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บทสรุปผูบริหาร 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยอาศัย "จุดแข็งของประเทศ" พรอมกับการผนึก
กําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวยการใช  3  แนวทางสําคัญ คือ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก และเดินหนาไป
ดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เปนประเด็นยุทธศาสตรหลักที่เก่ียวของกับ 4 ยุทธศาสตรเปาหมายของ BCG 
ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
สรางสรรค โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับวาจะชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยใชทรัพยากรที่นอยลง รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความย่ังยืน  
อีกทั้งยังเปนรูปแบบการฟนฟูระบบเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของโรคโควิด 19  

ประเทศไทยอยูระหวางการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทําใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล เปนแนวทางสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เปนแนวทางที่ชวยใหประเทศบรรลุความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สําคัญเปนโอกาสสําหรับ
เศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพ่ิมการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวย
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจไทย ไมนอยกวา 2 แสนลานบาท หรือคิดเปนสดัสวนประมาณ 1% ของ GDP  

อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนนําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชยังไมเห็นผลความสําเร็จที่ชัดเจนนัก การ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยยังมีประเด็นที่เปนความทาทาย อาทิ ประสิทธิภาพของการใช
ทรัพยากรพ้ืนฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ํา ปญหา
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย พฤติกรรมการไมคัดแยกขยะตนทางของประชาชนกลายเปนคอ
ขวดของการนําทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหา
มลพิษและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นทุกป ภาคเกษตรและอาหารยังมีปญหาการสูญเสียอาหาร (Food loss) 
และขยะอาหาร (Food waste) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังมีไมมากนักหรือเทคโนโลยีที่มีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช อาทิเชน ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม 
เชน การวิเคราะหการไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis: MFA) การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
(Life Cycle Assessment: LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้ วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (KPI) ปญหา
อุปสรรคดานกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจํากัด
โดยเฉพาะตลาดในประเทศ แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทําใหเกิดตลาดใหมสําหรับธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม
และความยั่งยืน อีกความทาทายสําคัญซึ่งนับไดวาเปนปจจัยของความสําเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภคใหเขาใจวาขยะ/
ของเสียคือทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน และใชประโยชน 
รวมถึงทําใหผูผลิตและผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสรางตลาด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
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จากประเด็นทาทายดังกลาวนํามาสูการกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อน BCG โมเดล ของสาขา
เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เรียกวา 3C ไดแก 

 

C1: Closing the Loop  
ลดการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน ดวยการหมุนเวียน
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

C2: Creating New Economy Growth  
สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม เพ่ิม 
GDP ไมนอยกวา 2 แสนลาน หรือคิดเปน 
1% ของ GDP 

C3: Combating Climate Change; 
Transition to Sustainable Society  
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไมนอยกวา 
50 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
กาวสูสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ใชการขับเคลื่อนดวย key projects/ focus sectors/ co-
benefits เพื่อสรางแบบอยางความสําเร็จ และเปนโมเดลขยายผลไปยังวงกวาง กลุมเปาหมายของการ
ขับเคลื่อนในระยะ 5 ป ประกอบดวย  

1) พลาสติกครบวงจร: รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใชประโยชน  
2) เกษตรและอาหาร:  สรางระบบกลไกจัดการ ลด Food loss/Food waste ตลอด supply chain  

และสรางจิตสํานึกผูบริโภค  
3) วัสดุกอสราง: สรางความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี รูปแบบการกอสรางที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City ตามนโยบายรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังตองเรงขับเคลื่อนในประเด็น Cross-cutting ซึ่งเปนเง่ือนไขความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐหมุนเวียนในภาพรวม ไดแก  

1) การเรงขับเคลื่อน Key Projects /Focus Sectors เพ่ือสรางแบบอยางความสําเร็จ เปนโมเดลขยาย
ผลไปยังวงกวาง 

2) พัฒนา Circular Economy Solution Platforms สรางขีดความสามารถดานนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และเชื่อมโยงความรูสูเปาหมาย (เชน ผูประกอบการ, เกษตรกร) 

3) สรางบุคลากร/สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลียนกระบวนทัศนของการผลิต การบริโภค   และการใช
ชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม ดวยกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ สรางมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

4) สรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับแกกฎ/ระเบียบที่ เปนอุปสรรค พัฒนากลไกตลาดที่ เหมาะสม มี 
Incentive เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง 
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5) สรางการทํางานรวมกันทุกภาคสวน ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดเล็ก องคกร หรือตัวบุคคล ท้ังในระดับโลก 
ระดับประเทศ ทองถ่ินและชุมชน เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษบกิจหมุนเวียน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อ
ผลประโยชนรวมกัน (Co-benefits) 
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1. ความเปนมาของการจัดทํา BCG in Action   
 

รัฐบาลใหความสําคัญกับการเรงรัดพัฒนาประเทศดวยการใชโมเดลทางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา  
"BCG" ซึ่งเปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุงเนนการใชทรัพยากร
ชีวภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา หมุนเวียนใชประโยชนใหมากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่คาํนึงถึงสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน  

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน เชน การระบาดของโรคโควิด 19  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพลวัตของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาประเทศไทยหลังจากนี้จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีตองปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนาท่ีอาศัย "จุดแข็งของประเทศ" 
พรอมกับการผนึกกําลังภายใตแนวคิด "รวมไทยสรางชาติ"  ดวยการใช  3  แนวทางสําคัญ คอื  

1.  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก 
3.  เดินหนาไปดวยกัน ไมทิ้งใครไวขางหลัง 
  

1) นอมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูการพฒันาท่ียั่งยืน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) เปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยท่ีเปนรูปธรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy 
Model) โดยการผนึก 3 เศรษฐกิจเขาดวยกัน คือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
มุงสูเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยใชองคความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ   

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะนําไปสูความย่ังยืนในมิติตางๆ ไดแก 
ความมั่นคงทางอาหาร ความม่ันคงทางสาธารณสุข ความมั่นคงทางพลังงาน หลักประกันการมีงานทํา 
และความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

รูปที่ 1:  BCG Economy โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควิด 
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2) การสรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสูประชาคมโลก    
  โมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาจากฐานความเขมแข็งภายในอันประกอบดวย “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ”และ“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยนําความรูมาตอยอดและยกระดับมูลคา
หวงโซการผลิตสินคาและบริการ ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตรสําคัญ ประกอบดวย 1) เกษตรและอาหาร  
2) สุขภาพและการแพทย 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค  
 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาที่เร่ิมตนจากการสรางความเขมแข็งในระดับพ้ืนท่ี ขยายไปสู
ประเทศและเชื่อมโยงไทยสูประชาคมโลก ทั้งในฐานะเปนสวนหนึ่งของสายโซอุปทานของโลก (Global 
Supply Chain)  และศักยภาพในการแสดงบทบาทความเปนผูนําในเวทีโลก ดวยการเขาถึงความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากสถาบันชั้นนําของโลก เพ่ือนํามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑหรือบรกิารนวัตกรรม 
 

3) เดินหนาไปดวยกัน ไมท้ิงใครไวขางหลัง 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่นําไปสูการเดินหนาไปดวยกัน และไมทิ้งใครไว

ขางหลัง  เนนการขับเคลื่อน BCG เชิงพ้ืนที่ ใชการระเบิดจากภายในโดยเนนตอบสนองความตองการในแตละ
พ้ืนที่ ควบคูไปกับการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของพ้ืนที่ ตัวอยางเชน    

1) ภาคเหนือ เนนการพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัย มีมูลคาสูง สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนผลิตภัณฑอาหารครบวงจร หมุนเวียนวัสดุเศษเหลือนํามาใชประโยชน และตอยอดเศรษฐกิจ
ดวยทุนทางวัฒนธรรมลานนา (Creative Lanna)  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนแกไขปญหาสุขภาพหลักของประชากรในพ้ืนที่ เชน พยาธิใบไมตับ 
การผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม เชน โคอีสานวากิว และการหมุนเวียนใชวัสดุเศษเหลือภาคการเกษตร
เพาะเลี้ยงแมลงที่รับประทานได พรอมกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงโขง  

3) ภาคตะวันออก มุงเนนการพัฒนาผลผลิตทางดานการเกษตรโดยเฉพาะกลุมไมผล รวมถึงการ
พัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอนาคต การหมุนเวียนใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

4) ภาคใต มุงเนนการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูปผลผลิตเปน
อาหารที่มีมูลคาสูง สงเสริมการทองเที่ยวปกษใตยุคใหม และสงเสริมพ้ืนที่สรางสรรคเชิงพหุวัฒนธรรม การ
จัดการขยะพลาสติกครบวงจรในแหลงทองเท่ียวทางทะเล และหมูเกาะ  

2. การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย BCG in Action   

 การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย BCG in Action มุงเนนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม ที่ชวยสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงานควบคูกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มี
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตอการพัฒนาเศรษฐกิจสูง ดวยการหมุนเวียนนําทรัพยากรการผลิตหรือวัตถุดิบ
ที่ผานการผลิตหรือบริโภคแลวกลับเขาสูกระบวนการผลิตและใชประโยชนใหมหรือนํามาใชซ้ํา ใชทรัพยากร
ใหมใหนอยท่ีสุด คงคุณคาผลิตภัณฑใหนานที่สุด ชวยลดการเกิดของเสียหรือขยะใหนอยท่ีสุดหรือลดจนเหลือ
ศูนย (Zero Waste)  ซึ่งเปนแนวคิดที่ตางจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เนนการใชทรัพยากร การผลิต และ
การสรางของเสียในรูปแบบเศรษฐกิจที่เปนเสนตรง หรือ Linear Economy  
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กําหนดใหเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนหนึ่งในกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักที่เก่ียวของกับทุกยุทธศาสตรเปาหมาย ไดแก เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลงังาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ การทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีเปาหมายในระยะ 5 ป ลดการใชทรัพยากรในการ
พัฒนาเศรษฐกิจลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน ดวยการหมุนเวียนใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดการ
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ปลอยกาซเรือนกระจก ไมนอยกวา 50 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และในระยะ 10 ป กําหนด
เปาหมายชวยสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม เพิ่ม GDP ไมนอยกวา 2 แสนลาน หรือคิดเปน 1% ของ 
GDP สอดคลองกับบริบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เนนการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามเปาหมายแหงสหัสวรรษ
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals; SDGs) รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy; SEP) 
 
3. กระบวนการจัดทาํแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนดวย BCG Economy Model 

การจัดทําแผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG ใชกระบวนการที่เรียกวา การวิจัยเชิงระบบ                   
"System Research"  เปนกระบวนการนํามิติตางๆท่ีเก่ียวของมาพิจารณารวมกันอยางเปนองครวม ดวย
กระบวนการดึงผูเก่ียวของทั้งจตุภาคี ประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม/เอกชน  หนวยงานรัฐ  มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย และเกษตรกร มารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น เชื่อมโยงนโยบาย/การดําเนินงาน รวมถึง
การส่ือสารเพื่อใหมีความเขาใจเปาหมาย และทิศทางของการดําเนินงานรวมกัน รวมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ
และพัฒนาไปพรอมๆ กัน กระบวนการในการรวบรวมขอมูลดวยการการจัดประชุมระดมซึ่งแบงการจัดประชุม
โดยกลุมเศรษฐกิจหมุนเวียน ดร.วิจารย สิมาฉายา เปนประธาน มีผูเขารวมประชุมระดมความคิดรวมตลอดทั้ง
กระบวนการจัดทําเอกสารมากกวา 200 คน ผลผลิตที่ไดจากการประชุมคือ เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมนุเวียนเพื่อสรางแบบอยางความสําเร็จ ประเด็นการการขับเคลื่อน เชน การปรับแกกฎหมาย/ระเบียบที่เปน
อุปสรรค ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนากลไกตลาด มาตรการทางการเงิน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การ
กระจายความรูและจิตสํานึกสูภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงโมเดล/กลไกขับเคล่ือนที่เกิดขึ้นในระยะตางๆ ทั้งใน
ระยะเรงดวน (Quick win) (ภายในระยะเวลา 1 ป)  ระยะปานกลาง (ภายในระยะเวลา 3-5 ป) และระยะยาว 
(ภายในระยะเวลา 5-10 ป)  ทั้งนี้ขอเสนอดังกลาวไดนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 
และเผยแพรในวงกวางในการประชุมสมัชชา BCG เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ่ึงมีผูรวมประชุม
มากกวา 1,000 คน 

 

รูปท่ี 2: กระบวนการจัดทําแผนการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน  
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4. ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกจิหมนุเวียนของโลก 

ปจจุบันประชาคมโลกตระหนักถงึความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม จากหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุงขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงทําใหเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแบบด่ังเดิมใหกาวสูการพัฒนาอยางยั่งยืน บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs ของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะในเปาหมายท่ี 12 สราง รูปแบบการผลิตและการบริ โภคที่ยั่ งยืน  (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) ดวยการหมุนวนวัสดุกลบัมาใชใหม ลดของเสีย และขยะอาหาร 
รวมถึงเปนแนวทางในการบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ทุกประเทศมีสวนรวมในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนยังถูกยอมรับวาเปนรูปแบบการฟนฟูระบบเศรษฐกิจหลังจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 (World Economic Forum, 20201) เนื่องจากเปนแนวทางท่ีชวยสรางศักยภาพของ
ผลิตภัณฑและวัสดุใหคุมคา ดวยการออกแบบสินคาอยางชาญฉลาด มีการใชวัสดุต้ังตนนอยลง (Smart 
Design: Fewer Resource) สินคามีอายุการใชงานที่ยืนยาวขึ้น (Extend Product Life) เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในโลก และสินคาที่ใชงานแลวตองนาํกลับมาใชไดอีก รวมถึงสงเสริมระบบการแบงปน (Sharing Economy) 
การสรางความมั่นคงทางอาหารดวยการพึ่งพาการผลิตและบริโภคในทองถ่ิน (Local Consumption) มากข้ึน   

 

Ellen MacArthur Foundation (ผู พั ฒ นา  Circular Economy Butterfly model)  ร ะบุ ว า  Circular Economy มี
เปาหมายเพื่อสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม มุงเนนที่ประโยชนเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังน้ีการพัฒนา Circular Economy ต้ังอยูบน 3 หลักการพ้ืนฐาน ไดแก “การ
ออกแบบเพื่อไมใหเกิดของเสียและมลพิษ” “คงคุณคาผลติภัณฑใชประโยชนใหนานที่สุด” และ “ฟนฟูระบบนิเวศธรรมชาติ 
สรางระบบการใชทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียน ฟนคืน กลับสูธรรมชาติ”  

  

ที่มา: Ellen MacArthur Foundation,2017 สืบคนไดจาก  

        https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy 

 

                                           
1 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/opportunities-circular-economy-post-covid-19/ 
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4.1 ความจําเปนของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1) ลดความเสี่ยง: ขาดแคลนทรัพยากร ปญหามลพิษ ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตนทุนภาคการผลิต
เพิ่มข้ึน 

องคการสหประชาชาติคาดการณวาประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเปน 9.8 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 
สงผลใหความตองการใชทรัพยากรตางๆ เชน พลังงาน อาหาร โลหะ และชีวมวล จะเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัวเม่ือเทียบ
เทียบกับปจจุบัน เชนเดียวกับของเสียและขยะจากการบริโภคคาดวาจะเพิ่มข้ึนอีกไมนอยกวารอยละ 70 จาก
ปจจุบัน ในขณะท่ีกาซเรือนกระจกซึ่งกวาครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมการใชทรัพยากรในภาคการผลิตก็จะ
เพิ่มข้ึนเชนกัน (World Bank, 2018)2 หากการใชทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการบริโภคยังคงอยู ใน 
รูปแบบเดิม จะทําใหระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรและ
วัตถุดิบในการผลิต ตนทุนทรัพยากรจะกลายเปนตนทุนของภาคการผลิตและอุตสาหกรรม สงผลใหราคาสินคา
อุปโภค/บริโภคเพ่ิมข้ึน และสงผลตอระบบเศรษฐโดยรวม อีกทั้งปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศก็จะรุนแรงเกินกวาที่ระบบนิเวศจะรับได ดังนั้นหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะประเทศที่เปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุน จีน จึงสงเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือรับมือกับ
ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต และลดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 

 

 
รูปที่ 3: เปรียบความตองการทรัพยากรในอนาคตกับทรัพยากรที่มีอยู 

ที่มา: WBCSD, 2017 

2) สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 
นอกจากเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยสรางมูลคาที่เพ่ิมข้ึนใหกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมจากการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาแลวนั้น ยังชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจจากธุรกิจรูปแบบใหม อาทิ ธุรกิจแพตฟอรม 
และบริการ ธุรกิจใหบริการสารเคมีในรูปแบบ Chemical Leasing (CHL) ธุรกิจเปลี่ยนขยะเปน Secondary 

                                           
2 World Bank (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050  
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raw materials เชน upcycling ยกระดับวัสดุเศษเหลือดวยการออกแบบและเทคนิค ธุรกิจเทคโนโลยีการ
จัดการขยะ น้ําเสีย และรีไซเคิล และธุรกิจแบงปน เปนตน โดยขอมูลจาก WBCSD ชี้วา ในป พ.ศ. 2573 
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ 
โดยใชทรัพยากรที่นอยลง รวมถึงเปนการสรางสังคมแหงความยั่งยืน (WBCSD, 2017)3 การศึกษาของ 
Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018) ระบุวาการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุม
สหภาพยุโรปจะชวยเพิ่ม GDP อีกไมต่ํากวา 0.5% ในป พ.ศ. 2573 และสรางการจางงานไมต่ํากวา 700,000 
อัตรา  

 

รูปที่ 4: ประมาณการมูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนของโลก 
ที่มา: Waste to Wealth, Accenture Strategy, 2015 อางถึงโดย WBCSD, 2017 

ตารางที่ 1: ตัวอยางธุรกจิใหมจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

บริษัท กิจการ/การดําเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ออสเตรเลีย 

นําตลับหมึกเครื่องพิมพและพลาสติกออนกลับมาสรางคุณคาใชงานใหมอีกครั้ง โดย
นวัตกรมลาสุด คือ การเปล่ียนวัตถุดิบดังกลาวใหเปนถนน โดยใชในการผสมระหวางยางมะ
ตอยและแกวที่ถูกรีไซเคิลทําใหผวิถนนมีคุณภาพดี 

 
แคนาดา 

สกัดคารบอนจากขยะที่ไมสามารถรีไซเคิลได เพื่อทําใหคารบอนกลายเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ
อยางเมธานอลและเอธานอล  

 
ฝร่ังเศส 

บริหารจัดการพลังงานหรือระบบอัตโนมัติ มีการใชช้ินสวนรีไซเคิลกับผลิตภัณฑยืดอายุการใช
งานผลิตภัณฑดวยการเชาซื้อและการจายเปนครั้งตอการใช (Pay Per Use) รวมถึงบริการนํา
สินคาที่หมดอายุการใชงานกลับมารีไซเคิล  

                                           
3 WBCSD (2017) CEO Guide to Circular Economy, available online https://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf 
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บริษัท กิจการ/การดําเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
สหรัฐอเมริก 

เปล่ียนยางรถยนตเการวมไปถึงผลิตภัณฑของเสียจากยางอื่น ๆ เปน Micronized Rubber 
Powder  

 
สหรัฐอเมริก 

ใชเทคโนโลยี EcoVolt ในการบําบัดน้ําที่ปนเปอนจากกิจการอุตสาหกรรม และผลิตกาซ
ชีวภาพที่สามารถใชในการผลิตพลังงานสะอาด 

 
สหราชอาณาจักร 

พัฒนามาตรวัดอัจฉริยะสําหรับตรวจสอบขยะ เนนการใชงานในครัวพาณิชยเพื่อตรวจหาขยะ
เหลือทิ้งและวิเคราะหหนทางแกไข สามารถลดปญหาอาหารเหลือทิ้งไดกวาคร่ึงใน 40 
ประเทศ ประหยัดเงินไปไดกวา 25 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป  ได รับรางวัล Circular 
Economy Tech Disruptor Award 

 เนเธอรแลนด 

พัฒนากระบวนการยอมผาท่ีไมตองใชนํ้า ไมตองใชสารเคมีใด ๆ 
 

ที่มา: https://www.weforum.org/agenda/2019/02/companies-leading-way-to-circular-economy/ 

4.2 แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกจิหมนุเวียน 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก มีการปรับตัวเพ่ือนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใชในการพัฒนา

เศรษฐกิจและประสบผลสําเร็จในหลายประเทศ หากพิจารณาถึงองคประกอบของความสําเร็จที่เกิดข้ึน พบวา
โดยหลักมาจากการกําหนดนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจน มีแบบอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม การผลักดัน
กฎหมายในประเทศที่เอ้ือประโยชนหรือรองรับตอระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรวมมือระหวางภาครัฐ
เอกชน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ และการพัฒนาสรางกลไกการตลาด
และการสรางความตระหนักรูแกประชาสังคม 

1) กําหนดนโยบายและเปาหมายการขบัเคลื่อนระดับประเทศ 
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนตองเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การกําหนด

นโยบายและเปาหมายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนจากรัฐที่ชัดเจน ชวยใหการดําเนินงานของแตละ
หนวยงานมุงไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในหลายประเทศ อาทิ ฟนแลนด สหภาพยุโรป ยังกําหนดกลุม 
sector เปาหมายหรือ flagship projects ในการขับเคลื่อน เพื่อสรางแบบอยางความสําเร็จและเปนโมเดล
ขยายผลไปยัง sector อื่นๆ โดยเร่ิมจากกลุมท่ีพรอมดําเนินการ  

ตารางท่ี 2: ตัวอยางการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศตางๆ 
ประเทศ การสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 

สหภาพยุโรป 

 

