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การประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular Economy

คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า “Circular Economy” มีเป้าหมายเพ่ือรักษาคุณค่าของทรัพยากร 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้นานท่ีสุด ด้วยการหมุนเวียนนํากลับมาใช้ควบคู่กับการลดการเกิดของเสีย
ให้น้อยท่ีสุดเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน
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ทําไมถึงต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน

B C
G

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด เส่ือมโทรม 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุม่เฟอืย

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่ํา

ปัญหามลพิษ ของเสีย ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และปัญหา Climate Change รุนแรงมากข้ึน

ประเทศไทยให้คําม่ันสัญญา
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ 20-25% (113 ล้านตัน) 
ในปี 2573

การพัฒนาอย่างย่ังยืนสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดอย่างชาญฉลาด
และเกิดประโยชน์สูงสุด

สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม่
เศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยเพ่ิม GDP ไม่น้อยกว่า
2 แสนล้านบาท ใน 10 ป ีหรือคิดเปน็ 1.0 %
ของ GDP สร้างงานใหม่

เศรษฐกิจหมุนเวียนตอบเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเก่ียวข้องกับทุก Sector 
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCGC 2
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กลไกการขับเคล่ือน

Sector เป้าหมาย
พลาสติกครบวงจร
รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใช้ประโยชน์
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
สร้างระบบกลไกจัดการวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ลด Food Loss/Food Waste ตลอด Supply Chain
และสร้างจิตสํานึกผู้บริโภค 
วัสดุก่อสร้าง
สร้างความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้วยรูปแบบการก่อสร้างท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
สนับสนุนการขับเคล่ือน Smart City
ตามนโยบายรัฐบาล

ขับเคล่ือนด้วย Key Projects/ Focus Sectors/ Co-benefits
เพ่ือสร้างแบบอย่างความสําเร็จ และเป็นโมเดลขยายผลไปยัง
กลุ่มอ่ืนๆ

เป้าหมายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

B C
G

SHAPING
A SUSTAINABLE

FUTURE

C2
Creating New Economic Growth

ช่วยเพ่ิม GDP ไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านบาท ใน 10 ปี
หรือคิดเป็น 1% ของ GDP
ด้วยเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

ลดการใช้ทรัพยากร
ลง 2 ใน 3
จากปัจจุบัน

โดยการหมุนเวียน
ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ไม่น้อยกว่า
50 ล้านตัน CO2

ก้าวสู่สังคม
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

C1
Closing The Loop

C3
Combating 

Climate Change :
Transition to

Sustainable Society
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รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใช้ประโยชน์

• หาก Recycle พลาสติก PET และ PE ได้ 100% จะช่วยลดการใช้พลังงาน
 เทียบเท่าน้ํามันเบนซิน 680 ล้านลิตร/ป ีคิดเปน็มูลค่า 18,000 ล้านบาท/ปี 
• ลดการใช้ทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ เช่น น้ํา สารเคมี พลังงาน
• ช่วยลด GHG แก้ไขมลพิษส่ิงแวดล้อม และขยะพลาสติกในทะเล
• สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน

• หากนําใบอ้อยไปผลิตพลังงานชีวมวล สนับสนุนนโยบายโรงไฟฟา้ชุมชน คิดเปน็
 มูลค่าพลังงานท่ีจะผลิตได้      24,000 ล้านบาท/ปี 
• ช่วยลดผลกระทบสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม จากปญัหา PM2.5 
• ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดขยะอาหารของโลก ลดการสูญเสียอาหาร
 จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน 
• ลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ช่วยบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สร้างระบบกลไกจัดการวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร
ลด Food Loss/Food Waste ตลอด Supply Chain และสร้างจิตสํานึกผู้บริโภค

การบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

บรรจุภัณฑ์/ถุงพลาสติก PE และ PET ถูกแยกและหมุนเวียน
เข้าระบบเพ่ิมข้ึนเป็น 100% ในปี 2573

การเผาภาคการเกษตรลดลง 100% ในปี 2565

Food Waste ลดลงจากปัจจุบัน 50% ภายในปี 2573

Food Loss ลดลงจาก 30% ในปัจจุบัน เป็น 10% ภายในปี 2573

พลาสติก PE
และ PET

Recycle 100%
ในปี 2573

อุตสาหกรรม
เกษตร

และอาหาร

ผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์

ผู้ผลิตสินค้า
ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง

ผู้ประกอบการ
Recycle
ผลิตเกล็ด

/เม็ดพลาสติก
ผู้บริโภค

จัดเก็บ
ผู้รวบรวม
คัดแยก

ผลิต: เกษตรกร แปรรูป: อุตสาหกรรมแปรรูป

จัดการของเสีย

บริโภค: ผู้บริโภค

ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง
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โครงการ “มือวิเศษ x วน โดย PPP Plastics”
เป็นโครงการขับเคล่ือนการนําพลาสติกสะอาด
กลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนําไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนําวนกลับมาใช้งาน

ได้อีกหลายรอบแบบไม่รู้จบ
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในช่วงโควิด-19 สัดส่วนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกเมือง
เน่ืองจากมีพฤติกรรมการส่ังสินค้าออนไลน์ และการส่ังซ้ืออาหาร
(Delivery) ท่ีเพ่ิมข้ึน 
- เพ่ิมข้ึนกว่า 62% ในเขตกรุงเทพมหานคร
- เพ่ิมข้ึนกว่า 30% ในเขตเทศบาลนครราชสีมา

ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล
เกิดการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหาร
และในร่างกายมนุษย์
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ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไทยถูกจัดอยู่ในลําดับท่ี 6
ของประเทศท่ีท้ิงขยะทางทะเลมากท่ีสุด

โดยมีปริมาณกว่า 1 ล้านตันต่อปี

654321

8.82
ล้านตันต่อปี

3.22
ล้านตันต่อปี

1.88
ล้านตันต่อปี

1.83
ล้านตันต่อปี

1.59
ล้านตันต่อปี

1.03
ล้านตันต่อปี

จีน อินโดนีเซีย ฟลิิปปินส์ เวียดนาม ศรีลังกา ไทย
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ขับเคล่ือนด้วย Key Projects
/Focus Sectors 
และเปล่ียนแบบอย่างความสําเร็จ
เปน็โมเดลขยายผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆ

สร้างบุคลากร/สังคม CE
เปล่ียนกระบวนทัศน์ของการผลิต การบริโภค 
และการใช้ชีวิตท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ด้วยกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างมหาวิทยาลัย CE 

สร้างตลาด CE
ปรับแก้กฎ/ระเบียบท่ีเปน็อุปสรรค
พัฒนากลไกตลาดท่ีเหมาะสม 
มี Incentive เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง

การทํางานร่วมกันทุกภาคส่วน
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก องค์กร
หรือตัวบุคคล ท้ังในระดับโลก 
ระดับประเทศ ท้องถ่ินและชุมชน

พัฒนา CE Solution Platforms
สร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี และเช่ือมโยงความรู้สู่เปา้หมาย 
(เช่น ผู้ประกอบการ, เกษตรกร) 

การขับเคล่ือน BCG Model เศรษฐกิจหมุนเวียน
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