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1.1 กรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
มููลนิิธิิ Ellen MacArthur ได้้ให้้คำำ�นิิย�มูของเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

(Circular Economy: CE) คืำอ ระบบเศรษฐกิิจทีี่�มูีกิ�รวี�งแผนิให้้

ที่รัพย�กิรในิระบบกิ�รผลิตทัี่�งห้มูด้ส�มู�รถกิลับคืำนิสู�สภ�พเดิ้มู

และนิำ�กิลับมู�ใช้้ให้มู�ได้้ด้้วียนิวัีตกิรรมู มูุ�งเนิ้นิกิ�รใช้้ที่รัพย�กิร

ให้มู� (virgin material) ให้้นิ้อยทีี่�สุด้ กิ�รคำงคำุณคำ��ผลิตภัณฑ์์ให้้

นิ�นิทีี่�สดุ้ กิ�รเปลี�ยนิรูปแบบกิ�รใช้้ง�นิผ��นิโมูเด้ลธุิรกิิจให้มู�กิ�ร

สร�้งของเสยีในิปรมิู�ณทีี่�ตำ�ทีี่�สดุ้และให้ค้ำวี�มูสำ�คัำญกัิบกิ�รจัด้กิ�ร

ของเสียจ�กิกิ�รผลิตและบรโิภคำ เพื�อรบัมูอืกัิบปญัห้�กิ�รข�ด้แคำลนิ

ที่รัพย�กิรในิอนิ�คำต ทีี่�จะมูีคำวี�มูต้องกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรเพื�อกิ�ร

ผลิตเพิ�มูมู�กิข้�นิจ�กิกิ�รขย�ยตัวีที่�งเศรษฐกิิจและคำวี�มูต้องกิ�ร

สนิิค้ำ�และบรกิิ�รของผูบ้รโิภคำ1 อีกิทัี่�งเปน็ิแนิวีที่�งกิ�รแก้ิปญัห้�

ทีี่�จัด้กิ�รกัิบคำวี�มูท้ี่�ที่�ยระดั้บโลกิ เช้�นิ กิ�รเปลี�ยนิแปลงสภ�พ

ภมููอิ�กิ�ศ กิ�รสญูเสยีคำวี�มูห้ล�กิห้ล�ยที่�งชี้วีภ�พ ของเสีย และ

มูลภ�วีะ 

ห้�กิอธิบิ�ยต�มูห้ลักิที่ฤษฎีีให้ก้ิระช้บั คืำอกิ�รปรบัเปลี�ยนิเศรษฐกิิจ

แบบเส้นิตรง (linear economy) ซ้ึ่�งเป็นิวิีธิีกิ�รที่ำ�ธุิรกิิจแบบ

ดั้�งเดิ้มูทีี่�ใช้ท้ี่รัพย�กิรธิรรมูช้�ติ (take) ในิกิ�รผลิตสินิค้ำ� (make) 

และเมูื�อสินิค้ำ�ถูกิใช้้ โด้ยผู้บริโภคำจนิสิ�นิอ�ยุกิ�รใช้้ง�นิ (use) 

สินิค้ำ�เห้ล��นิั�นิก็ิจะถูกิทิี่�งห้รือกิำ�จัด้ (dispose) โด้ยไมู�นิำ�กิลับมู�

ใช้้อีกิ ในิที่�งตรงกัินิข้�มูกัิบห้ลักิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�ให้้คำวี�มู

สำ�คัำญกัิบกิ�รเกิิด้ระบบกิ�รห้มูุนิเวีียนิ เพื�อเป็นิวีงจรปิด้ของ

ที่รัพย�กิร (close-loop) ซ้ึ่�งมูีคำวี�มูจำ�เป็นิทีี่�ต้องมูีกิ�รเปลี�ยนิ 

ทัี่�งระบบ ด้้วียกิรอบแนิวีคิำด้เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ (Circular Economy) 

ทีี่�ให้้ระบบกิ�รผลิตต้องมูีกิ�รวี�งแผนิให้้มูีกิ�รนิำ�ที่รัพย�กิรถูกิ

กิลับมู�สู�ระบบได้้อีกิคำรั�ง (return) ด้้วีย 3 แนิวีที่�งกิ�รคำงมููลคำ��

คืำอ ลด้กิ�รใช้้วัีตถุดิ้บให้มู� คำงคำุณคำ��ผลิตภัณฑ์์ส�วีนิประกิอบและ

วัีสดุ้ และลด้ผลกิระที่บที่�งลบให้้เห้ลือน้ิอยทีี่�สุด้ ผ��นิรูปแบบ 

business model ต��งๆ

สำ�ห้รบักิรอบนิโยบ�ยนิวัีตกิรรมูเพื�อขบัเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ 
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เห้น็ิโอกิ�สที่�งเศรษฐกิิจทีี่�ใช้ท้ี่รพัย�กิรเต็มูประสทิี่ธิภิ�พ รวีมูทัี่�ง

กิ�รสร้�งมููลคำ��จ�กิบริกิ�รของเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ จ้งได้้ให้้คำำ�

จำ�กัิด้คำวี�มูทีี่�เห้มู�ะสมูกัิบกิรอบนิโยบ�ยฯ ทีี่�เสนิอ คืำอห้มู�ยถ้ง 

ระบบเศรษฐกิิจทีี่�รักิษ�และเพิ�มูมููลคำ��ที่รัพย�กิรตลอด้ห้�วีงโซึ่�

คำุณคำ�� ด้้วียกิระบวีนิกิ�รนิวัีตกิรรมูทัี่�งในิกิ�รผลิต กิ�รบริโภคำ/ใช้้ 

และกิ�รนิำ�วัีสดุ้เห้ลือใช้้กิลับมู�สู�กิ�รผลิตให้้คำรบวีงจร เพื�อใช้้

ที่รัพย�กิรให้เ้กิิด้คำวี�มูคำุ้มูคำ�� ลด้กิ�รสูญเสีย และป้องกัินิกิ�รเกิิด้

มูลพิษที่�งสิ�งแวีด้ล้อมู

1.2 การมุ่งส่่เป้าหมายการปล่ื่อย 
 ก๊าซเร่อนกระจกสุทธิิเป็นศ่นย์  
 (GHG Net Zero) ภายในปี ค.ศ 2065
ประเที่ศไที่ยได้้ลงนิ�มูเข�้ร�วีมูในิอนิสุญัญ�สห้ประช้�ช้�ติวี��ด้้วีย

กิ�รเปลี�ยนิแปลงสภ�พภูมูิอ�กิ�ศ และคำวี�มูตกิลงป�รีส (Paris 

Agreement) และได้้ตั�งเป้�ห้มู�ยในิกิ�รลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่ 

เรือนิกิระจกิให้้ได้้ร้อยละ 20-25 จ�กิ BAU (business as usual) 

ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 ต�อมู�ในิกิ�รประชุ้มูสมูัช้ช้�ประเที่ศภ�คีำ

อนุิสญัญ�สห้ประช้�ช้�ติ (COP26) ในิป ีพ.ศ. 2564 นิ�ยกิรฐัมูนิตรี

ได้้เข้�ร�วีมูและยกิระดั้บเป้�ห้มู�ยกิ�รลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิ

กิระจกิเป็นิร้อยละ 40 รวีมูถ้งได้้ประกิ�ศเป้�ห้มู�ยคำวี�มูเป็นิกิ

ล�งที่�งคำ�ร์บอนิ (Carbon Neutrality) และเพิ�มูสดั้ส�วีนิพลังง�นิ

ห้มูุนิเวีียนิไมู�นิ้อยกิวี��ร้อยละ 50 ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2050 ตลอด้จนิ

เป้�ห้มู�ยกิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิเป็นิศูนิย์ (Net Zero)  

ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2065 โด้ยใช้้โมูเด้ลเศรษฐกิิจ BCG เป็นิเคำรื�องมูือ

สำ�คัำญในิกิ�รขับเคำลื�อนิ รวีมูทัี่�งสนัิบสนุินิเป้�ห้มู�ยกิ�รพัฒนิ� 

ทีี่�ยั�งยืนิ (Sustainable Development Goal: SDGs) 

UNDP ประมู�ณกิ�รวี��เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิจะมูีส�วีนิช้�วียลด้ 

กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิได้้มู�กิถ้ง 2 ในิ 3 จ�กิกิ�รเพิ�มู

ประสิที่ธิิภ�พกิ�รใช้้วัีตถุดิ้บและกิ�รเก็ิบรักิษ�พลังง�นิแฝงของ

วัีสดุ้และผลิตภัณฑ์์ จ�กิกิ�รลด้กิ�รใช้้พลังง�นิในิกิ�รสกัิด้จ�กิ

ธิรรมูช้�ติ และในิขั�นิตอนิอื�นิๆ ช้�วีงอ�ยุกิ�รใช้ง้�นิของที่รัพย�กิร 

ห้�กิประยุกิต์ใช้้ห้ลักิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิอุตส�ห้กิรรมูซีึ่เมูนิต์ 

เห้ล็กิ พล�สติกิ และอลูมูิเนิียมู จะส�มู�รถลด้ปริมู�ณกิ�รปล�อย 

ก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิได้้ 3.7 ล้�นิตันิในิปี คำ.ศ. 2050 ห้รือคิำด้เป็นิกิ�ร

ลด้ลงร้อยละ 40 ของกิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิในิอุตส�ห้กิรรมู 

เห้ล��นิี�2

1.3 ความเสี�ยงทางการค้าแลื่ะการส่ญเสีย 
 ความสามารถในการแข่้งข้ัน
จ�กิประเด็้นิด้้�นิสิ�งแวีด้ล้อมูทีี่�นิ�นิ�ช้�ติให้ค้ำวี�มูสำ�คัำญได้้นิำ�มู�

สู�กิ�รบังคัำบใช้ก้ิฎีระเบียบด้้�นิสิ�งแวีด้ล้อมูเป็นิส�วีนิห้น้ิ�งของเงื�อนิไข

และมู�ตรกิ�รกีิด้กัินิที่�งกิ�รค้ำ�ทีี่�มูใิช้�ภ�ษี (non-tariff measures: 

NTMs) อ�ทิี่ กิ�รกิำ�ห้นิด้ร้อยละวัีตถุดิ้บรอบสอง (secondary 

material) ในิผลิตภัณฑ์์ กิ�รกิำ�ห้นิด้ไมู�ให้้มูีวัีสดุ้ทีี่�ไมู�ส�มู�รถนิำ�

กิลับมู�ผลิตให้มู�มู�เป็นิส�วีนิประกิอบ กิ�รเก็ิบภ�ษีในิอัตร�ทีี่�สูง

ข้�นิสำ�ห้รับสินิค้ำ�ทีี่�มูีกิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิสูงกิวี��มู�ตรฐ�นิ 

กิ�รออกิกิฎีห้มู�ยห้�้มูนิำ�เข้�สนิิค้ำ�จ�กิประเที่ศทีี่�ไมู�มูกีิ�รรณรงค์ำ

ลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิ ซ้ึ่�งเห้ล��นีิ�ถือเป็นิแรงกิด้ดั้นิให้ธุ้ิรกิิจ

ไที่ยต้องเร�งปรับตัวีในิระดั้บห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ และต้องด้ำ�เนิินิกิ�ร

แสด้งข้อมููลทีี่�ส�มู�รถตรวีจสอบย้อนิกิลับได้้ (traceability) 

ตัวีอย��งเช้�นิ สห้ภ�พยุโรปได้้ด้ำ�เนิินิกิ�รต�มูข้อกิำ�ห้นิด้นิโยบ�ย

กิรนีิดี้ล (Green Deal) ทีี่�มูุ�งเนิน้ิกิ�รใช้ท้ี่รพัย�กิรอย��งมีูประสิที่ธิิภ�พ 

คำวี�มูเป็นิกิล�งที่�งคำ�ร์บอนิ (Carbon Neutrality) และกิ�รกิำ�ห้นิด้ 

กิำ�แพงภ�ษีคำ�รบ์อนิ (Carbon Border Adjustment Mechanism:  

CBAM) เบื�องต้นิคำ�ด้วี��สห้ภ�พยุโรปจะปรับร�คำ�ของสินิค้ำ� 

นิำ�เข้�ให้้สะท้ี่อนิถ้งปริมู�ณกิ�รปล�อยคำ�ร์บอนิทีี่�แท้ี่จริงในิ

กิระบวีนิกิ�รผลิต ซึ่้�งอ�จอยู�ในิรูปแบบกิ�รจัด้เก็ิบภ�ษีคำ�ร์บอนิ

ในิปี พ.ศ. 2566 โด้ยเริ�มูจ�กิภ�คำส�วีนิทีี่�มูีอัตร�กิ�รปล�อย 

คำ�ร์บอนิสูง ส�งผลให้้ผู้ประกิอบกิ�รไที่ยต้องปรับตัวี เพื�อรักิษ�

คำวี�มูส�มู�รถในิกิ�รแข�งขันิ ทัี่�งนิี� ประเที่ศไที่ยพ้�งพ�กิ�รส�งออกิ

ไปสห้ภ�พยุโรปประมู�ณ 13% ของกิ�รส�งออกิทัี่�งห้มูด้ มููลคำ��

กิวี�� 911,000 ล้�นิบ�ที่ ในิปี คำ.ศ. 2020 โด้ย ศูนิย์วิีจัยกิสิกิรไที่ย

คำ�ด้วี��กิลุ�มูสินิค้ำ�เคำรื�องใช้้ไฟฟ้�และอิเล็กิที่รอนิิกิส์ (ฮ�ร์ด้ดิ้สก์ิ

ได้รฟ์แผงวีงจรไฟฟ้�) จะได้้รับผลกิระที่บเป็นิกิลุ�มูแรกิ ต�มูด้้วีย

กิลุ�มูสินิค้ำ�เกิษตรและอ�ห้�ร3

1	 ปรัับจาก	สมุดุปกขาวการัพััฒนาวิทยาศาสตร์ัเทคโนโลยีและนวัตกรัรัมุของปรัะเทศไทย	(STI	White	Paper)	เพั่�อเศรัษฐกิจชีีวภาพั	เศรัษฐกิจหมุนุเวียน	และเศรัษฐกิจ
สีเขียว	(Bioeconomy,	Circular	Economy	and	Green	Economy	:	BCG	Model)	(2561)		