ป ค.ศ. 2018 คณะกรรมาธิการฯ ไดดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อผลักดัน Circular Economy 
Package อาทิเชน จัดต้ังงบประมาณใหกวา 650 ลานยูโรจากกองทุน Horizon 2020 และกวา 5.5 
พันลานยูโรจากกองทุน structural fund มาตรการลดขยะอาหาร เชน การพัฒนาการติดฉลาก การ
พัฒนามาตรฐาน secondary raw material การวางแผน Eco-design working plan กําหนด
นโยบายท่ีเก่ียวกับพลาสติก ต้ังเปาหมายภายในป ค.ศ. 2030 บรรจุภัณฑพลาสติกทุกชนิดตองรีไซเคิล
ได เปนตน และปรับเปาหมายดานของเสียที่เก่ียวของ เชน เพิ่มสัดสวนการ Re-use ของเสียจาก
เทศบาลตางๆในสหภาพยุโรปใหเปนรอยละ 70 ของของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดภายในป ค.ศ. 
2030 เพิ่มสัดสวนการ Recycle บรรจุภัณฑตางๆ เปนรอยละ 80 ภายในป ค.ศ. 2030 และยุติการฝง
กลบของเสียที่  Recycle ได (Recyclable Waste) และของเสียที่ไมเปนของเสียอันตราย (Non-
hazardous Waste) โดยส้ินเชิง 
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ประเทศ การสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เนเธอรแลนด 

 

กําหนดมาตรการและขอบังคับท่ีเขมงวดในเร่ืองการนําส่ิงของกลับมาใชใหม รวมทั้งต้ังเปาหมายลดการ
ใชวัตถุดิบขั้นตนใหไดรอยละ 50 ลดการเผาไหมขยะลงรอยละ 50 และลดการฝงกลบขยะลงรอยละ 75 
ภายใน ค.ศ. 2030 โดยมีแนวคิดสําคัญในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีการใชวัสดุขั้นตนนอยลง 
สินคาตองมีอายุยืนยาว และเปนสินคาที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกหรือสามารถรีไซเคิลได 
คาดการณวาภายในปค.ศ. 2030 เศรษฐกิจหมุนเวียนในเนเธอรแลนด จะสรางตลาดมูลคามากกวา 7.3 
พันลานเหรียญสหรัฐ สรางงานกวา 54,000 ตําแหนง ราคาสินคาจะถูกต้ังในแบบ true price คือ 
สินคาและบริการตองคิดราคาตนทุนที่แทจริง โดยนโยบายดังกลาวเร่ิมตน จาก 5 กลุมธุรกิจหลัก คือ 
อาหาร พลาสติก ภาคการผลิต การกอสราง และสินคาอุปโภคบริโภค 

เยอรมน ี

 

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ ต้ังเปาหมายเพ่ิมผลิตภาพการใชทรัพยากรเปน 2 เทาในป 2020 
เทียบกับปฐานในป 1994 โดยใชมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลลอมและอตุสาหกรรมใน
การสรางระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจร และกําหนดนโยบายในการฟนฟูชุมชนทองถิ่นที่ตองรับภาระใน
การกําจัดของเสีย รวมไปถงึการรณรงคการนําวัสดุกลับมาใชใหม 

สวีเดน 

 

ต้ังเปาหมายในการนําสินคาอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลใหมได ผานทางกฎหมายที่กําหนดใหผูขาย
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเหลาน้ีตองรีไซเคิลวัสดุตามที่กําหนด นอกจากน้ีสวีเดนยังสามารถรีไซเคิลเหล็ก
ไดถึงรอยละ 70 และมีเปาหมายที่จะเพิ่มใหเปนรอยละ 85 ในป ค.ศ. 2020 และยังรวมถึงการรีไซเคิล
บรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษใหเปนรอยละ 85 เชนกัน 

ญี่ปุน 

 

 

ออกกฎหมายสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในป ค.ศ. 2000 (The Promotion of 
Effective Utilization of Resources Law) ที่แสดงใหเห็นวาวัสดุตางๆ สามารถหมุนเวียนไดครบ
วงจรของสินคา ทําใหปริมาณขยะจากการผลิตและบริโภคที่ไมไดนํากลับไปใชใหมเหลือเพียงรอยละ 5 
ความสําเร็จเกิดจากการที่รัฐบาลสรางรากฐานการจัดการของเสียอยางครบวงจร ต้ังแตการทําใหการ
แยกขยะเปนเร่ืองที่งายสําหรับผูบริโภค การเก็บคาจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกสต้ังแตตอนซ้ือ และการ
บังคับใหเอกชนเปนเจาของรวมในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับการจัดการของเสีย  

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 

เร่ิมสนใจแนวคิด Circular Economy ในป 1996 เพื่อใชเปนมาตรการในการควบคุมมลพิษ จนในป 
2008 ไดมีการประกาศใชกฎหมาย Circular Economy Law of the People’s Republic of China 
แตยังไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากกําหนดเปาหมายไมชัดเจน อีกทั้งขาดความรวมมือจากประชาชน 
นํา ไปสูการกํา หนด Circular Economy Development Strategy and the Recent Action Plan 
ในป 2013 ที่มุงเนนเร่ือง Clean Production, Eco-Industrial Park และ Eco-cities โดยรัฐบาลกลาง
เปนผูลงทนุดานโครงสรางพ้ืนฐาน และขอความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาชน 

ที่มา: ประมวลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559 และ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก, 2562  
 

2) การขับเคลื่อนดวยกฎหมาย 
การเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตองการสนับสนุนดานกฎหมายจากภาครัฐ ท้ังการปลดล็อค

แกไขกฎหมายเดิมท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน และการออกกฎหมายใหมเพื่อกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ของสังคม กฎหมายที่มีการนํามาใชเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแก กฎหมาย EPR และการใชกลไกมัดจํา
คืนเงิน (Deposit-refund system) มาใชเรียกคืนบรรจุภัณฑ และสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคแยกขยะและสงคืนขยะ
บรรจุภัณฑเขาสูระบบการจัดการ ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางมากในญี่ปุน สหภาพยุโรป 
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ตัวอยางการใชกฎหมาย EPR ในตางประเทศ 
: สหภาพยุโรป ประกาศใชกฎระเบียบ EPR หลายฉบับ ซ่ึงก็มีทั้งกฎระเบียบของ EU และกฎระเบียบจําเพาะของแตละ
ประเทศสมาชิก กฎระเบียบเหลาน้ันครอบคลุมผลิตภัณฑหลากหลายประเภท ตั้งแตยานยนต บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ยาง ไปจนถึงผลิตภัณฑดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

กฎระเบียบ WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) ซึ่งเปนกฎระเบียบที่กําหนดใหผลิต
รวมทั้งผูนําเขาอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปจําหนายในสหภาพยุโรปตองแสดงความรับผิดชอบในการจัดการซาก
อุปกรณที่ตนผลิตหรือจําหนายตามหลักการ EPR วัตถุประสงคเพ่ือจํากัดการเพ่ิมปริมาณของซากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในสหภาพยุโรป และเพ่ือที่จะเลี่ยงการนําซากผผลิตภัณฑเหลาน้ันไปกําจัดโดยการเผาทิ้งและการฝงกลบดวย ซึ่ง
ระเบียบ WEEE น้ีมีขอบเขตที่กวางมากและครอบคลุมผลิตภัณฑทุกประเภทท่ีใชไฟฟา ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟาในบานทั่วไป 
ทั้งขนาดเล็กและใหญ ไปจนถึงอุปกรณไอที ของเลนเด็กที่ใชไฟฟา และเครื่องมือชางตาง ๆ ที่ใชไฟฟาระเบียบ WEEE ผานมติ
เห็นชอบจากสหภาพยุโรปตั้งแตป ค.ศ.2002  

: ญ่ีปุน: ออกนโยบาย EPR เปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538 Law for the Promotion of Sorted Collection and Recycling 
of Containers and Packaging" มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม ลดขยะบรรจุภัณฑในครวัเรือน 
ซ่ึงรวมถึงขวดแกว ขวด PET กระดาษ ภาชนะพลาสติก กฎหมายฉบับน้ีมีสาระสําคัญอยู 3 ประการ ไดแก การใหผูบริโภคมี
สวนแยกขยะ แบงหนาที่ใหเทศบาลทองถ่ินมีหนาที่ในการจัดเก็บ และการรีไซเคิลหรือแปรขยะบรรจุภัณฑและส่ิงหอหุมเปน
หนาที่ขององคกรธุรกิจที่ผลิตและใชบรรจุภัณฑและส่ิงหอหุมเหลาน้ัน นอกจากน้ียังกําหนดใหสมาคม Japan Container and 
Pack Recycling Association (JCPRA) ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการดูแลกระบวนการรีไซเคิลขยะประเภทบรรจุภัณฑและหีบ
หอ โดยกําหนด Recycling contract fee ที่ผูผลิตตองจายตามประเภทวัตถุดิบที่ผลิตบรรจุภัณฑ 
ที่มา: http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=853 
       พัชรนันท รักพงษไทย, 2560 

3) ความรวมมือของภาคธุรกิจ 
ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ปเตอร บากเกอร ประธานกรรมการ

และประธานคณะผูบริหารสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (World Business Council for 
Sustainable Development; WBCSD) ระบุวา เศรษฐกิจหมุนเวียนคือคําตอบของการดํารงอยูของทุกคนบน
โลกใหยั่งยืนที่สุด ภาคเศรษฐกิจจึงตองเปนผูนําในการปฏิวัติโมเดลธุรกิจจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
เสนตรง (Linear Economy) ผลิต ใชทิ้ง ขายไดกําไร มาสูโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งปจจุบันมี
ทั้งหมด 5 โมเดลหลัก ประกอบดวย 1) พัฒนานวัตกรรมที่ยืดอายุสินคา (Product Life Extension) เชน ซอม
แลวนํากลับมาขายใหม 2) เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) เชื่อมตอคนมาสูการแบงปนสินคาที่ไมใช 3) 
นําทรัพยากรกลับมาผลิตใหม (Resource Recovery) เชน นําขยะกลับเปนวัตถุดิบ 4) ขายสินคาพรอมบริการ 
(Product as a Service) จากการขายอยางเดียวเปนการบริการดานอื่นชวยสินคาใชงานนานขึ้น เชน ซอมแซม 
และ 5) การสนับสนุนวัสดุทดแทน (Circular Supplies) เชน พลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ  

 

