุชนท้องถิ4น นกัทอ่งเที4ยว ผู้
ให้บริการนกัทอ่งเที4ยว และ
รัฐบาล) ภายในกระบวนการ
สร้างสรรค์นวตักรรมร่วมกนัโดย
มีศนูย์กลางอยูที่4ชมุชนท้องถิ4น
Source: Penceny et. al.(2019, p. 5)



ระบบนิเวศการเดนิทางและการทอ่งเทีAยวในระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน

¡ ผู้ประกอบการขนสง่ทางอากาศและภาคพื 8น (Passenger air and ground transport operators)

¡ ผู้ประกอบการการทอ่งเที<ยวทางทะเล (Cruise operators)

¡ ผู้ประกอบการด้านที<พกั (Accommodation operators)

¡ ผู้ประผู้ ดําเนินกิจกรรมภาคพื 8นดนิ (Ground activities operators) เช่น พิพิธภณัฑ์ สถานที<ทอ่งเที<ยว

¡ ผู้ประกอบการอาหารและเครื<องดื<ม (Food and beverage operators)

¡ ผู้จดังาน (Event organizers) เช่น สถานที<ประชมุ และสถานที<จดังาน

¡ ผู้จดัจําหนา่ย / ผู้ ให้บริการการทอ่งเที<ยว (Distributors/ travel service providers)เช่น ผู้ประกอบการทอ่งเที<ยวตวัแทนการ

ทอ่งเที<ยว ตวัแทนจําหนา่ยออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที<เกี<ยวข้องกบัการเดนิทาง 
(Sorin & Einarsson ,2020). 



¡ Tourism platforms : TripAdvisor,  Agoda, Airbnb และ Local Alike

ตวัอย่าง ดจิิทลัแพลตฟอร์มสาํหรับเศรษฐกิจการทอ่งเทีAยวและบริการแบบหมนุเวียน



CONCEPTUAL 
FRAMEWORK OF TOURISM-

RELATED ONLINE 
PLATFORMS

Source: Ditta-Apichai et. Al. (2020, p228)



ตวัอยา่ง ดิจิทลัแพลตฟอร์มสาํหรับเศรษฐกิจการท่องเที>ยวและบริการแบบหมุนเวยีน

FOOD AND BEVERAGE PLATFORMS: GRAB FOOD  TOGOODTOGO และ YINDII



ตวัอยา่ง ดิจิทลัแพลตฟอร์มสาํหรับเศรษฐกิจการท่องเที>ยวและบริการแบบหมุนเวยีน

TRANSPORT PLATFORMS: GRAB UBER และ MALTA PUBLIC TRANSPORT



ตวัอยา่ง ดิจิทลั
แพลตฟอร์มสาํหรับ
เศรษฐกิจการท่องเที>ยว

และบริการแบบหมุนเวยีน
ONLINE PAYMENT PLATFORMS

Alipay WePay

เป๋าตงัค์



CIRCULAR TOURISM 
ECONOMY 

1. Circular design: การออกแบบสิ)งอํานวย
ความสะดวกและกิจกรรมสาํหรับนกัทอ่งเที)ยว

อยา่งยั)งยืน

2. Use and life extension: การขยาย
ขอบเขตการใช้งานสามารถนําไปใช้ในภาคการ
ทอ่งเที)ยวได้โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของรูปแบบ

การบริโภคร่วมกนั (collaborative consumption)

3. Value recovery: พยายามเพิ)มการรีไซเคิลมุง่
สูก่ารลดขยะให้เป็นศนูย์

4. Circular support: การพฒันาเทคโนโลยีดจิิทลั

ให้สามารถชว่ยในการเปลี)ยนแปลงไปสูเ่ศรษฐกิจการ
ทอ่งเที)ยวแบบหมนุเวียน

(Circular city funding guide, 2020) Source: the circular tourism sector (Oreve, 2015)
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