2	 	Ellen	MacArthur	Foundation	(2019).	Completing	the	Picture:	How	the	Circular	Economy	Tackles	Climate	Change	
3	 	ชุีติมุา	มุสุิกะเจริัญ.	(2564,	24	มุิถุุนายน).	กสิกรัฯ	มุองการัเก็บภาษีคาร์ับอนสินค้าขา้มุแดนของ	EU	ปี	66	ท้าทายสง่ออกไทย.	สำานักขา่วอีไฟแนนซ์์ไทย

กรอบนโยบายนวััตกรรมเพ่ื่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวัียน  | 
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เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารีพััฒนารีะบบนิเวีศ
นวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย

 ขั้อเสนอกิารีพััฒนารีะบบนิเวีศ
นวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน 

เศรีษฐกิิจหมุุนเวีียนขัองไทย

ภ�พทีี่� 1 เศรษฐกิิจช้ีวีภ�พ เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ และเศรษฐกิิจสีเขียวี (Bio-Circular-Green Economy: BCG)

ทีี่�ผ��นิมู�นิโยบ�ย BCG ได้้ให้ค้ำวี�มูสำ�คัำญกัิบกิ�รลงทุี่นิในิเศรษฐกิิจ

ช้วีีภ�พ ซ้ึ่�งคำรอบคำลุมู 4 อุตส�ห้กิรรมูเป้�ห้มู�ย (S-curves) ได้้แกิ� 

เกิษตรและอ�ห้�ร กิ�รแพที่ย์และสุขภ�พ พลังง�นิช้ีวีภ�พ เคำมูี

และวัีสดุ้ช้ีวีภ�พ และที่�องเทีี่�ยวีและเศรษฐกิิจสร้�งสรรค์ำ ทัี่�ง 4 

อุตส�ห้กิรรมูคำรอบคำลุมูกิ�รจ้�งง�นิมู�กิกิวี�� 16.5 ล้�นิคำนิ และ

มูีสัด้ส�วีนิร้อยละ 21 ของ GDP เป็นิโมูเด้ลเศรษฐกิิจทีี่�เน้ินิกิ�ร

พัฒนิ�แบบคูำ�ขนิ�นิทัี่�งกิ�รใช้้เที่คำโนิโลยีทีี่�มูีคำวี�มูก้ิ�วีห้นิ้�สูงไป

สร้�งมููลคำ��เพิ�มู พร้อมูกัิบกิ�รยกิระดั้บเศรษฐกิิจฐ�นิร�กิ ด้้วีย

เที่คำโนิโลยทีีี่�ช้�วียเพิ�มูประสทิี่ธิภิ�พให้กั้ิบคำนิห้มูู�มู�กิของประเที่ศ

เพื�อลด้คำวี�มูเห้ลื�อมูลำ� 

กิ�รพัฒนิ�ขั�นิถัด้ไปจะเนิ้นิกิ�รนิำ�แนิวีคิำด้เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

และเศรษฐกิิจสีเขียวีมู�ยกิระดั้บอุตส�ห้กิรรมูห้ลักิข้�งต้นิ  

รวีมูถ้งสร้�งระบบนิิเวีศทีี่�เห้มู�ะสมูกัิบกิ�รเปลี�ยนิผ��นิของ

ประเที่ศไที่ยทัี่�งองคำ�พยพ ให้้มูุ�งสู�ระบบเศรษฐกิิจทีี่�ใช้้

ที่รัพย�กิรธิรรมูช้�ติอย��งมูีประสิที่ธิิภ�พ ลด้ของเสียออกิสู� 

สิ�งแวีด้ล้อมู และลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิ อีกิทัี่�งยังเป็นิ 

โอกิ�สสร้�งธุิรกิิจรูปแบบให้มู�ทีี่�จ้�งง�นิและสร้�งมููลคำ��เพิ�มู  

โด้ยได้้กิำ�ห้นิด้เป�้ห้มู�ยและตัวีช้ี�วัีด้ทีี่�สำ�คัำญ ได้้แกิ� กิ�รลด้กิ�รใช้้

ที่รัพย�กิรต�อ GDP ลงร้อยละ 25 จ�กิปี พ.ศ. 2564

1.5 “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โอกาสสร้าง 
 ม่ลื่ค่าทางเศรษฐกิจ แลื่ะทางออกข้อง 
 ปัญหาทรัพัยากรข้าดแคลื่น

(1) ธุุรกิิจรไีซเคิิลจากิขยะชุุมชุน

ปจัจุบนัิตล�ด้รไีซึ่เคิำลของประเที่ศไที่ยมูมีูลูคำ�� 170,000 ล้�นิบ�ที่ 

(พ.ศ. 2562) และคำ�ด้วี��จะมูีมููลคำ��เพิ�มูเป็นิ 224,000 ล้�นิบ�ที่ 

ในิปี พ.ศ. 2567 ห้รือคิำด้เป็นิร้อยละ 1.2 ของ GDP อย��งไรก็ิต�มู 

ธุิรกิิจรีไซึ่เคิำลยงัคำงเติบโตได้้อีกิมู�กิ ห้�กิเริ�มูวี�งระบบจัด้กิ�รขยะ

ในิไที่ยให้้มูีประสิที่ธิิภ�พ เช้�นิ กิ�รนิำ�ห้ลักิกิ�รขย�ยคำวี�มูรับผิด้

ช้อบของผู้ผลิตสู�กิ�รจัด้กิ�รบรรจุภัณฑ์์ (Extended Producer 

Responsibility for Packaging) มู�ใช้้ คำ�ด้วี��จะเพิ�มูวัีตถดิุ้บบรรจุ

ภัณฑ์์กิลับเข้�สู�ระบบเศรษฐกิิจได้้กิวี�� 1,374 ล้�นิบ�ที่ต�อปี และ

ลด้ปริมู�ณขยะได้้ปีละ 120,000 ตันิ5 ห้รือห้�กิประเที่ศไที่ย 

ส�มู�รถเพิ�มูอัตร�กิ�รรีไซึ่เคิำลขยะพล�สติกิเป็นิร้อยละ 100  

ต�มูแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รจัด้กิ�รขยะพล�สติกิ (พ.ศ. 2561 – 2573) 

จะเพิ�มูมููลคำ��ของวัีสด้พุล�สติกิมู�กิถ้ง 37,000-86,000 ล้�นิบ�ที่

ต�อปี6 นิอกิจ�กินิี� ปัจจุบันิธุิรกิิจรีไซึ่เคิำลส�มู�รถค้ำ�ข�ยอย��ง 

จำ�กัิด้กัิบเพียงวัีสดุ้บ�งประเภที่ เช้�นิ เห้ล็กิ ขวีด้ PET ขวีด้แก้ิวี  

และโลห้ะ เป็นิต้นิ ห้�กิส�มู�รถกิ�รขย�ยตล�ด้ไปยังวัีสดุ้ประเภที่

อื�นิจะส�มู�รถสร�้งมูลูคำ��ได้้คำ�อนิข�้งสงู เช้�นิ e-waste แผงโซึ่ล�ร์

เซึ่ลล์ ห้รือซึ่�กิรถยนิต์ในิประเที่ศไที่ยซึ่้�งคำ�ด้วี��จะเพิ�มูข้�นิ 

เป็นิ 5 แสนิคัำนิในิปี คำ.ศ. 2030 โด้ยมูีวัีสดุ้ทีี่�ส�มู�รถนิำ�กิลับมู� 

ใช้้ซึ่ำ�ได้้ถ้งร้อยละ 75 และในิส�วีนิทีี่�เห้ลือต้องมูีกิ�รจัด้กิ�รทีี่� 

เห้มู�ะสมูและมูีประสิที่ธิิภ�พต�อไป 

ตล�ด้รีไซึ่เคิำลในิต��งประเที่ศมูีแนิวีโนิ้มูเติบโตต�อเนิื�องเช้�นิกัินิ  

จ�กิกิ�รกิำ�ห้นิด้เป้�ห้มู�ยสัด้ส�วีนิกิ�รใช้้วัีสดุ้รีไซึ่เคิำลขั�นิตำ� 

(Minimum Recycled Content) ในิห้ล�ยประเที่ศ เช้�นิ ในิยุโรป 

และออสเตรเลีย และกิฎีห้มู�ย EPR (Extended Producer 

Responsibility) ภ�คำรัฐจ้งจำ�เป็นิอย��งยิ�งทีี่�จะเร�งวี�งระบบ

โคำรงสร�้งพื�นิฐ�นิและมู�ตรกิ�รสนิบัสนินุิต��งๆ ให้ผู้ป้ระกิอบกิ�ร

รีไซึ่เคิำล รวีมูถ้งซึ่�เล้ง ทีี่�เสมูือนิเป็นิระบบกิ�รเก็ิบกิลับอย��ง 

ไมู�เปน็ิที่�งกิ�รส�มู�รถยกิระดั้บคำวี�มูส�มู�รถเพื�อตอบรับโอกิ�ส

จ�กิตล�ด้รีไซึ่เคิำลทีี่�ขย�ยตัวีเป็นิวีงกิว้ี�งได้้

(2) กิารแลกิเปลี�ยนกิากิของเสียีจากิอุตสีาหกิรรม

จ�กิกิ�รสำ�รวีจของสภ�อุตส�ห้กิรรมู พบวี��ในิปี พ.ศ. 2563  

มูีของเสียอุตส�ห้กิรรมูไมู�อันิตร�ย 15.06 ล้�นิตันิ และของเสีย

4	 สำานักงานพััฒนาวิทยาศาสตร์ั	และเทคโนโลยีแหง่ชีาติ.	เกี�ยวกับ	BCG:	ความุเป็นมุา 5	 สภาอุตสาหกรัรัมุ.	(2564,	10	สิงหาคมุ).	การัดำาเนินงานของ	ส.อ.ท.	ในการัขับเคล่�อนเศรัษฐกิจหมุนุเวียน	[เอกสารันำาเสนอ].	CE	Innovation	Policy	Forum	ทิศทาง
และความุต้องการัในการัขับเคล่�อนเศรัษฐกิจหมุนุเวียนของภาคอุตสาหกรัรัมุไทย.

6	 จากการัศกึษาของ	World	Bank	Group	(2021)	พับว่าปรัะเทศไทยมุีขยะพัลาสติก	2.88	ล้านตันต่อปี	แต่ถุูกนำากลับไปใชีป้รัะโยชีน์เพัียงรั้อยละ	13	ทำาใหสู้ญเสียมุลูค่า
ของวัสดุถึุงรั้อยละ	87	หร่ัอคิดเป็น	120,000	ล้านบาท	ต่อปี	

1.4 โมเดลื่เศรษฐกิจ BCG 
โมูเด้ลเศรษฐกิิจชี้วีภ�พ เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ และเศรษฐกิิจ 

สีเขียวี (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ซึ่้�งได้้ถูกิประกิ�ศ

เป็นิวี�ระแห้�งช้�ติในิกิ�รประชุ้มูคำณะรัฐมูนิตรีวัีนิทีี่� 19 มูกิร�คำมู 

พ.ศ. 2564 ซ้ึ่�งเป็นิโมูเด้ลทีี่�สนัิบสนุินิกิ�รลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่ 

เรือนิกิระจกิและสร้�งคำวี�มูส�มู�รถที่�งกิ�รแข�งขันิให้้กัิบ

ประเที่ศไที่ยได้้ โด้ย BCG จะให้ค้ำวี�มูสำ�คัำญกัิบกิ�รนิำ�วิีที่ย�ศ�สตร์ 

เที่คำโนิโลยีและนิวัีตกิรรมูไปสนัิบสนิุนิกิ�รอนุิรักิษ์และสร้�ง 

ร�ยได้้บนิฐ�นิที่รัพย�กิรชี้วีภ�พทีี่�เป็นิจุด้แข็งของประเที่ศไที่ย 

เช้ื�อมูโยงกัิบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ (Circular Economy) ทีี่�คำำ�น้ิง

ถ้งกิ�รนิำ�วัีสดุ้ต��ง ๆ กิลับมู�ใช้้ประโยช้น์ิให้้มู�กิทีี่�สุด้ และทัี่�ง  

2 เศรษฐกิิจนิี� อยู�ภ�ยใต้เศรษฐกิิจสีเขียวี (Green Economy)  

ซึ่้�งเป็นิกิ�รพัฒนิ�ทีี่�มูุ�งสร้�งสมูดุ้ลระห้วี��งเศรษฐกิิจและ 

สิ�งแวีด้ล้อมู4

รัฐบ�ลได้้ประกิ�ศได้้แต�งตั�งคำณะกิรรมูกิ�ร 2 ชุ้ด้ เพื�อเป็นิกิลไกิ

ขับเคำลื�อนิ ได้้แกิ� 1) คำณะกิรรมูกิ�รบริห้�รกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ

ช้ีวีภ�พ-เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ-เศรษฐกิิจสีเขียวี (Bio-Circular-

Green Economy: BCG Model) ซึ่้�งมูีนิ�ยกิรัฐมูนิตรีเป็นิ 

ประธิ�นิและมูรีฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงต��ง ๆ  เปน็ิกิรรมูกิ�ร และ  

2) คำณะกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG Model ทีี่�

มูรีฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงกิ�รอุด้มูศก้ิษ� วิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัย และ

นิวัีตกิรรมู เป็นิประธิ�นิและมูปีลัด้กิระที่รวีงต��ง ๆ  เปน็ิกิรรมูกิ�ร 

นิอกิจ�กินิี� ยังมูีกิ�รจัด้ตั�งคำณะอนิุกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิ ฯ  

จำ�นิวีนิ 11 ร�ยส�ข� ทีี่�ที่ำ�ง�นิภ�ยใต้ห้ลักิ 4 ประส�นิ (Quadruple 

Helix) กิล��วีคืำอ ภ�คำรัฐ ภ�คำเอกิช้นิ ภ�คำกิ�รศ้กิษ�และ 

ประช้�สังคำมู จะมู�ตั�งเป�้ห้มู�ยและพัฒนิ�โคำรงกิ�รริเริ�มูร�วีมูกัินิ

B IO -C IRCULA R-G REEN  ECON OMY

การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในภาคการผลิต
และบริการบนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ

วงจรการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน

การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

GREEN 
ECONOMY

เศรษฐกิจสีเขียว

BIO
ECONOMY
เศรษฐกิจ
ชีวภาพ

CIRCULAR 
ECONOMY
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
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อันิตร�ย 0.008 ล้�นิตันิ (จ�กิโรงง�นิ 8,563 แห้�ง) คิำด้เป็นิ 

คำ��ใช้้จ��ยในิกิ�รกิำ�จัด้ประมู�ณ 12,054 ล้�นิบ�ที่ ห้�กินิำ�ของ

เสยีมู�เข้�ระบบแลกิเปลี�ยนิของเสีย/วัีสดุ้เห้ลือใช้ร้ะห้วี��งโรงง�นิ 

ห้รือระห้วี��งอุตส�ห้กิรรมู ห้รืออุตส�ห้กิรรมู-ชุ้มูช้นิในิพื�นิทีี่�  

(waste symbiosis) ได้้รอ้ยละ 50 ส�มู�รถสร้�งมูลูคำ��เพิ�มูแกิ�วัีสดุ้

ทีี่�ไมู�ใช้้แล้วีและผลิตภัณฑ์์พลอยได้้ (by product) มู�กิถ้ง 9,040  

ล้�นิบ�ที่

(3) ธุุรกิิจรูปแบบใหม่ 

ห้นิ้�งในิรูปแบบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิคืำอเป็นิกิ�ร sharing economy 

ห้รือกิ�รข�ยบริกิ�รของสินิค้ำ�แที่นิกิ�รข�ยในิรูปผลิตภัณฑ์์ เพื�อ

เพิ�มูประสิที่ธิิภ�พและคำงมููลคำ��จ�กิกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรให้้นิ�นิมู�กิ

ทีี่�สุด้ เช้�นิ บริกิ�รสถ�นิทีี่�ที่ำ�ง�นิร�วีมูกัินิ (co-working spaces) 

กิ�รเพิ�มูบริกิ�รห้ลังกิ�รข�ย เช้�นิ กิ�รซึ่�อมูแซึ่มู และตรวีจเช้็คำ

คำณุภ�พ รวีมูถ้งระบบนิำ�กิลับ (take-back system) นิำ�ผลิตภัณฑ์์

ทีี่�ใช้แ้ล้วีกิลับสู�กิระบวีนิกิ�รผลิต แพลตฟอร์มูต��งๆ เพื�อสร้�งกิ�ร 

matching ระห้วี��ง demand-supply  เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิจะเพิ�มู

โอกิ�สให้้กัิบธุิรกิิจบริกิ�รประเภที่ซึ่�อมูบำ�รุง ธุิรกิิจทีี่�ปร้กิษ� และ

ธุิรกิิจบริกิ�รข้อมููลให้้มู�กิข้�นิ อีกิทัี่�งยังกิ�อให้้เกิิด้กิ�รง�นิทีี่�เป็นิ 

กิ�รเอื�อต�อเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ เช้�นิ ง�นิทีี่�เกีิ�ยวีกัิบกิ�รออกิแบบ

ผลิตภัณฑ์์ นิักิวิีจัยวัีสดุ้ และนัิกิวิีเคำร�ะห์้ข้อมููลในิรูปแบบ 

ทีี่�ส�งเสริมูเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ทัี่�งนิี� World Economic Forum, 

2020 คำ�ด้กิ�รณ์วี��ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 กิ�รเปลี�ยนิผ��นิระบบ

สงัคำมูและเศรษฐกิิจจะสร้�งโอกิ�สที่�งธุิรกิิจ 10 ล้�นิล้�นิด้อลล�ร์  

และสร้�งง�นิ 395 ล้�นิตำ�แห้นิ�งในิ 90 ประเที่ศ7

(4) แนวโน้มกิารขาดแคิลนทรัพยากิรกิระทบต่อภาคิผลิต 

และบรกิิาร

แนิวีโน้ิมูกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรในิอนิ�คำตมีูจำ�นิวีนิเพิ�มูสูงมู�กิยิ�งข้�นิ

จ�กิคำวี�มูต้องกิ�รในิกิ�รบริโภคำทีี่�เพิ�มูมู�กิยิ�งข้�นิ จ�กิร�ยง�นิ 

OECD ได้้ประมู�ณกิ�รกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรจ�กิ 79 พันิล้�นิตันิ (Gt)

ในิปี คำ.ศ. 2011 จะมีูกิ�รใช้้ในิปี คำ.ศ. 2060 จำ�นิวีนิ 167 Gt  

ในิขณะทีี่�ที่รัพย�กิรในิโลกิ ณ ปัจจุบันิมูีปริมู�ณลด้ลงในิอัตร� 

ร้อยละ 1.3 ต�อปีจ�กิกิิจกิรรมูกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจโลกิ8 และ 

ได้้มูีกิ�รคำ�ด้กิ�รณ์แร�สำ�คัำญทีี่�มูีแนิวีโนิ้มูทีี่�จะห้มูด้ลงอีกิ 100 ปี

ข้�งห้นิ้�อย��งแร�ที่องแด้ง และอีกิ 150 ปีข้�งห้นิ้�ได้้แกิ� แร�พลวีง 

(Antimony) แร�บิสมัูที่ (Bismuth) แร�โบรอนิ (Boron) ที่องคำำ� 

และแร�เงินิ มูีปริมู�ณในิอย��งธิรรมูช้�ติและส�มู�รถใช้้ได้้ 

อีกิเพียง 150 ปี ห้�กิไมู�มีูกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รมู�ตรกิ�รใด้ๆ9 ซึ่้�งแร� 

เห้ล��นิี�เป็นิแร�โลห้ะพื�นิฐ�นิทีี่�สำ�คัำญ และอ�จส�งผลกิระที่บต�อ 

กิ�รผลิตและบริกิ�รของอุตส�ห้กิรรมูบ�งร�ยส�ข� (sector)  

และพบวี��ห้�กิด้ำ�เนิินิกิ�รเพิ�มูประสิที่ธิิภ�พในิกิ�รรีไซึ่เคิำล 

ตลอด้วัีฏจักิรช้วิีีตของแร�เห้ล��นิี�จะส�มู�รถยดื้อ�ยุของที่รพัย�กิร

ทีี่�จะห้มูด้ไปได้้มู�กิกิวี��ร้อยละ 30 และห้�กินิำ�มู�ผนิวีกิกัิบ 

มู�ตรกิ�รอื�นิๆ เพื�อลด้กิ�รสกัิด้แร�จ�กิธิรรมูช้�ติ อ�ทิี่ กิ�รใช้้ 

วัีสดุ้อื�นิที่ด้แที่นิทีี่�ยังส�มู�รถคำงคำุณสมูบัติทีี่�ใกิล้เคีำยงกัินิ  

ลด้กิ�ร downcycling แต�เพิ�มูกิ�ร upcycling มู�กิยิ�งข้�นิ ลด้กิ�ร

ใช้้วัีสดุ้ผสมูเพื�อลด้กิ�รกิระจ�ยของที่รัพย�กิรบริสุที่ธิิ� เป็นิต้นิ  

จะส�มู�รถลด้กิ�รใช้้ที่รัพย�กิรเห้ล��นิี�ประมู�ณร้อยละ 60  

ซึ่้�งมู�ตรกิ�รเห้ล��นิี�เป็นิส�วีนิห้นิ้�งของห้ลักิกิ�รเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

และเปน็ิวิีธิกีิ�รทีี่�จะที่ำ�ให้ล้ด้คำวี�มูเสี�ยงกิ�รข�ด้แคำลนิที่รัพย�กิร

วัีตถุดิ้บในิภ�คำอุตส�ห้กิรรมูและบริกิ�ร 

นิอกิจ�กินิี�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิเป็นิวิีธิีกิ�รส�วีนิห้นิ้�งทีี่�จะช้�วีย 

ลด้กิ�รข�ด้ด้ลุกิ�รนิำ�เข�้แร�ธิ�ตหุ้ล�ยช้นิดิ้ของประเที่ศไที่ย โด้ย

ในิปัจจุบันิประเที่ศไที่ยมูีมููลคำ��นิำ�เข้�แร�อยู�จำ�นิวีนิ 57,800  

ล้�นิบ�ที่ และมูีกิ�รส�งออกิอยู�ทีี่� 20,140 ล้�นิบ�ที่10 ห้�กิลด้ 

กิ�รนิำ�เข้�แร�บ�งประเภที่ทีี่�ประเที่ศไที่ยมูีศักิยภ�พให้้เกิิด้ 

กิ�รห้มูุนิเวีียนิและวี�งแผนิกิ�รใช้้ด้้วียมู�ตรกิ�รต��งๆ  

จะส�มู�รถช้�วียสนัิบสนุินิกิ�รเพิ�มู GDP ของประเที่ศไที่ยได้้ 

และบรรเที่�กิ�รผันิผวีนิร�คำ�แร�ธิ�ตุได้้ 

บทสรุุป

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสามุารถสร้างโอกิาสทางเศรษฐกิิจสำาหรับ
ประเทศไทยได้้อย่างมุีนัยสำาคััญ และเป็นส่วีนสำาคััญที�สนับสนุน
ให้ไทยบรรลุเป้าหมุายกิารลด้กิารปล่อยกิ๊าซเรือนกิระจกิสุทธิิเป็น
ศูนย์ได้้ รวีมุทั�งยังเป็นกิารรักิษาคัวีามุสามุารถในกิารแข่่งข่ันจากิ
มุาตรกิารทางกิารค้ัาระหว่ีางประเทศ และมุาตรกิารคัวีามุรับผิิด้
ชอบด้้านสิ�งแวีด้ล้อมุในตลาด้ทุนด้้วียเคัรื�องมุือ ESG จะเป็นแรง
กิด้ดั้นที�สำาคััญที�สำาคััญยิ�ง ส่งผิลให้ทั�งผิู้ประกิอบกิารและรัฐบาล
ต้องเร่งกิารปรับเปลี�ยนระบบโคัรงสร้างสนับสนุนกิารด้ำาเนินกิาร
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เพืื่� อไมุ่ให้ประเทศต้องสูญเสียคัวีามุสามุารถ
ในกิารแข่่งข่ันในช่วีง 10 ปี นับจากินี�เป็นต้นไป  ทั�งนี� ประเทศไทย
มุีสิ�งที�ต้องเร่งด้ำาเนินกิารเป็นจำานวีนมุากิเพืื่� อสร้างศักิยภาพื่ให้
กิับผิู้เล่นทั�งองคัาพื่ยพื่ ตลอด้จนต้องปฏิิรูประบบจัด้กิารข่ยะที�
ยังคังเป็นอุปสรรคัสำาคััญต่อกิารด้ำาเนินงานด้้านเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนในปัจจุบันอีกิด้้วีย 

7	 World	Economic	Forum.	(2020).	The	Future	of	Nature	and	Business.	New	Nature	Economy	Report	II
8	 OECD.	(2018).	Global	Material	Resources	Outlook	to	2060
9	 Henckens	T.	(2021).	Scarce	Mineral	resources:	Extraction,	consumption	and	limits	of	sustainability.	Resources	Conservation	and	Recycling,	169.
10	คณะกรัรัมุการันโยบายบริัหารัจัดการัแรั่งแหง่ชีาติ.	(2563).	แผนแมุบ่ทการับริัหารัจัดการัแรั่	พั.ศ.	2560-2564
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เศรษฐกิจหมุนเวียน: 
การพััฒนาเศรษฐกิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารีพััฒนารีะบบนิเวีศ
นวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย

 ขั้อเสนอกิารีพััฒนารีะบบ
นิเวีศนวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับ

เคลื่่�อนเศรีษฐกิิจหมุุนเวีียน
ขัองไทย

11

เศรษฐกิจหมุนเวียน: 
การพััฒนาเศรษฐกิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารีพััฒนารีะบบนิเวีศ
นวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย

 ขั้อเสนอกิารีพััฒนารีะบบนิเวีศ
นวีัต่กิรีรีมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน 

เศรีษฐกิิจหมุุนเวีียนขัองไทย



 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

02
บทเรียนเศรษฐกิจหมุนเวียน
จากต่างประเทศ

2.1 ความเป็นมาแลื่ะสถานภาพัด้านเศรษฐกิจ 
 หมุนเวียนข้องต่างประเทศ
เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิเปน็ิแนิวีคิำด้ให้มู� ทีี่�ห้ล�ยประเที่ศได้้นิำ�เข้�ไป