ตัวอยางบริษัทที่มีการใชแนวคิด Circular Economy  
: บริษัท P&G จํากัด ใชบรรจุภัณฑที่ผลิตจากขยะพลาสติกจากชายหาดที่เก็บรวบรวมมาโดยอาสาสมัคร กอนสงตอใหโรงงาน
คัดแยก ทําความสะอาด และเขาสูโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กอนสงให P&G ใชเปนวัตถุดิบในสัดสวนรอยละ 25 ผลิต
เปนขวดแชมพูตอไป ทั้งน้ี บริษัทตั้งเปาหมายที่จะใชวัตถุดิบจากพลาสติกรีไซเคิลประเภทดังกลาวกับผลิตภัณฑแชมพูไมตํ่ากวา 
500 ลานขวดตอป ซึ่งคิดเปนปริมาณขยะพลาสติกที่หายไปจากชายหาดถึง 2,600 ตัน 
: Ricoh มีโมเดลการใหเชาอุปกรณสํานักงาน เชน เคร่ืองพิมพ และเคร่ืองถายเอกสารระยะยาวมาต้ังแตยุค 90 การที่บริษัท
เปนเจาของสินคาเองถึง 60% ทําให Ricoh ควบคุมวงจรผลิตภัณฑไดเกินครึ่ง นอกจากโมเดลการเชา Ricoh มีแผนลดการใช
วัตถุดิบต้ังตนบริสุทธิ์โดยหันมาใชพลาสติกที่มีสารต้ังตนจากพืชเพิ่มข้ึนในการผลิตเคร่ืองพิมพและเคร่ืองถายเอกสาร ออกแบบ
อุปกรณตาง ๆ ใหมีขนาดเล็กลง เบาลง มสีวนประกอบนอยลง และใชโทนเนอรที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass) 
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ตัวอยางบริษัทที่มีการใชแนวคิด Circular Economy  
: บริษัท Unilever จํากัด ประกาศเปาหมายใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชซํ้า/รีไซเคิลได/ยอยสลายไดทั้งหมด ภายในป 2025 
โดยเร่ิมจากการออกแบบบรรจุภัณฑที่แยกสวนได (modular) หาวิธีเติมซํ้า และใชเทคโนโลยีผสมผสานช้ันพอลิเอทิลีนแบบ
บางเขากับพอลิเมอรเพื่อใชกับถุงหรือซอง ทําใหลดการใชพลาสติกได 1,700 ตัน ในป 2017 รวมท้ังใชวัสดุที่รีไซเคิลได เชน 
HDPE กับขวดผงซักฟอก และใชสารจากพืชอยางแปงขาวโพดผลิตซองชาที่ยอยสลายในประเทศสหราชอาณาจักร แคนาดา
และอินโดนีเซีย เปนตน 
: ไนก้ี (Nike) นําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชกับข้ันตอนการผลิตโดยกําหนดให 71% ของเส้ือผาและรองเทาตองทํามาจากวัสดุ 
รีไซเคิล และเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากเศษวัสดุเหลือใชในโรงงาน ขณะที่แบรนดอาดิดาส (Adidas) ไดผลิตรองเทารุนพิเศษ 
ทําจากขยะและตาขายจับปลาในทะเล นอกจากน้ีแบรนด เอช แอนด เอ็ม (H&M) ไดต้ังเปาหมายใหธุรกิจเปนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 100% โดยนําเส้ือผาใชแลวกลับมาผลติใหม 
ที่มา: http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/2069 
       https://greennews.agency/?p=16783 

4) การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ี
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือตอบโจทยเศรษฐกิจหมุนเวียนตองอาศัยความรูที่เปนสหสาขา 

และการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน  WBCSD (2018) ระบุวาเทคโนโลยีที่สรางมูลคาใหกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Disruptive Technology) ไดแก 1) กลุมเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม เชน เทคโนโลยีไอโอที, Big 
data, Blockchain, RFID ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้มีบทบาทในการชวยติดตามการใชทรัพยากรและการเกิดของ
เสี ย  2) ก ลุ ม เ ทค โน โ ล ยี  Physical เ ช น  3D printing, robotics, energy storage, modular design 
technology มีบทบาทในการลดตนทุนทรัพยากรและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 3) กลุมเทคโนโลยี Biological 
ชวยในการเปล่ียนผานจากการใช fossil based สู biobased  

 
บทบาทเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
: เทคโนโลยี Blockchain  
ถูกนํามาประยุกตใชกับเศรฐกิจหมุนเวียนในดานการจัดการขยะเพื่อลดขยะพลาสติก โดยมีธนาคารพลาสติก ดําเนินงานมา
อยางตอเน่ืองภายใตความรวมมือของ IBM และ Cognition Foundry ธนาคารพลาสติกกอต้ังขึ้นในเมืองแวนคูเวอรในป 2556 
และเปนองคกรเพ่ือสังคมที่ไมแสวงหาผลกําไร ธุรกิจของธนาคารพลาสติกเปนแนวทางในการแกปญหาขยะพลาสติกและความ
ยากจนในประเทศสหภาพยุโรป ดานส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี  Blockchain สามารถติดตามขยะพลาสติกไมใหไปยังหลุมฝงกลบ
และมหาสมุทรได ดานสังคม เทคโนโลยี  Blockchain ทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวบรวมและรีไซเคิลขยะ
พลาสติกโดยไดรับเหรียญดิจิตอลเปนการตอบแทน นอกจากน้ันยังเกิดธุรกิจเล็กๆมากมายสําหรับวัยรุนท่ีตกงานอีกดวย 
เครือขาย Blockchain ในภูมภิาคเหลาน้ีสรางงานและความม่ังค่ังเพ่ือฟนฟเูศรษฐกิจทองถ่ินในสหภาพยุโรป 

 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคล่ือนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย 
: ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI)  
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บริษัท ZenRobotics เปนบริษัทแรกที่ใช AI และหุนยนตในการกําจัดของเสีย บริษัทน้ีสามารถรวมปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) และหุนยนตเพ่ือคัดแยกขยะรีไซเคิล เทคโนโลยี ZenRobotics มีประสิทธิภาพอยางมาก สําหรับการ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของเสียไดอยางรวดเร็ว ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ชวยในการควบคุม
หุนยนตคัดแยกขยะอยางอัจฉริยะ ของเสียจะถูกตรวจสอบโดยกลองและเซ็นเซอร โดยกลองและเซ็นเซอร ถูกเรียกวา 
โปรแกรม ZenBrain สามารถวิเคราะหขอมูลเซ็นเซอรสรางการวิเคราะหแบบเรียลไทมที่แมนยําของของเสีย 
ที่มา: สวทช. 2563. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย 

 
ในการขับเคลื่อนใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยตางศาสตรจากภาคสวนที่แตกตางกันนั้น ใน

หลายประเทศจึงมีการพัฒนาแพทตฟอรมในรูปแบบตางๆ เชน โครงการความรวมมือรัฐ---เอกชน การจัดตั้ง
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือเปดโอกาสใหมีการทํางานรวมกันเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงสูการใชประโยชน  

 
ตัวอยาง platform เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเช่ือมโยงสูผูใช 
: รัฐบาลเนเธอรแลนด ริเริ่มโครงการ Holland Circular Hotspot ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย Circular Economy in the 
Netherland by 2050 เปนแพลตฟอรมรัฐรวมเอกชนท่ีเปดใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกภาคสวนท้ังรัฐ เอกชน สถาบันตาง ๆ 
ทํางานรวมกันเพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน สรางโอกาสในการเขารวมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
ประสานการดําเนินงานทั่วโลก  
: สเปน จัดตั้งศูนยนวัตกรรม The Circular Lab (TCL) เม่ือป 2560 เพ่ือเปนศูนยนวัตกรรมเปดดานเศรษฐกิจหมุนเวียนแหง
แรกของยุโรป เนนการศึกษาวิจัย ทดสอบและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับบรรจุภัณฑและการรีไซเคิลในสถานการณจริง โดย
รวมมือกับเครือขายบุคลากรภายนอก 200 ราย ทั้งจากบริษัท มหาวิทยาลยั บริษัท startup และหนวยงานภาครฐั 
ที่มา:  https://hollandcircularhotspot.nl/about-us/    https://www.thecircularlab.com/ 

5) การสรางความตระหนักรูแกประชาสังคม 
การทําใหเศรฐกิจหมุนเวียนแพรหลายถูกนําไปใชในวงกวางทุกภาคสวน สิ่งที่สําคัญคือการสรางความ

ตระหนัก จิตสํานึก ทัศนคติ และความเชื่อใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ใหเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนและรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน 
ตัวอยางเชน ฟนแลนดกําหนดใหเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึกษา มีการสรางชุดความรู Circular Economy in lifelong learning และผลักดันใหเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปนกระแสหลักในสังคม เชน การสอดแทรกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดงาน/มหกรรมตางๆ ในงาน
แขงขันดานนวัตกรรม เปนตน 

6) การพัฒนาสรางกลไกการตลาด 
ในปจจุบันการใชวัตถุดิบที่เปน Secondary raw materials ยังมีตนทุนที่สูงกวาวัตถุดิบใหม อีกทั้ง

พฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญยังคงตดัสินใจเลือกซื้อสินคาจากปจจัยดานราคาเปนหลัก การสรางกลไกตลาด
ใหผลิตภัณฑ/สินคาเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเปนสิ่งจําเปน ตัวอยางมาตรการดานการตลาดที่มีการประยุกตใชใน
ตางประเทศมีความหลากหลาย อาทิ การพัฒนากลไกตลาดภาครัฐ (Government procurement) การ
กําหนด standard สัดสวนของวัสดุรีไซเคิล (Recycled content or secondary materials) ในบรรจุภัณฑ 
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ CE เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคดานคุณภาพ ความปลอดภัย และราคา 
รวมถึงการกําหนดมาตรฐานสนบัสนุนทางการเงินและสทิธิประโยชนทางภาษี  เปนตน  

ตัวอยางมาตรการสรางกลไกตลาดในตางประเทศ 
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: เนเธอรแลนด เร่ิมกําหนดมาตรการ Circular Procurement Green Deal เพ่ือที่กระตุนการเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และต้ังเปาหมายเพิ่มสัดสวน Circular Procurement เปน 20% ภายในป 2020 
: กลุมประเทศ Nordic มีมาตรการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในกลุมวัสดุกอสราง การขนสง อาหารและจัดเล้ียง เฟอรนิเจอร ส่ิงทอ 
การกําจัดและจัดการของเสีย และเฟอรนิเจอร  
ที่มา: (EU Commission, 2017)4, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1092366/FULLTEXT01.pdf   

 

5. ประเทศไทยกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการเปล่ียนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดวยตระหนักวาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทําใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล เปนแนวทางสราง
การเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เปนแนวทางท่ีชวยใหประเทศบรรลุความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และที่สําคัญเปนโอกาสสําหรับ
เศรษฐกิจใหม สรางรายไดและเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 เศรษฐกิจหมุนเวยีนจะชวย
สรางมลูคาทางเศรษฐกิจ ไมนอยกวา 2 แสนลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 1% ของ GDP  

 

 

รูปที่ 5: มูลคาเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย 
หมายเหตุ: ขอมูลมากจากประมาณการ อางอิงจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียนในสหภาพยุโรป 

 
 
 
 

5.1 สถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย 

                                           
4 EU Commission (2017) Public procurement for a circular economy. 



หนา 16   

 

ปจจุบัน ภาครัฐและภาคเอกชนไทยใหความสําคัญกบัการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาครัฐมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบาย/มาตรการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ 
ขณะเดียวกันก็มีการพิจารณาแกไขขอกฎหมายที่ไมเอื้อตอเศรษฐกิจหมุนเวียน การกําหนดมาตรการสนับสนุน/
สิทธิประโยชนแกภาคเอกชน รวมถึงมีบทบาทในการเสริมสรางความรูความเขาใจและทัศนคติเชิงบวกแก
ประชาชน ในขณะที่ภาคเอกชน ความต่ืนตัวในเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเร่ิมมีความชัดเจนมากขึ้น หลาย
บริษัทมีการกําหนดแนวคิดการดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน บริษัทพีทีทีโกลบอล
เคมคิอล จํากดั (มหาชน) บริษัทเอสซีจี กลุมบริษัทไทยยูเน่ียน เครือเจริญโภคภณัฑ  

1) การขับเคลื่อนดานนโยบาย 
 การบรรจุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เปนวาระสําคัญและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ

ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนจดุเร่ิมตนที่สําคัญในการ
พัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย ทําใหภาครัฐเกิดความต่ืนตัวและเห็นความสําคัญของเศรษฐกิจ
หมนุเวียน โดยในปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีการกําหนดนโยบาย/มาตรการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประเทศท้ังทางตรงและทางออม อาทิเชน การจัดทําแผนที่นําทางการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
2561-2573 และการยกเลิกการใช single-use พลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ทําใหเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกรับรูและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมในวงกวาง การจัดต้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

อีกจุดเปล่ียนสําคัญ ไดแก การที่เศรษฐกิจหมุนเวียนถูกกําหนดไวในนโยบายรัฐบาลหมวดการพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทยในป 2561 โดยมุงพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy (BCG) ก็
เปนอีกจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยถูกขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

 

 

รูปที่ 6: นโยบายที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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2) บทบาทของภาคเอกชน 
 ความต่ืนตัวในเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคเอกชนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ผูประกอบการ

รายใหญมีการกําหนดแนวคิดการดําเนินธุรกิจภายใตระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน บริษัทพีทีทีโกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจี กลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน เครือเจริญโภคภัณฑ เมื่อผูประกอบการราย
ใหญเริ่มดําเนินการก็จะทําใหผูประกอบการ SMEs ที่อยูในสายโซอุปทานปรับตัวตามไปดวย ผูประกอบการ
รายใหญจึงเปนหัวหอกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการธุรกิจใหม
และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนก็มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น อาทิ ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจ
ตัวกลางผูจัดหาและคาวัตถุดิบใชแลว ธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน 

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีบทบาทสําคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเกิดผลเปนรูปธรรมใน
สังคม ดังเห็นไดจากความสําเร็จของโครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพ่ือจัดการ
พลาสติกและขยะอยางย่ังยืน (PPP พลาสติก) ที่รวมกันจัดการขยะพลาสติกอยางย่ังยืนและเปนระบบตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 

“โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอยางย่ังยืน” หรือ PPP Plastic 
กอตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2561 โดยกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับองคกรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน (TBCSD) หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาคประชาสังคมที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของปญหาและมีเจตนารมณรวมกันลดปริมาณขยะพลาสติก ในทะเลไทยลงไมตํ่ากวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2570 บน
พื้นฐานของการจัดการขยะอยางยั่ ง ยืนและ เปนระบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
ความรวมมือของภาคอุตสาหกรรมในโครงการน้ีเปนจุดเร่ิมตนที่ดีที่ภาคเอกชนมีบทบาทเปนผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนใหเปนรูปธรรม รวมกับภาครัฐ และประชาสังคม 
ที่มา: ประมวลจาก กรมสงเสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอม, 2562 

3) การสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนา 
ที่ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนางานวิจัยที่มุงใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดกระจายอยูใน

หนวยงานตางๆ แตเพ่ือใหแผนการวิจัยและนวัตกรรมมีทิศทางที่ชัดเจน กระทรวง อว. โดย สอวช. จึงพัฒนา
โปรแกรมปกหมุด หรือ Anchor programs สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Cross cutting หรือ
งานวิจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใชทรัพยากร อาทิเชน การพัฒนาฐานขอมูล Material flow 
ของประเทศ การพัฒนาฐานขอมูล Agricultural waste management and database เพ่ือการพัฒนาองค
ความรูและ solution ดานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ  
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รูปที่ 7: Anchor programs สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Cross cutting 
ที่มา: สอวช., 2563. การพัฒนานโยบายเพื่อการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือประกอบการหารือคณะกรรมการ

กํากับโครงการการขับเคล่ือนนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย วันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 ณ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

 

4) การสรางสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีกระบวนการสรางความรูความเขาใจดานเศรษฐกิจหมุนเวียนสูสังคมในวงกวาง จึงมี
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาองคความรูและการจัดการศึกษาดานเศรษฐกิจหมุนเวียนระหวางหนวยงานและ
เครือขายตางๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และอุดมศึกษา อาทิเชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยฯ สถาบัน
คลังสมองของชาติ เครือขาย PPP พลาสตกิ สอวช. สวทช. จัดทํารายวิชา Circular economy ในหลักสูตร
การศึกษาท่ัวไปและริเร่ิมพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ในรายสาขาวิชา อาทิ ในสาขาวิศวกรรมเคมี และ
บรหิารธุรกิจ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญเพ่ือสรางการปรบัเปลี่ยนเชิงสงัคม 
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5.2 ประเด็นทาทายและปญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 จากการที่ประเทศไทยมีเปาหมายในการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหมที่มีความย่ังยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม แตท่ีผานมาการขับเคลื่อนนําเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาปรับใชยังไมเห็นผลความสําเร็จที่ชัดเจนนัก การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยยังมี
ประเดน็ที่เปนความทาทายและเปนขอจํากัดที่สําคัญ ดังนี้  

1) ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตอการพัฒนาเศรษฐกิจต่ํา 
ข อ มู ล ขอ ง  UNESCAP 5 ชี้ ว า ป ริ ม าณ ก า ร ใ ช วั ส ดุ ภ า ย ใน ป ร ะ เ ทศ  ( Domestic Material 

Consumption) หรือ DMC ตอ GDP ของประเทศไทยในชวงป 2016 อยูที่ 2.06 กิโลกรัมตอเหรียญสหรัฐ  
สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศในเอเชียแปซิฟคและคาเฉลี่ยของกลุม OECD ชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพของการ
ใชทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ํา ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลของสอวช. (2563) ที่ระบุวา ในชวง 10 ปท่ีผานมาการใชวัสดุภายในประเทศตอประชากร 
(DMC/capita) เพ่ิมข้ึนรอยละ 28 ดังนั้นจึงเปนความทาทายของประเทศไทยในการยกระดับประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรใหดีขึ้นและยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโต มี GDP เพิ่มข้ึนได โดยอาศัยโมเดล
เศรษฐกิจหมุนเวียน  

2) การหมุนวนนําขยะและของเสียกลับมาใชประโยชน 
 ปญหาดานการบริหารจัดการของเสียเปนปญหาใหญของประเทศ พฤติกรรมการไมคัดแยกขยะ 
ตนทางของประชาชนกลายเปนคอขวดของการนําทรัพยากรมาหมุนวนใชใหม ในป 2560 ไทยมีปรมิาณขยะมูล
ฝอยชุมชนประมาณ 27.4 ลานตัน สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดเพียงรอยละ 30 หรือประมาณ 8.5 ลาน
ตันเทานั้น อีกทั้งรอยละ 30 ของขยะสวนที่เหลือนี้ถูกนําไปกําจัดอยางไมถูกตอง  

 

รูปที่ 8: การนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชน ป 2560 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2561 

  
ปญหาขยะพลาสติกตกคางเปนอีกความทาทายของเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย ปริมาณการใชพลาสติก

ไทยสูงเปนอันดับที่ 2 ในอาเซียนรองจากมาเลเซีย (ประมาณ 66.4 กิโลกรัม/คน) ในป 2561 ขยะพลาสติกทั่ว
ประเทศมีปริมาณกวา 2 ลานตัน/ป ในจํานวนนี้ถูกท้ิงรวมกับขยะทั่วไป 1.5 ลานตัน ถูกนําเขาสูกระบวนการ 
recycle เพียง 0.5 ลานตันเทานั้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ผลจากการระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมการ
สั่งซ้ือสินคาออนไลนและการสั่งซื้ออาหาร (Delivery) ที่เพิ่มข้ึน ทําใหสัดสวนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนอีกกวารอย
ละ 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร ขยะที่ถูกกําจัดไมถูกวิธีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

                                           
5 https://sdghelpdesk.unescap.org/re/thailand.html 

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด

27.4 ลานตัน 

นํากลับมา
ใชประโยชน

31% 

ขยะรีไซเคลิ
84%

ขยะอินทรีย 14.8%
ผลิตพลังงานชีวภาพ
1.2%
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ประชาชน เกิดการหลุดรอดสูทะเลและสรางผลกระทบตอระบบนิเวศในที่สุด โดยในป 2560 ไทยถูกจัดอยูใน
อันดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะทางทะเลมากที่สุด โดยมีปริมาณกวา 1 ลานตันตอป ซึ่งสวนใหญเปนขยะ
พลาสติก สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและเกิดการเปอนของไมโครพลาสติกในหวงโซอาหาร  

 

รูปที่ 9: ปญหาขยะทางทะเลของไทย 
ท่ีมา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560 

3) ปญหาตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคม (Environmental cost/Social cost) 
ประเทศไทยมีตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพื่อการจัดการปญหามลพิษและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนทุกป ดังเชนในกรณีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ที่ไมเพียงแตสราง
ความเสียหายใหกับสุขภาพของประชาชนคนไทยเทานั้น แตยังสรางความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจในแตละป
ไมต่ํากวา 6,000 ลานบาท ในชวงเวลา 1 เดือน (ศูนยวิจัยกสิกร, 2563) สาเหตุหลักของปญหา PM2.5 พบวา
มาจากการเผาในที่โลงโดยเฉพาะการเผาในไรนา เชน การเผาตอซังขาว การเผาใบออย หากสามารถหมุนเวียน
นําชีวมวลดังกลาวมาใชประโยชนนอกจากจะชวยแกปญหา PM2.5 แลว ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

4) การสูญเสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste)  
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารของโลก ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยสงออกสินคาเกษตรและอาหาร

รวมกันคิดเปนมูลคา 3 ลานลานบาท มากเปนอันดับที่ 12 ของโลก มีสินคาหลายชนิดที่ไทยผลิตไดเปนอันดับตน
ของโลก เชน ขาว มันสําปะหลัง น้ําตาลทราย แตหากพิจารณาถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ของไทย ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 12.3 ที่กําหนดใหมีการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารให
ไดคร่ึงหนึ่งภายในป พ.ศ. 2573 พบวาภาคการเกษตรไทยมีการสูญเสีย Food loss โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 
30 จากการเก็บเก่ียว การจัดเก็บ การขนสง การเลือกบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมทําใหไมสามารถยืดอายุอาหารได
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นานเทาที่ควร (ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 2563) สําหรับ Food waste ประเทศไทยยังไมมีขอมูล
ปริมาณอาหารที่ผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหารที่ชัดเจน มีเพียงขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เปนขยะ
อินทรียซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุวา ในป พ.ศ. 2560 มี ปริมาณมากถึง 17.56 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือ 254 กิโลกรัมตอคนตอป โดยตัวเลขนี้เปนปริมาณขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บโดยเทศบาลเทานั้น ยังไมรวมขยะอาหารหรือปริมาณอาหารสวนเกินของภาคธุรกิจที่มีการจาง
บรษิัทเอกชนบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนสวนใหญยังท้ิงขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปทําใหการ
คัดแยกขยะและการนําไปรีไซเคิลทําไดยาก (TDRI, 25626) หากจัดการกับขยะอาหารเหลานี้อยางไมดีพอจะทํา
ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกและสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในที่สุด  