ผนิวีกิกัิบบริบที่เดิ้มูของตนิได้้อย��งนิ��สนิใจ นิอกิจ�กินิี� กิ�รศก้ิษ�

ตัวีอย��งกิ�รด้ำ�เนินิิง�นิของต��งประเที่ศจะที่ำ�ให้เ้ห็้นิแนิวีคิำด้กิ�ร

พฒันิ�ของประเที่ศไที่ย รวีมูถ้งแนิวีที่�งทีี่�ส�มู�รถนิำ�มู�ประยุกิต์

ใช้กั้ิบประเที่ศไที่ยได้้ โด้ยได้้ด้ำ�เนินิิกิ�รศก้ิษ�ไว้ีทัี่�งห้มูด้ 6 ประเที่ศ 

ดั้งนิี�

1.ประเทศญี่ี�ปุ�น

ญี�ปุ�นิเป็นิประเที่ศทีี่�มูีพื�นิทีี่�จำ�กัิด้ เมูื�อเทีี่ยบกัิบจำ�นิวีนิประช้�กิร

ทีี่�อ�ศัยอยู�อย��งห้นิ�แนิ�นิ และประสบกัิบปัญห้�กิ�รจัด้กิ�รขยะ

และของเสียอย��งรุนิแรงในิอดี้ตเนิื�องจ�กิข�ด้แคำลนิสถ�นิทีี่�ฝัง

กิลบ และมูกีิ�รลักิลอบทิี่�งขยะและของเสยีต��ง ๆ  เปน็ิประจำ� กิ�ร

ทิี่�งขยะอุตส�ห้กิรรมูได้้กิล�ยเปน็ิปัญห้�ให้ญ�เมูื�อบรษัิที่อุตส�ห้กิรรมู

เคำมูีแห้�งห้นิ้�งลักิลอบปล�อยนิำ�เสียทีี่�เจือปนิด้้วียส�รปรอที่ลงในิ

อ��วีมิูนิ�มู�ตะ เป็นิเห้ตุให้้ผู้คำนิล้มูป�วียเป็นิจำ�นิวีนิมู�กิ ที่ำ�ให้้

รฐับ�ลญี�ปุ�นิตระห้นัิกิวี��กิ�รจัด้กิ�รขยะและของเสียและกิ�รรักิษ�

คำวี�มูสะอ�ด้ในิทีี่�ส�ธิ�รณะนิั�นิเป็นิปัญห้�ระดั้บช้�ติ

ประเที่ศญี�ปุ�นิเริ�มูต้นิกิ�รส�งเสริมูสังคำมูในิรูปแบบกิ�รห้มุูนิเวีียนิ

จ�กิกิฎีห้มู�ยส�งเสริมูกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรอย��งมีูประสิที่ธิิภ�พ  

(The Promotion of Effective Utilization of Resources Law, 

Act No. 48 of 1991) ในิป ีคำ.ศ. 1991 ซึ่้�งเป็นิกิ�รปรบัจ�กิห้ลักิ  

1R (Recycle) เป็นิ 3R (Reduce Reuse Recycle) และต�อมู�ได้้

นิำ�ห้ลักิ 3R มู�ใช้้ในิ พระร�ช้บัญญัติเพื�อกิ�รสร้�งสังคำมูแห้�งกิ�ร

ห้มูุนิเวีียนิที่รัพย�กิร (The Basic Act for Establishing a Sound 

Material-Cycle Society, Act No. 110 of 2000) ในิป ีคำ.ศ. 2000 

ซึ่้�งเปน็ิกิรอบพื�นิฐ�นิในิกิ�รส�งเสรมิูกิ�รสร�้งสงัคำมู CE ในิปจัจุบนัิ 

นิอกิจ�กินีิ�ประเที่ศญี�ปุ�นิยังพัฒนิ�กิฎีห้มู�ยทีี่�เกีิ�ยวีข้องกัิบกิ�ร

รีไซึ่เคิำลในิแต�ละร�ยอุตส�ห้กิรรมู อ�ทิี่ Food Recycling Act 

 (Act No., 116 of 2000), Home appliance Recycling Act (Act 

No. 97 of 2001), Construction Materials Recycling Act (Act 

No. 104 of 2002) และ Automobile Recycling Act (Act No. 

87 of 2002)  Small Electrical and Electronic Equipment 

Recycling Act (Enacted in August 2012) รวีมูถ้ง guideline 

ของภ�คำรฐัสำ�ห้รบัสนิิค้ำ�ในิแต�ละประเภที่ และกิำ�ห้นิด้ให้อ้งค์ำกิร

ปกิคำรองส�วีนิท้ี่องถิ�นิร�ยง�นิแผนิกิ�รคัำด้แยกิและจัด้เก็ิบขยะ

บรรจุภัณฑ์์อีกิด้้วีย

ในิระดั้บกิ�รจัด้ที่ำ�แผนิและนิโยบ�ย ประเที่ศญี�ปุ�นิได้้ด้ำ�เนิินิ

นิโยบ�ย Circular Economy Vision ในิปี คำ.ศ 1999 ซึ่้�งต�อมู�ได้้

พัฒนิ�เป็นินิโยบ�ย Circular Economy Vision 2020 และ 

ในิป ีคำ.ศ 2018 ได้้มูกีิ�รจัด้ที่ำ�แผนิพัฒนิ�สังคำมูแห้�งกิ�รห้มูนุิเวีียนิ

ที่รัพย�กิร (the 4th Fundamental Plan for Establishing a 

Sound Material-Cycle Society) โด้ยกิระที่รวีงสิ�งแวีด้ล้อมู ทัี่�งนิี� 

นิโยบ�ยเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิของประเที่ศญี�ปุ�นิในิช้�วีงแรกิเนิ้นิ

ด้้�นิ 3R และกิ�รลด้ปริมู�ณกิ�รปล�อยของเสียทีี่�เกิิด้จ�กิกิิจกิรรมู

ที่�งเศรษฐกิิจ เป็นิห้ลักิ แต�ปัจจุบันิ สถ�นิกิ�รณ์และปัจจัยต��ง ๆ   

ทัี่�งที่�งเศรษฐกิิจและสงัคำมูได้้เปลี�ยนิแปลงไป เช้�นิ กิ�รตั�งเงื�อนิไข

ด้้�นิสิ�งแวีด้ล้อมูในิตล�ด้โลกิ คำวี�มูตระห้นัิกิด้้�นิปัญห้�สิ�งแวีด้ล้อมู

ทีี่�เพิ�มูมู�กิข้�นิ คำวี�มูก้ิ�วีห้นิ้�ของเที่คำโนิโลยี เป็นิต้นิ 

ประเที่ศญี�ปุ�นิมีูกิ�รตั�งคำณะที่ำ�ง�นิ Circular Economy Vision 

2020 ภ�ยใต้กิระที่รวีงเศรษฐกิิจ กิ�รค้ำ�และอุตส�ห้กิรรมู (Ministry 

of Economy, Trade and Industry: METI) ซึ่้�งมูีตัวีแที่นิจ�กิภ�คำ

เอกิช้นิ และมูห้�วิีที่ย�ลัย เป็นิองค์ำประกิอบห้ลักิ คำณะที่ำ�ง�นินิี�

มูีห้นิ้�ทีี่�ศ้กิษ� และวิีเคำร�ะห้์ข้อมููลสถ�นิกิ�รณ์ของอุตส�ห้กิรรมู

ทีี่�เกีิ�ยวีขอ้งกัิบเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ รวีมูถ้งทิี่ศที่�งกิ�รเปลี�ยนิแปลง 

คำวี�มูท้ี่�ที่�ยต��ง ๆ  ทัี่�งภ�ยในิและต��งประเที่ศ เพื�อกิำ�ห้นิด้ทิี่ศที่�ง

นิโยบ�ย ทัี่�งนิี� นิโยบ�ย Circular Economy Vision 2020  

มูีเป้�ห้มู�ยในิกิ�รก้ิ�วีข้�มูคำวี�มูขัด้แย้งระห้วี��งสิ�งแวีด้ล้อมูและ

เศรษฐกิิจด้้วียกิ�รบูรณ�กิ�รผ��นิกิลไกิตล�ด้ เป็นิกิ�รต�อยอด้

นิโยบ�ยเดิ้มูด้้วียกิ�รใช้้ห้ลักิ 3R เป็นิฐ�นิในิกิ�รช้�วียเพิ�มูมููลคำ��

และลด้ปริมู�ณกิ�รใช้้วัีตถุดิ้บให้มู� (raw material) โด้ยกิ�ร

ออกิแบบให้้มูีคำวี�มูสอด้คำล้องกัินิตลอด้ทัี่�งห้�วีงโซึ่�กิ�รผลิต ซึ่้�งจะ

นิำ�ไปสู�กิ�รเพิ�มูประสิที่ธิิภ�พกิ�รใช้้ที่รัพย�กิร และเพิ�มูคำวี�มู

ส�มู�รถในิกิ�รแข�งขนัิของประเที่ศในิเวีทีี่โลกิ โด้ยมีูทิี่ศที่�งเชิ้งกิล

ยุที่ธิในิกิ�รปรับโมูเด้ลธุิรกิิจให้ค้ำำ�น้ิงถ้งห้ลักิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

มู�กิข้�นิ สร้�งกิ�รยอมูรับจ�กิตล�ด้และสังคำมู และเร�งสร้�งระบบ

ห้มูุนิเวีียนิทีี่�มูีคำวี�มูยืด้ห้ยุ�นิทัี่�งในิและต��งประเที่ศ โด้ยต�อยอด้

จ�กิห้ลักิ 3R เนิ้นิกิ�รใช้้ IT และกิ�รเพิ�มูประสิที่ธิิภ�พในิกิ�รใช้้

ที่รัพย�กิร รวีมูถ้งยกิระดั้บธุิรกิิจสู�ระดั้บส�กิลด้้วียมู�ตรฐ�นิ  

ISO/TC323 (Circular Economy) มูีมู�ตรกิ�รลด้ห้ย�อนิภ�ษี  

ส�งเสริมูกิ�รให้้คำวี�มูรู้แกิ�ประช้�ช้นิทีุ่กิระดั้บ มูีกิ�รมูอบร�งวัีล

กิ�รจัด้ซึ่ื�อสีเขียวี Ecotown

2. ประเทศสีงิคิโปร์

ในิฐ�นิะประเที่ศขนิ�ด้เล็กิ สิงคำโปร์ตระห้นิักิดี้ถ้งคำวี�มูจำ�เป็นิในิ

กิ�รสร้�งสมูดุ้ลระห้วี��งกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจและคำวี�มูยั�งยนืิของ

สิ�งแวีด้ล้อมู กิ�รเติบโตที่�งเศรษฐกิิจของประเที่ศจำ�เป็นิต้องใช้้

พลังง�นิ นิำ� และที่รัพย�กิรอื�นิๆ อีกิทัี่�งยังสร้�งนิำ�เสียและขยะ

มููลฝอยทีี่�ต้องกิำ�จัด้ นิี�เป็นิคำวี�มูท้ี่�ที่�ยสำ�ห้รับทีุ่กิประเที่ศ  

แต�โด้ยเฉพ�ะอย��งยิ�งสำ�ห้รับประเที่ศสงิคำโปร์ทีี่�ที่รพัย�กิรมีูอย��ง

จำ�กัิด้และทีี่�ดิ้นิทีี่�ห้�ย�กิ ห้ลุมูฝังกิลบแห้�งเดี้ยวีของประเที่ศคืำอ 

Semakau Landfill จะถกูิเติมูเต็มูภ�ยในิไมู�กีิ�ปตี�มูอัตร�กิ�รสร�้ง

ขยะในิปัจจุบันิ เพื�อเอ�ช้นิะคำวี�มูท้ี่�ที่�ยเห้ล��นิี�และเติบโต 

ต�อไปอย��งยั�งยืนิ สิงคำโปร์ต้องใช้้แนิวีที่�งเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

โด้ยต้องเปลี�ยนิจ�กิแนิวีคิำด้ ‘ใช้้แล้วีทิี่�ง’ ไปเปน็ิแบบทีี่�ใช้ท้ี่รพัย�กิร

แบบใช้้ซึ่ำ�ให้้นิ�นิทีี่�สุด้

สิงคำโปร์ออกินิโยบ�ยด้้�นิกิ�รลด้ของเสียทีี่�เรียกิวี��แผนิแมู�บที่ 

Zero Waste (Zero Waste Master Plan) เมูื�อปี คำ.ศ. 2019 

(Government of Singapore, n.d.) โด้ยมีูเป�้ห้มู�ยห้ลักิ 3 ประกิ�ร 

คืำอ 1) เพื�อยืด้อ�ยุกิ�รใช้้ง�นิห้ลุมูฝัง กิลบขยะทีี่� Semakau ให้้ถ้ง

ป ีคำ.ศ. 2035 ด้้วียกิ�รลด้ปรมิู�ณขยะทีี่�ต้องกิำ�จัด้ด้้วียกิ�รฝงักิลบ 

2) ลด้ปริมู�ณ ขยะทีี่�จะถูกิกิำ�จัด้ด้้วียกิ�รฝังกิลบต�อคำนิต�อวัีนิลง 

ร้อยละ 30 ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 และ 3) เพิ�มูอัตร�กิ�รรีไซึ่เคิำล 

โด้ยเฉลี�ยเปน็ิรอ้ยละ 70 แบ�งเปน็ิอัตร�รไีซึ่เคิำลจ�กิภ�คำอุตส�ห้กิรรมู 

(non-domestic) รอ้ยละ 81 และภ�คำ ชุ้มูช้นิ รอ้ยละ 30 ประเภที่

ขยะทีี่�เป็นิกิลุ�มูเป้�ห้มู�ยภ�ยใต้แผนินิี� ประกิอบไปด้้วีย ขยะเศษ

อ�ห้�ร ขยะอิเล็กิที่รอนิิกิส์ ขยะบรรจุภัณฑ์์ โด้ยมูุ�งเนิ้นิไปทีี่�กิ�ร

วิีจัยและพัฒนิ�เที่คำโนิโยลีและนิวัีตกิรรมูรูปแบบให้มู�ทีี่�ช้�วีย 

ปดิ้วีงจร (loop) ของขยะอย��งสมูบูรณ ์ เคำรื�องมูอืทีี่�ใช้เ้พื�อให้แ้ผนิ

บรรลุได้้ต�มูเป�้ห้มู�ยประกิอบไปด้้วีย 1) Singapore Packaging 

Agreement (SPA) เป็นิมู�ตรกิ�รเชิ้งสมัูคำรใจทีี่�เริ�มูมู�ตั�งแต�ปี 

คำ.ศ. 2007 2) กิ�รรณรงค์ำภ�ยใต้ห้ัวีข้อ “Bring Your Own  

(BYO)” เพื�อลด้ภ�ช้นิะใส�อ�ห้�รและเคำรื�องดื้�มูและลด้กิ�รใช้้ 

ถงุพล�สติกิ และ 3) กิ�รออกิกิฎีห้มู�ยกิ�รจัด้กิ�รที่รัพย�กิรอย��ง

ยั�งยืนิ (Resource Sustainability Act 2019)11

11	สถุาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมุ	 จุฬาลงกรัณ์มุหาวิทยาลัย	 เสนอต่อ	 สำานักงานสภานโยบายการัอุดมุศึกษา	 วิทยาศาสตร์ั	 วิจัยและนวัตกรัรัมุแห่งชีาติ.	 (2564).	 
รัายงานโครังการัทางเล่อกเชีิงนโยบายในการัพััฒนารัะบบ	การัจัดการัขยะบรัรัจุภัณฑ์์เพั่�อมุุง่สูเ่ศรัษฐกิจหมุนุเวียน

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

อย��งไรก็ิต�มู ในิช้�วีงไมู�กีิ�ปีทีี่�ผ��นิมู� สิงคำโปร์กิำ�ลังพย�ย�มู 

ห้ล�ยด้้�นิเพื�อพัฒนิ�แนิวีคิำด้เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิประเที่ศ  

ผู้มูีส�วีนิเกีิ�ยวีข้องจ�กิห้ล�ยภ�คำส�วีนิกิำ�ลังเริ�มูศ้กิษ�แนิวีปฏิบัติ

โมูเด้ลแบบจำ�ลอง CE อ�ทิี่ JTC ห้นิ�วียง�นิทีี่�ดิ้นิอุตส�ห้กิรรมู 

ทีี่�กิำ�ลังศ้กิษ�วี��ที่ำ�อย��งไรเขตอุตส�ห้กิรรมู “จูร�ง” จ้งจะ 

เป็นิ Circular Island มู�กิข้�นิ และคำวี�มูร�วีมูมูือล��สุด้กัิบ Neste 

บรษัิที่สญัช้�ติฟนิิแลนิด์้ซ้ึ่�งผูผ้ลิตช้ั�นินิำ�ของโลกิด้้�นิดี้เซึ่ลพลังง�นิ

ห้มูุนิเวีียนิจะช้�วียให้้สิงคำโปร์เป็นิผู้นิำ�กิ�รผลิตเช้ื�อเพลิงช้นิิด้นิี�

และเช้ื�อเพลิงอ�กิ�ศย�นิภ�ยในิปี พ.ศ. 2565 ด้้วียกิรรมูวิีธิีกิ�ร

แปลงวัีตถดิุ้บ เช้�นิ ของเสยีไขมูนัิสตัว์ี นิำ�มูนัิพชื้ และขยะพล�สติกิ 

ทีี่�เป็นิของเห้ลวี ให้้เป็นิพลังง�นิห้มูุนิเวีียนิ นิอกิจ�กินิี� กิ�รสำ�รวีจ

ในิกิ�รปรบัโคำรงสร�้งพื�นิฐ�นิให้เ้ห้มู�ะสมู เช้�นิ ระบบลำ�เลียงของ

เสียด้้วียลมู (pneumatic waste conveyance) และ โรงง�นิ 

บำ�บัด้นิำ�เสียจะช้�วียให้้สิงค์ำโปรส�มู�รถนิำ�ที่รัพย�กิรกิลับคืำนิ 

จ�กิของเสีย (resource recovery) ได้้อย��งสมูบูรณ1์2

นิอกิจ�กิแผนิแมู�บที่ Zero Waste และกิฎีห้มู�ยกิ�รจัด้กิ�ร

ที่รัพย�กิรอย��งยั�งยืนิ สิงคำโปร์พย�ย�มูเพิ�มูส�วีนิร�วีมูของภ�คำ

ประช้�ช้นิโด้ยกิ�รให้้ทีุ่นิสนิับสนิุนิวิีจัยและพัฒนิ�โคำรงกิ�รเพื�อ

แก้ิปัญห้�ขยะและของเสีย โด้ยจัด้สรรงบประมู�ณ 20,000  

ด้อลล�ร์สิงคำโปร์ สำ�ห้รับโคำรงกิ�รทีี่�เสนิอโด้ยชุ้มูช้นิ กิลุ�มูธุิรกิิจ 

ห้รือห้มูู�บ้�นิ และ 2,000,000 ด้อลล�ร์สิงคำโปร์สำ�ห้รับโคำรงกิ�ร 

top-down ทีี่�เสนิอโด้ยห้นิ�วียง�นิภ�คำรัฐ มูห้�วิีที่ย�ลัยห้รือ

สถ�บันิวิีจัยต��ง ๆ เป็นิต้นิ

3. สีาธุารณรฐัประชุาชุนจนี

ประเที่ศจีนิเป็นิต้นิแบบในิกิ�รผลักิดั้นิกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ ตั�งแต�ระดั้บนิโยบ�ยตลอด้จนิระดั้บกิ�รปฏิบัติ โด้ยมูี

กิ�รจัด้ที่ำ�เป็นิยุที่ธิศ�สตรแ์ละแผนิระดั้บช้�ติ คำวีบคูำ�กัิบกิ�รด้ำ�เนินิิ

โคำรงกิ�รที่ด้ลองปฏิบัติระดั้บพื�นิทีี่� (demonstration/ pilot 

projects) อย��งต�อเนืิ�อง ทีี่�มูุ�งเนิน้ิกิ�รขับเคำลื�อนิในิภ�คำอุตส�ห้กิรรมู 

ตั�งแต�ระดั้บกิิจกิ�ร เขตอุตส�ห้กิรรมูไปจนิถ้งระดั้บเมูืองห้รือ

จังห้วัีด้ เนิื�องจ�กิเป็นิประเที่ศผู้ผลิตอันิดั้บห้นิ้�งของโลกิ และมูี

กิ�รลงทีุ่นิด้้�นิกิ�รกิ�อสร้�งโคำรงสร้�งพื�นิฐ�นิอย��งมูห้�ศ�ล 

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิประเที่ศจีนิมีูจุด้เริ�มูต้นิจ�กิกิ�รเสนิอแนิวีคิำด้

โด้ยกิระที่รวีงสิ�งแวีด้ล้อมูในิปี คำ.ศ. 1996-1998 ให้้นิำ�ห้ลักิกิ�ร

ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิจ�กิประเที่ศญี�ปุ�นิและประเที่ศเยอรมูนิี  

มู�ใช้เ้พื�อช้�วียในิกิ�รคำวีบคำมุูมูลพษิ เนิื�องจ�กิประเที่ศจีนิประสบ

ปัญห้�ด้้�นิสิ�งแวีด้ล้อมู ขยะ และมูลพิษต��ง ๆ  โด้ยเฉพ�ะมูลพิษ

ที่�งอ�กิ�ศ ซ้ึ่�งเป็นิผลจ�กิกิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิปริมู�ณ 

สูงมู�กิของภ�คำอุตส�ห้กิรรมู ต�อมู�ได้้ใช้้เพื�อเพิ�มูประสิที่ธิิภ�พ

กิ�รใช้้ที่รัพย�กิร เพื�อรักิษ�สมูดุ้ลกิ�รเติบโตที่�งเศรษฐกิิจและ 

สิ�งแวีด้ล้อมู อันิเปน็ิกิ�รพฒันิ�ประเที่ศอย��งยั�งยนืิ ตลอด้จนิเปน็ิ

มูิติห้นิ้�ง 3 มูุ�งสู�กิ�รสร้�ง ecological civilization  

แนิวีคิำด้เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิของจีนิได้้รับกิ�รสนัิบสนุินิอย��ง 

จริงจัง โด้ยประธิ�นิ�ธิิบดี้ เจียง เจ๋อห้มูินิ และได้้ประกิ�ศให้้เป็นิ

นิโยบ�ยสำ�คัำญระดั้บช้�ติในิป ีคำ.ศ. 2002 รวีมูถ้งมูกีิ�รออกิกิฎีห้มู�ย 

Cleaner Production Law ทีี่�มูุ�งเน้ินิกิ�รลด้มูลพิษและใช้ท้ี่รัพย�กิร

อย��งมูีประสิที่ธิิภ�พในิกิระบวีนิกิ�รผลิต โด้ยเนิ้นิอุตส�ห้กิรรมู

ทีี่�กิ�อให้้เกิิด้มูลพิษอย��งห้นิักิ อ�ทิี่ printing and dying, foundry, 

tannery, food processing, pulp and paper, electroplating 

and chemical industries ในิปี คำ.ศ. 2005 มูีกิ�รปรับแก้ิไข

กิฎีห้มู�ย Law on Pollution Prevention and Control of Solid 

Waste ประกิอบด้้วียแนิวีคิำด้ริเริ�มู 8 เรื�อง ได้้แกิ� กิระบวีนิกิ�รที่�ง

กิฎีห้มู�ย โคำรงกิ�รริเริ�มู เคำรื�องมืูอที่�งเศรษฐกิิจ กิ�รวิีจัยและ

พัฒนิ� กิ�รวี�งโคำรงสร้�งที่�งอุตส�ห้กิรรมู กิ�รกิำ�ห้นิด้ตัวีช้ี�วัีด้ 

กิลไกิที่�งกิ�รเงินิ กิ�รศก้ิษ�และฝกึิอบรมู ป ีคำ.ศ. 2006 ช้�วีงแผนิ

พฒันิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ (แผนิ 5 ป)ี ฉบับทีี่� 11 National 

Development and Reform Commission (NDRC) เป็นิห้นิ�วีย

ง�นิห้ลักิ ด้ำ�เนินิิกิ�ร 192 โคำรงกิ�รนิำ�ร�อง คำรอบคำลมุูระดั้บกิิจกิ�ร 

เขตอุตส�ห้กิรรมู เมูือง ตำ�บล ปี คำ.ศ. 2008 มูีกิ�รออกิกิฎีห้มู�ย

ส�งเสริมูเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ (Circular Economy Promotion 

Law) ทีี่�มูุ�งเน้ินิกิ�รเพิ�มูประสิที่ธิิภ�พกิ�รใช้้วัีสดุ้และพลังง�นิ 

ในิกิ�รผลิต กิ�รห้มุูนิเวีียนิที่รัพย�กิร และกิ�รอุปโภคำบริโภคำ ด้้วีย

ห้ลักิกิ�ร 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และเริ�มูบังคัำบใช้้วัีนิทีี่�  

1 มูกิร�คำมู คำ.ศ. 2009 ซึ่้�งถือวี��เป็นิกิฎีห้มู�ยด้้�นิเศรษฐกิิจ

ห้มุูนิเวีียนิฉบบัทีี่� 3 ของโลกิ อย��งไรก็ิต�มู กิ�รขบัเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิด้้วียกิฎีห้มู�ยฉบับนิี�ยังไมู�ประสบผลสำ�เร็จ เนิื�องจ�กิ

เป้�ห้มู�ยไมู�ช้ัด้เจนิ และข�ด้คำวี�มูร�วีมูมูือจ�กิประช้�ช้นิ ต�อมู�

มูกีิ�รด้ำ�เนินิิโคำรงกิ�รนิำ�ร�อง (pilot projects) เพื�อที่ด้ลองกิ�รนิำ�

ห้ลักิกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิไปปฏิบัติ ถอด้บที่เรียนิ และนิำ�ไป

จัด้ที่ำ�แผนิระดั้บประเที่ศ รวีมูถ้งแผนิ 5 ปี ฉบับทีี่� 11-13 

ปี คำ.ศ. 2013 มูีกิ�รประกิ�ศใช้้ยุที่ธิศ�สตร์กิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ 

ห้มูนุิเวีียนิและแผนิปฎิีบติักิ�ร (Circular Economy Development 

Strategy and the Recent Action Plan) ซึ่้�งเป็นิแผนิระดั้บช้�ติ

ฉบับแรกิทีี่�เป็นิประเด็้นิเฉพ�ะของ CE มูุ�งเน้ินิเรื�องกิ�รผลิต 

ทีี่�สะอ�ด้ กิ�รออกิแบบเช้งินิเิวีศ (eco-design) สวีนิอุตส�ห้กิรรมู

เช้ิงนิิเวีศ (eco-industrial park) และเมูืองนิิเวีศ (eco-cities)  