 
รูปที่ 10: หวงโซอุปทานของการเกิดขยะอาหาร 

ท่ีมา: TDRI, 2562 

5) ขาดระบบนิเวศนวัตกรรมและการเช่ือมโยงสูผูใช 
ในภาพรวมไทยยังตองการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะชวยสนับสนุนการเปลี่ยนผานเศรษฐกิจ

หมุนเวียน หรือเทคโนโลยีที่มีอยูแลวยังไมถูกเชื่อมโยงสูผูใช อาทิเชน ขอมูลเชิงลึกทางสิ่งแวดลอม เชน การ
วิเคราะหการไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis: MFA) การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life 
Cycle Assessment: LCA) รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (KPI) ซึ่งเปนขอมูลท่ี
จําเปนสําหรับการวิเคราะหแกไขปญหาและชวยจูงใจผูบริโภคและภาคธุรกิจใหปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการผลิต/พฤติกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบเชิงนิเวศ การจัดการของเสีย การยืด
อายุการใชงานผลิตภัณฑ การซอมแซมผลิตภัณฑ ศักยภาพการถอดประกอบ โมเดลธุรกิจ การเสนอคุณคาใหม
ใหลูกคา การหาจุดทํากําไร ลวนเปนนวัตกรรมและความรูที่ตองเรงสรางความสามารถเพ่ือการเปลี่ยนผานไปสู
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือเชื่อมโยงผูประกอบการหรือผูที่ที่มีความ
พรอมดําเนินการ เศรษฐกิจหมุนเวียนใหสามารถเขาถึงองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีมีอยูในกลุมผูเชี่ยวชาญ  

6) ปญหาอุปสรรคดานกฎระเบียบ  
ความสําเร็จของเศรษฐกิจหมุนเวียนในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และในอีกหลายประเทศ สวนหนึ่งมาจาก

ผลของการผลักดันทางกฎหมายเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง และการการปลดล็อคแกไขกฎหมายเดิมท่ีเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน ผลการประชุมระดมความคิดและเวทีสมัชชา BCG in action มีขอเสนอกฎระเบียบท่ี
ไทยควรตองพัฒนาและการทบทวนแกไขเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้ 

: ปรับแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ. 2548 ขอ 8 ที่ระบุวา “หามมิใหใช
ภาชนะบรรจุที่ทําข้ึนจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร เวนแตใชเพื่อบรรจุผลไมชนิดที่ไมรับประทาน
เปลือก” เพ่ือเพ่ิมตลาดการใช recycled PET ภายในประเทศ 

                                           
6 https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2019/09/final_food_waste_management.pdf 
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: รัฐนํามาตรการ Extended Producer Responsibility; EPR มาบังคับใชขยายความรับผิดชอบ
ใหบริษัทผูผลิตสินคา กลุมผูคาปลีก/คาสง รวมกําหนดเปาหมายการเรียกคืนบรรจุภัณฑพลาสติก 

: แกไขกม.คํานิยาม “กากอุตสาหกรรม” ตามประกาศกรมโรงงานฯ ปลดล็อกใหสามารถนาํของเสีย
ที่ยังมีประโยชน เชน การนํากากมันสําปะหลังออกนอกโรงงานเพื่อใชประโยชนได  

: กําหนด sandbox สงเสริม modular construction ในโครงการกอสรางของภาครัฐ อํานวย
ความสะดวกดานกฎหมายขออนุญาตปลูกสราง สนับสนุนงบประมาณ มาตรการทางภาษี 

7) ตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีจํากัด  
แมวาเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยทําใหเกิดตลาดใหมสําหรับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน แต

พบวาตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีจํากัดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ การขยายตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในประเทศจึงเปนความทาทายสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจหมนุเวียนไทย ซึ่งตองอาศัยทั้งการสนับสนุน
จากรัฐ เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การนําระบบภาษีสิ่งแวดลอมมาใช การกําหนดมาตรการที่ชวยสรางการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค (ตัวอยางเชนมาตรยกเลิกการใช single-use พลาสติก) การกําหนด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร เชน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมถุงพลาสติก มาตรการสนับสนุนใหผูผลิตสินคาใช
บรรจุภัณฑที่มีสัดสวนพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้น การมีมาตรการสนับสนุนทางการเงิน/ภาษีเพ่ือสรางแตมตอ
ใหกับผูประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียนใหสามารถแขงขันได ควบคูกับการสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคและสังคม
เห็นความสําคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนผานกิจกรรมเชิงรุกรปูแบบตางๆ การสรางเร่ืองราว/จุดขายใหกับผลิต
เศรษฐกิจหมุนเวียนในดานคุณคา (Value Proposition) และความแตกตางกับผลิตภัณฑสินคา/บริการทั่วไป 
เปนตน 

8) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภค  
เงื่อนไขความสําเร็จของการสรางการเปลี่ยนแปลงใหประเทศไทยกาวสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นอกจากมาจากการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ (top down) แลวนั้น ยังตองมาจากการสนับสนุนใหเกิด
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตและผูบริโภค (bottom up) อาทิเชน ให
เขาใจวาขยะ/ของเสียคือทรัพยากรที่ยังสามารถหมุนเวียนใชประโยชนได หากมีการแยก จัดเก็บ หมุนเวียน 
และใชประโยชน รวมถึงทําใหผูผลิตและผูบริโภคยอมรับในผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อสรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 23   

 

จากประเด็นที่ความทาทายและขอจํากัดตางๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนขางตน นํามา
วิเคราะห TOWS MATRIX เพ่ือกําหนดกลยุทธ/กลไกการดาํเนินงานไดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 TOWS MATRIX ของการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย 

 
 

การวิเคราะห 
TOWS MATRIX 

Opportunity  
: เศรษฐกิจหมุนเวียนเปน new 
normal ที่ชวยเสรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจางงาน ควบคูกับ
การใชทรัพยากรอยางคุมคา   
สอดคลองบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Threat 
: กลไกตลาดไมเอื้อตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

Strength 
: ประชาชนสนใจปญหาสิ่งแวดลอม 
มากขึ้น 
: ภาคธุรกิจต่ืนตัว พรอมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียน เชน กลุม PPP 
พลาสติก 

 เร่ิมขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
กลุม high impact ที่มีความพรอม  
โดยใชรูปแบบ PPP ในการ
ดําเนินงาน 

 

 สราง Business model  ในกลุม
ธุรกิจที่มีความพรอม 

Weakness 
: ป ร ะชา ช น / ผู บ ริ โ ภ คส ว น ใ หญ 
ยังไมเขาใจเศรษฐกิจหมุนเวียน 
: ขาด Platform และระบบที่ จําเปน 
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
: ปญหาการเขาถึง เทคโนโลยีและ 
แหลงทุน 
: ขาดแรงจูงใจ เน่ืองจากราคาของ 
Circular Alternatives สูงกวาการใช 
Primary resources  
: กฎระเบียบที่ มีอ ยู ไม เอื้ อตอการ
พัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

 สรางบุคลากร/สังคมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เชน หลักสูตรการสอนทุก
ระดับ, CE University, ฝกอบรม
สราง active citizen 

 พัฒนา Solution platforms 
/Technology เชน ฐานขอมูล 
material flow ของอุตสาหกรรม,  
การศึกษาและใชดรรชนี 
ช้ีวัดอัตราในการนําวัสดุกลับมา
หมุนเวียน Circularity Index, CE 
Design tech เปนตน 

 รัฐ-เอกชน รวมปรับแกกฎ/ระเบียบที่
เปนอุปสรรค  

 Market dynamics  พัฒนากลไก
ตลาด เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ, 
สรางกลุม CE Supply chain, 
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ CE เพ่ือ
สรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค 
ดานคณุภาพ ความปลอดภัย และ
ราคา 

 Incentive for change ขยาย
มาตรการทางการเงิน/สทิธิประโยชน
ทางภาษีที่มีอยูแลวใหครอบคุลม 
ธุรกิจ CE  
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6. ขอเสนอ BCG in Action เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เงื่อนไขทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีจํากัดและเสื่อมโทรม เปนแรงกดดนัใหประเทศไทยตอง
เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่เนนการใชทรัพยากร การผลิต และการสรางของเสีย สูระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซึ่งมุงสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความยั่งยืนดวยการหมุนเวียนใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคงคุณคาของผลิตภัณฑในนานที่สุด นอกจากนี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนยังเปนโอกาสสําหรับ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม ที่ชวยสรางรายไดและการจางงานใหกับประเทศ  
 

เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน  

การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน BCG in Action มีเปาหมายสรางการเปลี่ยนเปลี่ยนที่เรยีกวา 3C 

 

C1: Closing the Loop  
ลดการใชทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลง 2 ใน 3 จากปจจุบัน ดวยการหมุนเวียน
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

C2: Creating New Economy Growth  
สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแนวใหม เพ่ิม 
GDP ไมนอยกวา 2 แสนลาน หรือคิดเปน 
1% ของ GDP 

C3: Combating Climate Change; 
Transition to Sustainable Society  
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ไมนอยกวา 
50 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
กาวสูสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

กลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน  

BCG in Action เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนดวย key projects/ focus sectors/ 
co-benefits เพ่ือสรางแบบอยางความสําเร็จ และเปนโมเดลขยายผลไปยังวงกวาง การพิจารณาเลือก
กลุมเปาหมายพิจารณาจาก 3 เกณฑหลัก ไดแก  

 ความรุนแรงของปญหา มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก ใชทรพัยากรสูง มีปญหาในการหมุนเวียนใชประโยชน 
 มีความพรอมดานเทคโนโลยี และมีผูเลนท่ีชัดเจน (key players) 
 หมุนเวียนแลวคุมคา เกิดผลกระทบหรือเกิดผลประโยชนรวม (Co-benefits) ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม 
กลุมเปาหมายของการขับเคลื่อนในระยะ 5 ป ประกอบดวย  

1) พลาสติกครบวงจร: รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใชประโยชน  
2) เกษตรและอาหาร:  สรางระบบกลไกจัดการ ลด Food loss/Food waste ตลอด supply chain  

และสรางจิตสํานึกผูบริโภค  
3) วัสดุกอสราง: สรางความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี รูปแบบการกอสรางที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City ตามนโยบายรัฐบาล 
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กลุมที่ 1: พลาสติกครบวงจร  
 

เปาประสงค 
รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใชประโยชน 
: บรรจุภัณฑ ถุงพลาสติก PE และ PET ถูกแยกและหมุนเวียนเขาระบบ 100% ในป พ.ศ. 2573 

ความจําเปน 
วิกฤติขยะพลาสติกเปนปญหารุนแรงท่ีตองเรงแกไขอยางจริงจัง ปจจุบันขยะพลาสติกถูกนําไปรีไซเคิล

เพียง 1 ใน 4 ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด สวนที่เหลือถูกท้ิง/ฝงกลบรวมกับขยะทั่วไป ซึ่งขยะบางสวน
เกิดการหลุดรอดสูสิ่งแวดลอมสรางปญหาขยะพลาสติกในทะเล สงผลตอระบบนิเวศและทําใหเกิดการปนเปอน
ของไมโครพลาสติกในสัตวทะเล สรางปญหาตอหวงโซอาหาร  

พลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) และ PE (Pelyethylene) เปนพลาสติกท่ีเขาสู
กระบวนการรีไซเคิลสูงสุดเมื่อเทียบกับพลาสติกชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเปนพลาสติกที่มีมูลคารับซื้อสูง สามารถ
นํามาใชประโยชนใหมไดหลายรอบและในหลายรูปแบบ อยางไรก็ดี มีการประมาณการวาพลาสติก PET และ 
PE ที่เขาสูกระบวนการรีไซเคิลอยางเหมาะสม มีสัดสวนไมถึงครึ่งหนึ่งชองพลาสติก PET และ PE ทั้งหมด 
(Gone Advanturing, 25607) ดังนั้น BCG in Action เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงกําหนด
เปาหมายการขับเคลื่อนในระยะ 5 ป จึงมุงดําเนินการแยกและหมุนเวียนบรรจุภัณฑ ถุงพลาสติก PE และ PET 
ใหเขาสูระบบหมุนเวียนได 100% ภายในป พ.ศ. 2573  

แนวทางการดําเนินงาน 
การเปลี่ยนบรรจุภัณฑพลาสติก PET และ PE ใหกลับมาเปนทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนเพ่ือลดปญหาขยะพลาสติกตกคางและขยะพลาสติกทะเล ตองการการขับเคลื่อนต้ังแตระดับนโยบาย
จนถึงปฏิบัติและตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 
อาทิเชน การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อแกไขกฎหมาย/กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค รัฐและเอกชนตองมีการบูร
ณาการความรวมมือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กลไกในการรวบรวมจัดเก็บและกําจัดที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่
ภาคเอกชนตองเปนผูนาํในการขับเคลื่อนกระบวนการหมุนเวียนและใชประโยชน เชน ผูผลิตสินคาปรับเปลี่ยน
มาใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีสัดสวนพลาสติกรีไซเคิลเพ่ิมขึ้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ิมแนวทางใหมๆ ใน
การนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชน และผูบริโภคตองใหความรวมมือมีการแยกขยะในระดับครัวเรือน เปน
ตน จากเวทีการประชุมระดมความคิดและสมัชชา BCG in Action สรุปแนวทางการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกครบวงจรไดดังรายละเอียดในรูปที่ 11 

                                           
7 Gone Advanturing, 2560. Material Flow and Value Chain Analysis for PET Bottle and Aluminum Cans. 
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รูปที่ 11: แนวทางการบริหารจัดการพลาสติกครบวงจร 

กลไกการขับเคลื่อน 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5 ปข้ึนไป 
 จัดใหมีสิทธิประโยชน/เงินทุน 

สงเสริมการจัดตั้งwaste hub 
รวบรวมพลาสติกบรรจุภัณฑ/
ถุงพลาสติกครบวงจรในรูปแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคม/วิสาหกิจชุมชน  
ที่นําระบบดิจิทัล/application  
มาประยุกตใชบริหารจัดการ 
demand-supply 

 นํากลไก take-back process  
มาใชเรียกคืนบรรจภุัณฑ/
ถุงพลาสติก เชน กลไกมดัจําคืนเงิน 
(Deposit-refund system), drop 
off machine, ถังวนถงุ ของกลุม 
PPP Plastics 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล/
application ประเมินปริมาณและ
ติดตามเสนทางขยะพลาสติก และ
เรงจัดทาํ Material flow analysis 
ของ PET และถุงพลาสติกเปาหมาย 
เพื่อควบคุมแหลงท่ีมาและประเภท
ของพลาสติกที่จะนํามารีไซเคิล 

 เรงรัดสงเสริมใหมีการขับเคล่ือน 
การจัดต้ัง waste hub พลาสติก
ครบวงจรกระจายในจังหวัดตางๆ  
ทั่วทุกภมูิภาค 

 บมเพาะธุรกิจ startups เทคโนโลยี 
recycle และใชประโยชนพลาสติก 
รีไซเคิลรูปแบบใหม เชน ส่ิงทอ  
เสนใย ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การ
ใชพลาสติกสะอาดทาํถนน และ
พลาสติกปนเปอนผลิตพลังงาน  
เปนตน 

 ปรับแก ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 295 พ.ศ.2548 
ขอ 8 ที่ระบุวา “หามมิใหใชภาชนะ
บรรจุที่ทําข้ึนจากพลาสติกที่ใชแลว
บรรจุอาหาร เวนแตใชเพ่ือบรรจุ
ผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก”  

 รัฐนํามาตรการ Extended 
Producer Responsibility; EPR 
มาบังคับใชขยายความรับผิดชอบ 
ใหบริษัทผูผลิตสินคา กลุมผูคาปลีก/
คาสง รวมกําหนดเปาหมายการ
เรียกคืนบรรจุภัณฑพลาสติก  

 ขยายผลการดําเนินงานสู 
ขยะพลาสติกทุกประเภท ผลักดัน 
ใหไทยรีไซเคิลพลาสติกได 100% 
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ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5 ปข้ึนไป 
 พัฒนานวัตกรรมในการนาํขยะ

พลาสติกมาใชประโยชนอยางครบ
วงจรและเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจสูง 

 เรงสรางความรูและทัศนคติที่ถูกตอง 
ในการแยกขยะ 3R พลาสติกใชซ้ํา 
รวมถึงจิตสํานึกของประชาสังคม 
ผานส่ือและกิจกรรมตางๆ เชน 
โครงการสาธิต, การฝกอบรม, 
สื่อ social media และ 
application เปนตน 

 

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
1) หากรีไซเคลิพลาสติก PET และ PE ได 100% จะชวยลดการใชพลังงานเทียบเทาน้ํามันเบนซิน 680 

ลานลิตร/ป คิดเปนมูลคา 18,000 ลานบาท/ป 
2) ลดการใชทรัพยากรการผลิต เชน น้ํา สารเคมี พลังงาน 
3) ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก แกไขปญหามลพิษสิ่งแวลดอม และขยะพลาสติกในทะเล 
4) สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน 

 
กลุมที่ 2: อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

เปาหมาย:  

1) สรางระบบกลไกจัดการ ลดการสูญเสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) ตลอด  
    supply chain และสรางจิตสํานึกผูบริโภค 

 Food Loss ลดลงจาก 30% ในปจจุบัน เปน 10% ภายในป พ.ศ. 2573 
 Food Waste ลดลงจากปจจุบัน 50% ภายในป พ.ศ. 2573 
 

2) พัฒนาระบบกลไกหมุนเวียนใชประโยชนเศษวัสดุการเกษตร ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 การเผาภาคการเกษตรลดลง 100% ภายในป พ.ศ. 2565 

ความจําเปน 
ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญของโลก ปริมาณผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นหมายถึง

รายไดที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกร การเพ่ิมผลผลิตการเกษตรใหมากที่สุดจึงกลายเปนเปาหมายหลักของเกษตรกร
สวนใหญ และมักใชวิธีการทําการเกษตรท่ีไมเหมาะสมเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยไมคํานึงวาเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมตามมา ดังเชนปญหาการเผาในภาคการเกษตร ที่เกิดจากเกษตรกรเผา
เศษฟางขาวเพื่อเพ่ือลดระยะเวลาในการเตรียมแปลงและเริ่มการทํานารอบใหมไดเร็วขึ้น และการเผาใบออย
เพื่อใหงายตอการเก็บเก่ียว ซึ่งเหลานี้ลวนแตเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาฝุนละอองในชวงฤดูแลง นํามาซึ่ง
ปญหาสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเปนตนทุนสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคมเพ่ือการจัดการปญหามลพิษ
และผลกระทบของประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกป  

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีปญหา Food loss และ Food waste โดยพบวา ไทยมี Food loss เกิดขึ้น
ประมาณ 30% จากการเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การขนสง และการเลือกบรรจุภัณฑท่ีไมเหมาะสม (ศูนยวิจัย 
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Krungthai Compass, 2562)8 ในขณะที่ Food waste ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27-28 ลานตัน ใน
จํานวนนี้รอยละ 64 เปนขยะอินทรีย ซึ่งเกินคร่ึงหนึ่งเปนขยะท่ีมาจากอาหาร (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)9 และ
และในปจจุบัน ประเทศไทยยังอยูในชวงเร่ิมตนการดําเนินงานเก็บขอมูลและจัดการเร่ืองการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร 

จากปญหาที่เกิดข้ึน BCG in Action เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงกําหนดเปาหมาย การ
พัฒนากลไกลดการสูญเสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) ตลอด supply chain และ
สรางจิตสํานึกผูบริโภค รวมถึงสรางกลไกหมุนเวียนใชประโยชนเศษวัสดุการเกษตร เพื่อลดปญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอม 

แนวทางการดําเนินงาน 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารใหเกิดผล มีการหมุนเวียนใช

ประโยชนเศษวัสดุการเกษตรแทนการเผาทิ้ง ลด food loss และ food waste ไดตามเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน จําเปนอยางยิ่งท่ีตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนตลอดหวงโซคุณคา  
(Loop Connecting) อีกทั้งตองมกีารขับเคล่ือนต้ังแตระดับนโยบายจนถึงการลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลในระ
ดังประเทศ จากการประชุมระดมความคิดและสมัชชา BCG in Action สามารถสรุปแนวทางดําเนินงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ไดดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12: แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
 
 

                                           
8 ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 2562 
9 https://thaipublica.org/2019/11/thailand-foodwaste-1/ 
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กลไกการขับเคล่ือน 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5 ปข้ึนไป 
 จัดใหมีมาตรการทางการเงนิ 

สนับสนุนกลไกการหมุนเวียน 
นําชีวมวลจากภาคเกษตร เชน ใบ
ออย ฟางขาว มาใชประโยชนครบ
วงจร (Waste to resources) ลด
ปญหามลพิษ และสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  

 เรงกําหนด Food Loss Index พืช/
สัตวเศรษฐกิจหลักของประเทศใหแลว
เสร็จ พรอมพัฒนาถายทอดนวัตกรรม
เทคโนโลยีแกปญหาในสวนท่ีเปน 
hotspot ตลอด supply chain 

 เรงรัดจัดทํา benchmarking 
ปริมาณ food waste   
ในระดับครัวเรือน, โรงเรียน, ชุมชน 
พรอมทั้งจัดทําระบบ/กลไกการลด 
food waste ครบวงจร เพ่ือใชเปน
แนวทางในการขับเคล่ือนดําเนินการ 

 ขับเคล่ือนลด food waste ครบ
วงจร นํารองในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ชุมชนท่ีมีความพรอม 
โดยนําระบบและกลไกตางๆ เชน 
Sharing, donation, 3R มาใชลด 
food waste และขยายผล
ดําเนินงานในปถัดไป 

 ศึกษาและออกแบบสินคาอาหารไทย
ใหมีรูปแบบและปริมาณ (food 
portion) ที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
และความตองการของผูบริโภคแตละ
กลุม 

 สรางความรูและทัศนคติที่ถูกตอง
ให กับ ผูบริ โภค ในการลด food 
waste ผานกิจกรรมและส่ือรูปแบบ
ต า งๆ เชน โครงการสา ธิต , สื่ อ 
social media, application 

 นํารองลด food loss ตลอด 
supply chain ในพืช/สัตว
เศรษฐกิจเปาหมาย (15 ชนิด)  