โด้ยรัฐบ�ลกิล�งเป็นิผู้ลงทุี่นิด้้�นิโคำรงสร้�งพื�นิฐ�นิ และขอให้้

ภ�คำเอกิช้นิและประช้�ช้นิให้้คำวี�มูร�วีมูมูือในิกิ�รขับเคำลื�อนิ  

พร้อมูทัี่�งด้ำ�เนิินิโคำรงกิ�รนิำ�ร�อง “10 โคำรงกิ�ร-100 เมูือง-1000 

กิิจกิ�ร” ปี คำ.ศ. 2016 ในิช้�วีงแผนิ 5 ปี ฉบับทีี่� 13 มูีกิ�รส�งเสริมู

กิ�รผลิตแบบห้มูนุิเวีียนิเพื�อให้เ้กิิด้เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิในิที่กุิระดั้บ 

และได้้มูีกิ�รปรับแก้ิไขกิฎีห้มู�ยส�งเสริมูเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ภ�คำรัฐของจีนิมูีกิ�รที่ำ�ง�นิทีี่�สอด้คำล้องกัินิ โด้ยห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

ทีี่�มูีบที่บ�ที่ขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ได้้แกิ� National 

Development and Reform Commission (NDRC) เปน็ิห้นิ�วียง�นิ 

ห้ลักิด้้�นิ National Pilot Circular Economy Program  

โด้ยขบัเคำลื�อนิร�วีมูกัิบกิระที่รวีงสิ�งแวีด้ล้อมูซ้ึ่�งเปน็ิห้นิ�วียง�นิห้ลักิ

ทีี่�พฒันิ�โคำรงกิ�รรเิริ�มูในินิคิำมูอุตส�ห้กิรรมูเช้งินิเิวีศ (the National 

Pilot Eco-industrial Park Program) สำ�นิักิง�นิสถิติแห้�งช้�ติ

เป็นิห้นิ�วียง�นิห้ลักิด้้�นิตัวีช้ี�วัีด้ นิอกิจ�กินิี� ยังมูีสมู�คำมู China 

Association of Circular Economy (CACE) เป็นิแพลตฟอร์มู

กิ�รขบัเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิภ�ยใต้องค์ำกิ�รกิำ�กัิบรฐัวิีส�ห้กิิจ

ของจีนิ (the State-owned Assets Supervision) และ Administration 

Commission of the State Council โด้ยรับนิโยบ�ยจ�กิ  

NDRC และห้นิ�วียง�นิของรัฐทีี่�เกีิ�ยวีข้อง CACE มูีห้นิ้�ทีี่� 

ในิกิ�รจัด้ที่ำ�แผนิยุที่ธิศ�สตร์กิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

ปรับปรุงกิฎีระเบียบ มู�ตรฐ�นิและกิลไกิเช้ิงนิโยบ�ย ตลอด้จนิ

ส�งเสริมูกิ�รพัฒนิ�เที่คำโนิโลยี พัฒนิ�โคำรงกิ�รนิำ�ร�อง จัด้กิ�ร 

ฝึกิอบรมู และให้้กิ�รสนิับสนิุนิเช้ิงเที่คำนิิคำ 

กิ�รขับเคำลื�อนิแบ�งเป็นิ 3 ระดั้บ ได้้แกิ� ระดั้บกิิจกิ�ร ระดั้บเขต

อุตส�ห้กิรรมู และระดั้บจังห้วัีด้ห้รือเมืูอง และขับเคำลื�อนิผ��นิ 

ที่กุิกิิจกิรรมูที่�งเศรษฐกิิจและสงัคำมู รวีมูถ้งกิ�รผลิต กิ�รห้มูนุิเวีียนิ

ที่รัพย�กิร และกิ�รอุปโภคำบริโภคำ และเน้ินิห้ลักิกิ�รลด้มูลพิษ

และเป็นิมิูตรต�อสิ�งแวีด้ล้อมูตลอด้วีงจร ตั�งแต�กิ�รออกิแบบ

ผลิตภัณฑ์์และกิระบวีนิกิ�รผลิต กิ�รนิำ�ช้ิ�นิส�วีนิกิลับมู�ผลิตซึ่ำ� 

(remanufacture) เนิ้นิกิ�รวิีจัยพัฒนิ�เที่คำโนิโลยีและนิวัีตกิรรมู

เพื�อกิ�รอุปโภคำบรโิภคำผลิตภัณฑ์์และบรกิิ�รสเีขยีวี ใช้เ้ที่คำโนิโลยี

ดิ้จิทัี่ลสร้�งโมูเด้ลธุิรกิิจบริกิ�รแบ�งปนัิและกิ�รเช้�� ตลอด้จนิพัฒนิ�

เที่คำโนิโลยีเพื�อกิ�รใช้้ซึ่ำ� รีไซึ่เคิำล แลกิเปลี�ยนิวัีสดุ้ของเสียและ

วัีสดุ้เห้ลือใช้้ระห้วี��งภ�คำอุตส�ห้กิรรมูและคำรัวีเรือนิ (industrial 

symbiosis & urban symbiosis) มูุ�งเนิ้นิในิ 5 อุตส�ห้กิรรมู ได้้แกิ� 

อุตส�ห้กิรรมูห้นัิกิ อุตส�ห้กิรรมูกิ�รเกิษตร (ป��ไมู้ กิระด้�ษ  

สิ�งที่อ) กิ�รรีไซึ่เคิำลขยะอิเล็กิที่รอนิิกิส์ กิ�รจัด้กิ�รซึ่�กิรถยนิต์ 

อุตส�ห้กิรรมูกิ�อสร้�ง พลังง�นิที่ด้แที่นิ และกิ�รลด้และรีไซึ่เคิำล

ขยะคำรัวีเรือนิและมููลฝอยชุ้มูช้นิ 

กิ�รบังคัำบใช้้กิฎีห้มู�ยในิกิ�รขับเคำลื�อนิ CE ของประเที่ศจีนิ เนิ้นิ

กิ�รกิำ�ห้นิด้ให้้นิำ�ห้ลักิกิ�ร CE ไปใช้้จัด้ที่ำ�แผนิพัฒนิ�ประเที่ศ 

นิโยบ�ยอุตส�ห้กิรรมูเชิ้งนิิเวีศ กิ�รรกัิษ�สิ�งแวีด้ล้อมู กิ�รส�งเสรมิู

กิ�รพฒันิ�วิีที่ย�ศ�สตรแ์ละเที่คำโนิโลย ีกิ�รตั�งกิองที่นุิพเิศษเพื�อ

ส�งเสริมูกิ�รวิีจัยและพัฒนิ�เที่คำโนิโลยีด้้�นิ CE กิ�รสร้�ง brain 

12	Carrière	S.,	Weigend	R.,	Pey	R.P.,	Pomponi	F.,	and	Ramakrishna	S.	Circular	Cities:	the	case	of	Singapore
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

power กิ�รสนิบัสนินุิที่นุิวิีจัยด้้�นิ CE เฉพ�ะที่�ง กิำ�ห้นิด้บที่บ�ที่

คำวี�มูรับผิด้ช้อบของห้นิ�วียง�นิภ�คำรัฐ ผู้ผลิตและผู้บริโภคำ และ

มูีมู�ตรกิ�รส�งเสริมูผู้ผลิต เช้�นิ กิองทีุ่นิพิเศษ สิที่ธิิประโยช้นิ์ที่�ง

ภ�ษี เป็นิต้นิ ประเที่ศจีนิตั�งเป้�ห้มู�ยสู�กิ�รสร้�งอ�รยธิรรมูแห้�ง

นิิเวีศ eco-civilization (แนิวีคิำด้กิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ สังคำมู และ

สิ�งแวีด้ล้อมูอย��งยั�งยืนิ) ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 

ในิขณะนิี�ได้้ประกิ�ศแผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมู 5 ปี  

(คำ.ศ. 2021-2025) และวี�งเป�้ห้มู�ยไปจนิถ้งป ีคำ.ศ. 2035 “Dual  

Circulation ห้รือยุที่ธิศ�สตร์วีงจรคำู�ขนิ�นิ เป็นิแผนิทีี่�จะที่ำ�ให้้

ประเที่ศเติบโตทีี่�ยั�งยนืิ ให้ค้ำวี�มูสำ�คัำญกิ�รห้มุูนิเวีียนิภ�ยในิประเที่ศ 

(Internal Circulation) เพื�อเพิ�มูอุปสงค์ำในิประเที่ศ และลด้ 

กิ�รพ้�งพ�ปัจจัยกิ�รผลิตจ�กิต��งประเที่ศ อย��งไรก็ิต�มูมูีกิ�ร

รักิษ�กิ�รห้มูุนิเวีียนิภ�ยนิอกิประเที่ศ (External Circulation) 

เพื�อรักิษ�ส�วีนิแบ�งตล�ด้กิ�รส�งออกิและกิ�รไห้ลเวีียนิเงินิทีุ่นิ

ที่ำ�ง�นิคำวีบคำู�กัินิไป เพื�อสร้�งคำวี�มูแข็งแกิร�งที่�งเศรษฐกิิจ  

จ�กิมู�ตรกิ�รนิี�จะช้�วียให้้จีนิส�มู�รถเติบโตที่�ง GDP ได้้ประมู�ณ 

5-5.5% ในิอีกิ 5 ปีข้�งห้นิ้�

มููลนิิธิิ Ellen MacArthur Foundation ประเมูินิวี�� ห้�กิประเที่ศ

จีนิส�มู�รถที่ำ�ให้้เกิิด้เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้ จะช้�วียให้้ธุิรกิิจและ

คำรวัีเรอืนิส�มู�รถลด้คำ��ใช้จ้��ยได้้เปน็ิมูลูคำ��กิวี�� 3.2 ห้มูื�นิล้�นิห้ยวีนิ 

(5.1 พันิล้�นิด้อลล�ร์สห้รัฐ) ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 นิอกิจ�กินิี�  

ยังช้�วียให้้คุำณภ�พอ�กิ�ศดี้ข้�นิเป็นิอย��งมู�กิจ�กิกิ�รลด้ 

กิ�รปล�อยคำ�ร์บอนิอีกิด้้วีย

4. ประเทศเนเธุอรแ์ลนด์

เนิเธิอแลนิด์้เห็้นิคำวี�มูสำ�คัำญของเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิ 2 ประเด็้นิ 

ได้้แกิ� (1) คำวี�มูจำ�เป็นิจ�กิกิ�รพ้�งพ�วัีตถุดิ้บจ�กิประเที่ศอื�นิๆ 

ในิขณะทีี่�คำวี�มูต้องกิ�รวัีตถุดิ้บต��งๆ มูีแนิวีโนิ้มูเพิ�มูข้�นิอ�จ 

ส�งผลต�อภูมูิศ�สตร์กิ�รเมูือง ตลอด้จนิปัญห้�ด้้�นิสิ�งแวีด้ล้อมู 

ทีี่�เกิิด้จ�กิกิ�รใช้้วัีตถุดิ้บและกิ�รปล�อยของเสีย ส�งผลต�อ 

คำวี�มูไมู�ยั�งยืนิของประเที่ศ และ (2) โอกิ�สที่�งเศรษฐกิิจทีี่�จะ 

เกิิด้ข้�นิจ�กิกิ�รด้ำ�เนิินินิโยบ�ยระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ  

เนิื�องจ�กิเนิเธิอแลนิด์้มูจุีด้แขง็ด้้�นิโคำรงสร�้งพื�นิฐ�นิ และมีูธุิรกิิจ

ทีี่�เข้มูแข็ง ได้้แกิ� ด้้�นิอุตส�ห้กิรรมูเคำมูี เกิษตรอ�ห้�ร  

อุตส�ห้กิรรมูไฮเที่คำและวัีสดุ้ โลจิสติกิส์ อุตส�ห้กิรรมู 

สร้�งสรรค์ำ และอุตส�ห้กิรรมูรีไซึ่เคิำลทีี่�มูีช้ื�อเสียงเป็นิทีี่�รู้จักิ 

ทัี่�วียุโรป เนิเธิอร์แลนิด์้จ้งได้้ริเริ�มูศ้กิษ�นิโยบ�ยระบบเศรษฐกิิจ

ห้มุูนิเวีียนิตั�งแต�ป ีพ.ศ. 2556 โด้ยจ�กิผลกิ�รศก้ิษ�ดั้งกิล��วีพบวี�� 

กิ�รด้ำ�เนิินินิโยบ�ยระบบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิจะช้�วียสร้�งง�นิ 

54,000 ตำ�แห้นิ�ง และสร้�งร�ยได้้ 7,300 ล้�นิยูโร รวีมูทัี่�ง 

เป็นิกิ�รสร้�งโอกิ�สต�อเนืิ�องให้้ระบบเศรษฐกิิจของประเที่ศ 

ในิกิ�รเพิ�มูขีด้คำวี�มูส�มู�รถที่�งกิ�รแข�งขันิจ�กิองค์ำคำวี�มูรู้ 

เที่คำโนิโลยี และนิวัีตกิรรมู ต�อมู�ในิปี พ.ศ. 2559 คำณะรัฐมูนิตรี

ของเนิเธิอแลนิด์้ได้้ประกิ�ศนิโยบ�ยระบบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

โด้ยกิำ�ห้นิด้เป้�ห้มู�ยแบ�งเป็นิ 2 ระยะ ในิระยะแรกิตั�งเป้�ลด้

ปริมู�ณกิ�รใช้้วัีตถุดิ้บขั�นิต้นิให้้ได้้ร้อยละ 50 ในิปี พ.ศ. 2573  

และในิระยะย�วีตั�งเป้�ให้้เกิิด้กิ�รนิำ�กิลับมู�ใช้้ให้มู�อย��งมีู

ประสิที่ธิิภ�พโด้ยไมู�มีูกิ�รปล�อยส�รทีี่�เป็นิอันิตร�ยต�อสิ�งแวีด้ล้อมู

ให้้ได้้ในิปี พ.ศ. 2593 ทัี่�งนิี� เพื�อให้้กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเปลี�ยนิผ��นิสู�

สังคำมูระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิมูีคำวี�มูช้ัด้เจนิ คำณะรัฐมูนิตรีจ้ง

ได้้จัด้ที่ำ�แผนิกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิทีี่�สำ�คัำญในิช้�วีง พ.ศ. 2559 – 2563 

เพื�อกิำ�ห้นิด้บที่บ�ที่ของรัฐบ�ลในิกิ�รเตรียมูคำวี�มูพร้อมูเพื�อ 

ผลักิดั้นินิโยบ�ยระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิ 5 ด้้�นิ ดั้งนิี�

ด้านกิฎหมาย (fostering registration and regulations) 

ปรับปรุงกิฎีห้มู�ยทีี่�เป็นิอุปสรรคำต�อกิ�รด้ำ�เนิินินิโยบ�ยระบบ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิออกิ/พัฒนิ�กิฎีห้มู�ย และระเบียบต��งๆ ทีี่�

กิระตุ้นิให้้เกิิด้กิ�รคิำด้ค้ำนิเที่คำโนิโลยี และนิวัีตกิรรมูให้มู�ๆ   

ด้านสีรา้งแรงจูงใจใหต้ลาด (intelligent market incentives) 

กิระตุ้นิให้้เกิิด้ตล�ด้ทีี่�สอด้รับกัิบทิี่ศที่�งของระบบเศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิผ��นิกิลไกิด้้�นิร�คำ� (targeted price incentives) และ

กิ�รออกิระเบียบต��งๆ เพื�อส�งเสริมูให้้เกิิด้คำวี�มูต้องกิ�รในิวัีสดุ้

ช้ีวีภ�พ ห้รือสินิค้ำ�ทีี่�ส�มู�รถนิำ�กิลับมู�ใช้้ให้มู�ได้้

ด้านกิารจัดหาเงินทนุ (financing) สำ�ห้รับใช้้ในิกิ�รศ้กิษ� วิีจัย 

กิ�รสร�้งองค์ำคำวี�มูรูต้��งๆ ตลอด้จนิกิ�รศก้ิษ�คำวี�มูเปน็ิไปได้้ของ

เที่คำโนิโลยีต��งๆ เพื�อสนัิบสนุินิให้เ้กิิด้รูปแบบธุิรกิิจแบบห้มุูนิเวีียนิ 

(circular business models)

ด้านองค์ิคิวามรู ้และนวัตกิรรม (knowledge and innovation) 

ให้้ข้อมููลแกิ�ผู้ ทีี่�มูีบที่บ�ที่สำ�คัำญในิสังคำมูเพื� อใช้้ในิกิ�ร 

ตัด้สินิใจ โด้ยพัฒนิ�องค์ำคำวี�มูรู้ และกิ�รเผยแพร�และ 

แลกิเปลี�ยนิขอ้มูลูทีี่�จำ�เปน็ิต�อเปลี�ยนิผ��นิสู�ระบบเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ 

เช้�นิ เรื�อง material flow กิ�รเปลี�ยนิแปลงของตล�ด้แรงง�นิเมูื�อ

เกิิด้ระบบเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิและ waste consumption เปน็ิต้นิ

ด้านคิวามรว่มมอืระหว่างประเทศ (international cooperation) 

ที่ำ�ง�นิร�วีมูกัิบนิ�นิ�ช้�ติในิกิ�รผลักิดั้นินิโยบ�ย และกิฎีห้มู�ย

ต��งๆ ทีี่�สร้�งเงื�อนิไขด้้�นิระบบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ มูกีิ�รจัด้ง�นิ 

แสด้งสินิค้ำ� (Expo) ด้้�นิระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ช้ื�อวี�� 

Netherlands Circular Hotspot และพัฒนิ�ต�อยอด้ไปเป็นิ

แพลตฟอร์มูสนัิบสนุินิบริษัที่ห้รือองค์ำกิรทีี่�ต้องกิ�รเอ�คำวี�มูรูอ้อกิ

ไปส�งต�อให้้ต��งประเที่ศ เพื�อให้้ให้้ธุิรกิิจ waste & recycling ของ

เนิเธิอแลนิด์้ส�มู�รถส�งออกิได้้

นิอกิจ�กินิี�ในิช้�วีงกิ�รเปลี�ยนิผ��นิสู�สังคำมูเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

รัฐบ�ลเนิเธิอแลนิด์้จ้งกิำ�ห้นิด้เป้�ห้มู�ยเชิ้งกิลยุที่ธ์ิของออกิ 

เป็นิ 3 ระยะ โด้ยให้้ผู้มูีส�วีนิได้้ส�วีนิเสีย (stakeholders) ในิแต�ละ

อุตส�ห้กิรรมูกิำ�ห้นิด้เองวี��ตนิเองอยู�เฟสใด้และจะมีูแนิวีที่�งในิ

กิ�รเปลี�ยนิผ��นิ (transition agenda) ทีี่�เห้มู�ะสมูอย��งไร ดั้งนิี�

กิารใชุ้แบบเสี้นตรง (linear) ใช้้วัีตถุดิ้บตลอด้ห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ 

เช้�นิเดิ้มู แต�ใช้อ้ย��งคำุ้มูคำ��ทีี่�สดุ้ด้้วียกิ�รเพิ�มูประสทิี่ธิภิ�พ ห้รือใช้้

ให้้นิ้อยลง

กิารนำากิลับมาใชุ้ใหม่ (reuse) ถ้�จำ�เป็นิต้องใช้้วัีตถุดิ้บให้มู�  

(เช้�นิ กิ�รลงทุี่นิให้มู�) ให้้เลือกิใช้้วัีตถุดิ้บทีี่�กิ�อให้้เกิิด้คำวี�มูยั�งยืนิ 

นิำ�กิลับมู�ใช้้ให้มู�ได้้ เช้�นิ ช้ีวีมูวีล และธิ�ตุอื�นิ ๆ อีกิ เช้�นิ เห้ล็กิ 

แคำลเซึ่ียมู ซึ่ัลเฟอร์ เป็นิต้นิ ทีี่�ไมู�ใช้� rear earth และลด้กิ�รพ้�งพ�

เช้ื�อเพลิงฟอสซึ่ิล

กิารใชุ้แบบหมุนเวยีน (circular) สนิับสนิุนิกิ�รพัฒนิ�วิีธิีกิ�ร

กิ�รผลิต กิ�รออกิแบบผลิตภัณฑ์์ ตลอด้จนิกิ�รบริโภคำรูปแบบ

ให้มู�ทีี่�ที่ำ�ให้้เกิิด้กิ�รห้มูุนิเวีียนิของกิ�รใช้้วัีตถุดิ้บได้้

โด้ยอุตส�ห้กิรรมูห้ลักิทีี่�เนิเธิอแลนิด์้ตั�งเป�้ให้เ้กิิด้กิ�รเปลี�ยนิแปลง

มู�สู�ระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิช้�วีงแรกิ ประกิอบด้้วีย  

5 อุตส�ห้กิรรมู ได้้แกิ� (1) ช้ีวีมูวีลและอ�ห้�ร (2) พล�สติกิ 

(3) อุตสห้กิรรมูกิ�รผลิต (4) ภ�คำกิ�รกิ�อสร้�ง (5) สินิค้ำ�อุปโภคำ

บริโภคำ เนิื�องจ�กิเป็นิกิลุ�มูอุตส�ห้กิรรมูทีี่�มูีผลกิระที่บมู�กิ 

ต�อสิ�งแวีด้ล้อมู รวีมูทัี่�งมูีคำวี�มูพร้อมูในิด้้�นิแรงขับเคำลื�อนิที่�ง

สังคำมูให้้อุตส�ห้กิรรมูเห้ล��นีิ�เปลี�ยนิผ��นิมู�ยังระบบเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิด้้วีย

กิารกิำากัิบดูแล และติดตามประเมินผล มูกีิ�รจัด้ตั�งคำณะกิรรมูกิ�ร

กิำ�กัิบดู้แล ประกิอบด้้วียกิระที่รวีง และภ�คำส�วีนิต��งๆ ที่ำ�ห้นิ้�ทีี่�

ขับเคำลื�อนิ จัด้ลำ�ดั้บคำวี�มูสำ�คัำญ บูรณ�กิ�รภ�คำส�วีนิต��งๆ  

ทีี่�เกีิ�ยวีข้อง ตลอด้จนิติด้ต�มูและประเมิูนิผลเพื�อนิำ�มู�ปรบัแผนิกิ�ร

ด้ำ�เนินิิง�นิให้เ้ห้มู�ะสมู โด้ยคำณะรฐัมูนิตรจีะแจ้งผลคำวี�มูคืำบห้น้ิ�

กิ�รด้ำ�เนิินิง�นิระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิประจำ�ปีต�อสภ�ผู้แที่นิ

ร�ษฎีร ทัี่�งนิี� เพื�อให้้ส�มู�รถวัีด้ผลกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิได้้อย��งเป็นิ 

รูปธิรรมู คำณะรัฐมูนิตรีอยู�ระห้วี��งกิ�รจัด้ที่ำ� measurement 

protocol indicators ซ้ึ่�งมูีประสบกิ�รณ์จ�กิกิ�รที่ำ�นิโยบ�ย 

อื�นิ ๆ เช้�นิ Green Growth from Waste to Resource และ 

Biobased Economy เป็นิต้นิ

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

5. ประเทศเยอรมนี

ประเที่ศเยอรมูนีิเป็นิต้นิแบบด้้�นิกิฎีห้มู�ยเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

โด้ยเปน็ิประเที่ศแรกิทีี่�ได้้ออกิกิฎีห้มู�ยกิ�รจัด้กิ�รขยะบรรจุภัณฑ์์

บนิพื�นิฐ�นิของห้ลักิกิ�รกิ�รรับผิด้ช้อบของผู้ผลิต (Extended 

Producer Responsibility: EPR) และเป็นิประเที่ศทีี่�สองทีี่�ออกิ

กิฎีห้มู�ยด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ รัฐบ�ลเยอรมูนีิยังเป็นิผู้ 

ผลักิดั้นิให้้สห้ภ�พยุโรปออกิกิฎีระเบียบทีี่�ใช้้ห้ลักิกิ�ร EPR 

ในิกิ�รจัด้กิ�รขยะห้ล�ยประเภที่อีกิด้้วีย13 (OECD, 2016)  

นิอกิจ�กินิี� เยอรมูนิียังส�มู�รถขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิ

ด้้�นินิโยบ�ยกิ�รนิำ�ที่รัพย�กิรกิลับมู�ผลิตให้มู�ได้้ต�มูเป้�ห้มู�ย 

และมีูกิ�รใช้้วิีที่ย�ศ�สตร์ เที่คำโนิโลยีและนิวัีตกิรรมูในิกิ�ร 

ขับเคำลื�อนิอย��งโด้ด้เด้�นิ 

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิประเที่ศเยอรมูนิีมูีจุด้เริ�มูต้นิจ�กิกิ�รออกิ

กิฎีห้มู�ยกิ�รจัด้กิ�รของเสยี โด้ยเนิน้ิเรื�องกิ�รจัด้เก็ิบ กิ�รคัำด้แยกิ 

และกิ�รนิำ�กิลับมู�ใช้้ให้มู� ในิปี คำ.ศ. 1972 เนิื�องจ�กิในิช้�วีงปี 

คำ.ศ. 1980 เยอรมูนิีประสบปัญห้�ด้้�นิกิ�รกิำ�จัด้ขยะ แมู้มูี 

กิฎีห้มู�ยกิ�รจัด้กิ�รของเสีย คำวี�มูสนิใจของนัิกิกิ�รเมืูองและ 

ภ�คำประช้�สงัคำมูจ้งมูุ�งเนิน้ิไปทีี่�กิ�รที่ำ�ให้เ้ขตกิำ�จัด้ขยะปลอด้ภัยข้�นิ 

และโรงเผ�สะอ�ด้ข้�นิ มูีกิ�รออกิกิฎีระเบียบทีี่�เกีิ�ยวีข้องต�มูมู� 

รัฐบ�ลท้ี่องถิ�นิและภ�คำเอกิช้นิร�วีมูกัินิลงทีุ่นิห้ล�ยพันิล้�นิยูโร

เพื�อให้้กิ�รจัด้กิ�รขยะสอด้คำล้องกัิบกิฎีระเบียบดั้งกิล��วี รัฐบ�ล

ท้ี่องถิ�นิประสบปัญห้�กิ�รจัด้ห้�สถ�นิทีี่�ฝังกิลบและเต�เผ�ขยะ

เนืิ�องจ�กิถกูิประช้�ช้นิต�อต้�นิ รฐับ�ลจ้งเข�้ใจวี��คำวี�มูพย�ย�มู

ในิกิ�รกิำ�จัด้ขยะอย��งปลอด้ภัยยังไมู�ส�มู�รถแก้ิปัญห้�ขยะได้้ 

จ้งพบวี��ต้องแก้ิทีี่�ต้นิที่�ง คืำอ กิ�รปอ้งกัินิกิ�รเกิิด้ขยะและลด้ขยะ 

โด้ยให้้คำวี�มูสำ�คัำญสงูสดุ้กัิบกิ�รรบัผดิ้ช้อบต�อกิ�รจัด้กิ�รที่รพัย�กิร

ด้้วียกิ�รรไีซึ่เคิำลของเสยีห้รอืที่ำ�ให้พ้ลังง�นิกิลับคืำนิสภ�พ (energy 

recovery) ต�มูห้ลักิกิ�ร ผู้กิ�อมูลพิษเป็นิผู้จ��ย ที่ำ�ให้้รัฐบ�ล

เยอรมัูนิหั้นิมู�เน้ินิเรื�องกิ�รลด้และคัำด้แยกิขยะเพื�อรีไซึ่เคิำลทีี่�

ต้นิที่�งเพื�อลด้ปริมู�ณขยะทีี่�ต้องส�งไปกิำ�จัด้ โด้ยกิ�รด้ำ�เนิินิ

นิโยบ�ยส�งเสรมิูกิ�รจัด้กิ�รขยะและได้้ประกิ�ศใช้้พระร�ช้บัญญติั

วี��ด้้วียกิ�รห้ลีกิเลี�ยง กิ�รรีไซึ่เคิำลและกิ�รกิำ�จัด้ขยะ (Waste 

Avoidance, Recycling and Disposal Act) ในิปี คำ.ศ. 1986  

ซึ่้�งกิฎีห้มู�ยอยู�บนิพื�นิฐ�นิของแนิวีคิำด้ลำ�ดั้บช้ั�นิของกิ�รจัด้กิ�ร

ขยะอย��งยั�งยนืิ (Waste Management Hierarchy) และห้ลักิกิ�ร

ผู้กิ�อมูลพิษเป็นิผู้จ��ย (Polluter Pay Principle) (OECD, 1998) 