 บมเพาะธุรกิจ startups ที่มี
เปาหมายจัดการ ใชประโยชน เพิ่ม
มูลคา food waste 

 แกไขกม.คํานิยาม  
“กากอุตสาหกรรม” ตามประกาศ
กรมโรงงานฯ ปลดลอ็กใหสามารถ
นําของเสียที่ยังมีประโยชน เชน  
การนํากากมันสําปะหลังออกนอก
โรงงานเพื่อใชประโยชนได  

 

 

 
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ 

1) หากนําใบออยไปผลิตพลังงานชีวมวล สนับสนุนนโยบายโรงไฟฟาชุมชน คิดเปน มูลคาพลังงานที่จะ
ผลิตได 24,000 ลานบาท/ป  

2) ชวยลดผลกระทบสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ และสังคม จากปญหา PM2.5  
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3) ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดขยะอาหารของโลก ลดการสูญเสยีอาหาร จากกระบวนการ
ผลิตและหวงโซอุปทาน  

4) ลดกาซเรือนกระจก (GHG) ชวยบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

กลุมท่ี 3: อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 

เปาหมาย:  
สรางความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี รูปแบบการกอสรางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสนับสนุน

การขับเคลื่อน Smart City ตามนโยบายรัฐบาล 

ความจาํเปน 
อุตสาหกรรมการกอสรางเปนหนึ่งในประเภทอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรจํานวนมากและกอใหเกิด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมคอนขางมาก แมวาจะเปนอุตสหกรรมที่มีมูลคาสูงและสรางการจางงาน จึงเปนความ
ทาทายในการนําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช ตั้งแตข้ันตอนการวางโครงการ การออกแบบ วิธีการกอสราง 
การลดมลภาวะ และการสรางส่ิงแวดลอมที่ดีกวาเดิม และเพ่ือยกระดับเปนอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

แนวทางการดําเนินงาน 
แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกลุมวัสดุกอสรางจะใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเปน

เคร่ืองมือหลักในการขับเคล่ือน โดยเรงสรางความสามารถดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีและประยุกตใชเพ่ือ
สรางแบบอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม สําหรับการขยายผลนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป จากการประชุม
ระดมความคิดและสมัชชา BCG in Action สามารถสรุปแนวทางดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง ไดดังรูปที่ 13 
 

 

รูปท่ี 13: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวยีนในอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง 
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กลไกการขับเคล่ือน 

ระยะ 1-2 ป ระยะ 3-5 ป ระยะ 5 ปข้ึนไป 
 เรงพัฒนา Data/Digital 

Infrastructure  
ของวัสดุกอสราง [Materials 
Registration Platform, Materials 
Life-Cycle Data, Materials  
E-Marketplace, Materials 
Performance Data] 

 สรางเครอืขาย stakeholders ที่
เก่ียวของ เชน สถาปนิก ผูผลิต 
วัสดุกอสราง ผูรับเหมากอสราง  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

 สงเสริมการพัฒนาสินคานวัตกรรม
วัสดุกอสรางและการกอสราง 
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใน
ภาคเอกชน เชน carbon-free 
technology, Zero-Pollution 
Production Processes, ระบบ 
Digital design & Construction, 
green labelling ดวยการสราง
แรงจูงใจ เชน การจัดประกวดและ
มอบรางวัล รวมถึงการใชมาตรการ
ทางภาษ ี

 สงเสริมการกอสรางในรูปแบบ 
modular construction  
ผานโครงการกอสรางในภาครัฐ  
ชวยลดการเกิดของเหลือและมลพิษ 
และพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ือง 

 กําหนด sandbox สงเสริม 
modular construction ใน
โครงการกอสรางของภาครัฐ  
อํานวยความสะดวกดานกฎหมาย 
ขออนุญาตปลูกสราง สนับสนุน
งบประมาณ มาตรการทางภาษี 

 

 ขับเคล่ือน sustainable 
urbanization structure ผงัเมือง 
ที่มองเร่ืองย่ังยืน  
สราง CE lifestyle sharing 
economy  

 

 
ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ 

1) เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และรูปแบบการกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2) ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพ่ิมขึ้น  
3) ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  
4) สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน 
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7. โครงการนํารอง (Quick-win)  

โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร: โมเดลเมืองและโมเดลจังหวัดทองเที่ยว 
(sensitive areas) 
 

1. ความสําคัญ 
ในป 2561 ขยะพลาสติกทั่วประเทศมีปริมาณประมาณ 2 ลานตัน/ป ในจํานวนน้ีถูกนําเขาสู

กระบวนการรีไซเคิลเพียง 0.5 ลานตัน ที่เหลืออีก 1.5 ลานตัน ถูกทิ้งรวมกับขยะท่ัวไป และเล็ดลอดออกสู
แหลงน้ํา ทะเล ทําใหไทยติดอันดับประเทศที่ทิ้งขยะลงสูทะเลเปนอันดับ 6 ของโลก (กรมควบคุมมลพิษ, 
2562) นอกจากนี้ จากการระบาดของโควิด-19 การสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ท่ีเพ่ิมขึ้นยังทําใหสัดสวนขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้นกวารอยละ 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร และรอยละ 30 ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ 
ขยะพลาสติกตกคางยังเปนปญหาสําคัญของแหลงทองเที่ยว ซึ่งมีสาเหตุมาจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน
และพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่เปนหมูเกาะทางทะเลซึ่งมีพ้ืนที่จํากัด ท่ี
นอกจากเผชิญกับปญหาขยะบนฝงแลวยังมีปญหาขยะใตทองทะเลย  

แมวารัฐบาลไดออกมาตรการเพ่ือแกปญหาขยะพลาสติก เชน  การจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และการจัดทํา (ราง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของ
ประเทศ พ.ศ. 2561 – 2579 การยกเลิกการใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียว ควบคูไปกับการสรางการรับรูใหกับ
ประชาชน แตปญหาขยะพลาสติกยังคงเปนปญหาวิกฤติของประเทศที่ตองเรงแกไขใหตรงจุดและตองการการ
ขยายผลการบริหารจัดการขยะพลาสติกอยางครบวงจรสูวงกวาง แทนการดําเนินงานที่ละจุดอยางชาๆ ดังท่ี
ผานมา ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองการการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง ทั้งในเชิงนโยบายและ
งบประมาณเพ่ือดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 

2. กิจกรรม 

กิจกรรม หนวยงานรวมดําเนินการ ปที่ 

 จัดทําฐานขอมูลพลาสติกครบวงจร Material Flow 
Analysis ระดับชุมชน 

 มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่, กรมควบคุมมลพิษ 
สถาบันพลาสติก, สวทช. 

1-2 

 พัฒนาโครงสรางและระบบการจัดเก็บและคัดแยกขยะแบบ
บูรณาการใชนวัตกรรม เชน การติดต้ังระบบ Drop point 
ในพื้นท่ีชุมชนที่เช่ือมโยงกับระบบเกบ็ขน 

มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่, กรมควบคุมมลพิษ
อปท., PPP พลาสติก, สวทช. 

1-3 

 พัฒนาเครือขายวิจัยและการดําเนินงานระดับพื้นท่ี สราง 
Business Model  
ระดับชุมชน ตั้งแตผูเก็บ ผูรวบรวม ผูคัดแยก และผูนําไปรี
ไซเคิล/ผูผลิตเม็ดพลาสติก 

 PPP พลาสติก, อปท., มหาวิทยาลยัใน
พื้นที่, ททท., NGOs 

1-3 

 สรางชุมชนตนแบบที่มีความสามารถในการคัดแยกขยะจนเกิด
เปนรายได  
1 จังหวัด 1 เทศบาล 1 ชุมชนตนแบบ 

 PPP พลาสติก, อปท., มหาวิทยาลยัใน
พื้นที่, ททท., NGOs 

1-3 

 ใหความรูแกสังคมและชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูบริโภคในวงกวาง 

 PPP พลาสติก, อปท., มหาวิทยาลยัใน
พื้นที่, ททท., NGOs 

1-3 
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3. งบประมาณตลอดโครงการ:  
    ประมาณ 400   ลานบาท (20 พ้ืนที่)    

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 หาก recycle พลาสติก PET ได 100% จะชวยลดการใชพลังงานเทียบเทาน้ํามันเบนซิน 680 ลาน

ลิตร/ป คิดเปนมูลคา 18,000 ลานบาท/ป  
 ลดการใชทรัพยากรการผลิตอ่ืนๆ เชน น้ํา สารเคมี 

 ชวยลด GHG  1.0 ลานตัน แกไขมลพิษสิ่งแวดลอม และขยะพลาสติกในทะเล 
 สรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน  

5.  เง่ือนไขความสําเร็จ 
ความสําเร็จของโครงการนํารอง ขึ้นอยูกับ 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

1) ตลาด: ปรับแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “หามมิใหใชภาชนะบรรจุท่ีทําขึ้นจากพลาสติกที่ใช
แลวบรรจุอาหาร” และ “ใชนโยบายการคลังสนับสนุนใหผูผลิตสินคาใชบรรจุภัณฑที่มีสัดสวน
พลาสติกรีไซเคิลเพ่ิมขึ้น”  

2) นวัตกรรม: Innovative Solution เพ่ือการแยกขยะ, Recycled/Reprocess, eco-design, 
ฐานขอมูลพลาสติก, บุคลากรเชี่ยวชาญ  

3) นโยบาย: รัฐมีนโยบายสนับสนุนการสรางระบบแยกขยะในทุกชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 
องคการปกครองสวนทองถ่ินสรางระบบการแยกขยะ เชน ระบบ Drop point ใหครอบคลุม 
พ้ืนที่ชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งระบบเก็บขนที่เชื่อมโยงกัน  

 
8. เง่ือนไขความสําเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การเปลี่ยนผานจากระบบเศรษฐกิจแบบเสนตรง (Linear Economy) สูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่ง
เปนระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคาและทําใหมนุษยอยูกับธรรมชาติไดอยางสมดุล ประเทศไทยจําเปนตอง
ขับเคลื่อนในประเด็นเหลานี้ ซึ่งเปนเงื่อนไขความสําเร็จ 

6) ขับเคลื่อนดวย Key Projects /Focus Sectors และเปลี่ยนแบบอยางความสําเร็จ เปนโมเดล
ขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆ ในวงกวาง 

7) พัฒนา Circular Economy Solution Platforms สร า งขีดความสามารถด านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และเชื่อมโยงความรูสูเปาหมาย (เชน ผูประกอบการ, เกษตรกร) 

8) สรางบุคลากร/สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลียนกระบวนทัศนของการผลิต การบริโภค   และการ
ใชชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม ดวยกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ สรางมหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

9) สรางตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับแกกฎ/ระเบียบที่ เปนอุปสรรค พัฒนากลไกตลาดที่ 
เหมาะสม มี Incentive เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลง 

10) สรางการทํางานรวมกันทุกภาคสวน ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดเล็ก องคกร หรอืตัวบุคคล ทั้งในระดับ
โลก ระดับประเทศ ทองถิ่นและชุมชน เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษบกิจหมุนเวียน แกไขปญหา
สิ่งแวดลอม เพ่ือผลประโญชนรวมกัน (Co-benefits) 
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รูปที่ 14: การขับเคล่ือน BCG Model เศรษฐกิจหมุนเวียน 
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