โด้ยในิช้�วีงแรกิ รัฐบ�ลพย�ย�มูส�งเสริมูให้้มูีกิ�รลด้และรีไซึ่เคิำล

ขยะบรรจุภัณฑ์์ผ��นิมู�ตรกิ�รเช้งิสมูคัำรใจแต�อุตส�ห้กิรรมูไมู�ส�มู�รถ

ด้ำ�เนินิิกิ�รได้้ รัฐบ�ลจ้งต้องห้ันิมู�ใช้้มู�ตรกิ�รที่�งกิฎีห้มู�ยด้้วีย

กิ�รออกิกิฤษฎีีกิ�วี��ด้้วียบรรจุภัณฑ์์ (Packaging Ordinance) 

(VerpackV) ทีี่�ออกิต�มู พ.ร.บ. วี��ด้้วียกิ�รห้ลีกิเลี�ยง กิ�รรีไซึ่เคิำล

และกิ�รกิำ�จัด้ขยะ มูผีลบังคัำบใช้เ้มูื�อวัีนิทีี่� 12 มูถินุิ�ยนิ คำ.ศ. 1991 

นิบัเปน็ิประเที่ศแรกิทีี่�ได้้ออกิกิฎีห้มู�ยเพื�อเพิ�มูอัตร�กิ�รรไีซึ่เคิำล

ขยะบรรจุภัณฑ์์ โด้ยกิระที่รวีงสิ�งแวีด้ล้อมูของเยอรมูนิีมูีบที่บ�ที่

สำ�คัำญในิกิ�รผลักิดั้นิกิฎีห้มู�ยนิี�และมูีกิ�รปร้กิษ�ห้�รือกัิบ 

ภ�คำรัฐและภ�คำเอกิช้นิอย��งเข้มูข้นิในิช้�วีงกิ�รยกิร��งกิฎีห้มู�ย

กิฎีห้มู�ยเป็นิกิลไกิห้ลักิของกิ�รด้ำ�เนินิิกิ�รด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ของเยอรมูันินิี ซึ่้�งได้้เริ�มูอย��งจริงจังในิปี คำ.ศ. 1991 มูีกิ�รออกิ

กิฤษฎีีกิ�วี��ด้้วียบรรจุภัณฑ์์ (Packaging Ordinance ห้รือ 

“VerpackV”) โด้ย กิำ�ห้นิด้ให้้ผู้ผลิตเป็นิผู้รับผิด้ช้อบ มูีข้อบังคัำบ

ให้้รับบรรจุภัณฑ์์คืำนิห้ลังกิ�รใช้้ ต�อมู�ปี คำ.ศ. 1996 มูีกิ�รออกิ 

กิฏห้มู�ยวัีฎีจักิรสส�รแบบปิด้และกิ�รจัด้กิ�รของเสีย (Closed 

Substance Cycle and Waste Management Act) เพื�อให้้เกิิด้

กิ�รจัด้กิ�รของเสียแบบวีงจรปิด้และลด้กิ�รใช้้ทีี่�ดิ้นิในิกิ�รกิำ�จัด้

ของเสียห้รือฝังกิลบ เป็นิกิฎีห้มู�ยด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ  

ฉบับทีี่� 2 ของโลกิ และเป็นิกิฎีห้มู�ยอ�ญ�ทีี่�มูีกิ�รกิำ�ห้นิด้นิิย�มู

ของขยะสำ�ห้รับนิำ�กิลับคืำนิสู�สภ�พเดิ้มู และขยะสำ�ห้รับนิำ�ไป

กิำ�จัด้ ใช้้ห้ลักิกิ�รให้้ผู้ผลิตมูีคำวี�มูรับผิด้ช้อบต�อผลิตภัณฑ์์ และ

ห้�้มูทิี่�งด้้วียกิ�รฝงักิลบ (landfill dumping) อ�ทิี่ บงัคัำบให้ผู้ผ้ลิต

ออกิแบบผลิตภัณฑ์์ให้้เกิิด้ของเสียน้ิอยทีี่�สุด้ ให้้ผลิตภัณฑ์์มูีอ�ยุ

กิ�รใช้้ง�นินิ�นิ บังคัำบให้้ผู้ผลิตต้องรับคืำนิอุปกิรณ์อิเล็กิที่รอนิิกิส์

เกิ��โด้ยไมู�เสียคำ��ใช้้จ��ย ให้้ผู้ผลิตนิำ�ของเสียกิลับคืำนิมู�ใช้้ซึ่ำ� 

ทัี่�งในิกิ�รผลิตและกิ�รใช้้ง�นิ เป็นิต้นิ ผลกิ�รบังคัำบใช้้กิฎีห้มู�ย

ฉบบันิี� นิบัวี��ที่ำ�ให้เ้ยอรมูนีิประสบคำวี�มูสำ�เร็จในิกิ�รจัด้กิ�รขยะ 

โด้ยส�งผลให้ข้องเสยีรอ้ยละ 50 ถกูินิำ�ไปรไีซึ่เคิำล และกิ�รฝงักิลบ

ขยะชุ้มูช้นิเป็นิศูนิย์ ตั�งแต�ปี คำ.ศ. 2009 จ�กิทีี่�กิำ�ห้นิด้เป้�ห้มู�ย

ไว้ีในิปี คำ.ศ. 2020 นิอกิจ�กินิี� ยงัส�งผลให้อุ้ตส�ห้กิรรมูกิ�รจัด้กิ�ร 

ของเสีย เกิิด้กิ�รจ้�งง�นิกิวี�� 200,000 ตำ�แห้นิ�ง และเกิิด้ธุิรกิิจ

กิวี�� 3,000 บริษัที่ สร้�งมููลคำ��ที่�งเศรษฐกิิจประมู�ณ 1.6 ล้�นิ

ล้�นิบ�ที่ และในิปี คำ.ศ. 2012 ได้้พัฒนิ�กิฎีห้มู�ยดั้งกิล��วีเป็นิ 

กิฎีห้มู�ยเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ (Circular Economy Act) เพื�อให้้

เกิิด้ของเสียน้ิอยทีี่�สุด้และเกิิด้กิ�รรีไซึ่เคิำลมู�กิทีี่�สุด้ โด้ยปรับคำำ�

จ�กิกิ�รจัด้กิ�รของเสีย เป็นิ กิ�รจัด้กิ�รที่รัพย�กิร และปรับกิ�ร 

กิำ�ห้นิด้ลำ�ดั้บขั�นิของขยะเป็นิ 5 ระดั้บ ซึ่้�งยังคำงใช้้ห้ลักิกิ�ร  

ผูก้ิ�อมูลพษิเปน็ิผูจ้��ย คืำอ ให้ผู้ผ้ลิตมูคีำวี�มูรบัผดิ้ช้อบต�อผลิตภัณฑ์์

ตลอด้วีงจร รบัผดิ้ช้อบต�อกิ�รจัด้กิ�รด้้วียกิ�รรไีซึ่เคิำลและกิ�รฟ้� นิ

สภ�พของเสีย (waste recovery) กิฎีห้มู�ยเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

ส�มู�รถบรรลุเป้�ห้มู�ยได้้ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2020 เช้�นิ ร้อยละ 65 

ของขยะชุ้มูช้นิถูกินิำ�ไปใช้ซ้ึ่ำ�ห้รือรไีซึ่เคิำลปี คำ.ศ. 2020 มูกีิ�รปรบั 

แก้ิไขกิฎีห้มู�ยเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ14 เพื�อให้เ้ป�้ห้มู�ยสอด้คำล้อง 

กัิบกิฎีระเบียบของสห้ภ�พยุโรป และกิำ�ห้นิด้เป้�ห้มู�ย 

ให้้เกิิด้กิ�รใช้้ที่รัพย�กิรในิระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ อย��งมีู 

ประสิที่ธิิภ�พ โด้ยใช้้ห้ลักิกิ�ร ที่ำ�ห้นิ้�ทีี่�ด้้วียคำวี�มูระมูัด้ระวัีง 

(duty of care) ตัวีอย��งเช้�นิ ให้้ผู้ค้ำ�ปลีกิออนิไลน์ิรับคืำนิสินิค้ำ� 

ทีี่�เสียห้�ยจ�กิผู้บริโภคำไปใช้้ประโยช้น์ิ ห้้�มูนิำ�ไปที่ำ�ล�ย 

เนิื�องด้้วียภ�ระคำ��ใช้้จ��ย

เยอรมูนัินีิมูวิีีสยัทัี่ศน์ิและเป้�ห้มู�ยในิกิ�รอนุิรกัิษ์ที่รพัย�กิรธิรรมูช้�ติ 

และเพิ�มูผลิตภ�พของวัีตถุดิ้บร้อยละ 30 ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 

โด้ยเนิน้ิห้ลักิกิ�รเรยีกิคืำนิบรรจุภัณฑ์์ (EPR) และกิ�รออกิกิฎีห้มู�ย 

กิฎีระเบียบและข้อบังคัำบในิห้ล�ยเซึ่กิเตอร์อุตส�ห้กิรรมู อ�ทิี่  

ย�นิยนิต์ ไฟฟ�้และอุปกิรณอิ์เล็กิที่รอนิิกิส ์แบตเตอรี� กิ�กิตะกิอนิ

ของเสียและนิำ�มูันิ บรรจุภัณฑ์์นิอกิจ�กินิี� เยอรมูันินิียังมูีจุด้แข็ง

ในิกิ�รวิีจัยและนิวัีตกิรรมูตลอด้จนิกิ�รสร้�งวิีศวีกิรเฉพ�ะที่�งทีี่�

สนัิบสนินุิกิ�รพฒันิ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ และมูโีปรแกิรมูส�งเสรมิู

และให้ทุ้ี่นิวิีจัยนิวัีตกิรรมูเพื�อกิ�รใช้ท้ี่รพัย�กิรอย��งมูปีระสทิี่ธิภิ�พ

และเที่คำโนิโลยีสะอ�ด้ เช้�นิ “GreenTech made in Germany”

6. ประเทศฟิินแลนด์

ฟินิแลนิด์้มูีเป้�ห้มู�ยจะเป็นิผู้นิำ�โลกิด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ภ�ยในิปี พ.ศ. 2568 โด้ยต้องกิ�รที่ำ�ให้้ฟินิแลนิด์้เป็นิประเที่ศ

ต้นิแบบด้้�นิกิ�รบริห้�รจัด้กิ�รคำวี�มูท้ี่�ที่�ยด้้�นิกิ�รข�ด้แคำลนิ

วัีตถดิุ้บ และต้องกิ�รจะสร�้งกิ�รเติบโตและโอกิ�สที่�งเศรษฐกิิจ

ให้มู� ๆ ให้้แกิ�ผู้ประกิอบกิ�รโด้ยมูุ�งจะส�งเสริมูกิ�รส�งออกิสินิค้ำ�

ห้รอืบรกิิ�รด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ (circular economy solution) 

ออกิไปยังตล�ด้โลกิ 

กิลยุที่ธิก์ิ�รเปลี�ยนิผ��นิเช้งิระบบทีี่�สำ�คัำญ 2 กิลยุที่ธิ ์เพื�อให้้บรรลุ

เป้�ห้มู�ยข้�งต้นิ คืำอ 1) สร้�งตล�ด้สำ�ห้รับสินิค้ำ�และบริกิ�ร 

ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิข้�นิภ�ยในิประเที่ศ เพื�อให้ผู้ป้ระกิอบกิ�ร

ใช้้เป็นิแพลตฟอร์มูกิ�รที่ด้สอบสินิค้ำ�ห้รือบริกิ�รของตนิเพื�อ

พัฒนิ�ไปสู�กิ�รส�งออกิ และ 2)  กิ�รที่ำ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิเป็นิ 

กิระแสห้ลักิของโลกิ ผ��นิกิ�รจัด้กิิจกิรรมูขนิ�ด้ให้ญ�ห้รือกิ�ร 

กิ�อตั�งเวีทีี่ระดั้บนิ�นิ�ช้�ติในิเรื�องเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ฟินิแลนิด์้

ได้้ระบุ 5 ด้้�นิสำ�คัำญทีี่�ต้องกิ�รมูุ�งเนิ้นิ (focus area) คืำอ 1) ระบบ

อ�ห้�รทีี่�ยั�งยืนิ 2) กิิจกิรรมูทีี่�เกีิ�ยวีข้องกัิบอุตส�ห้กิรรมูป��ไมู้  

3) กิิจกิรรมูทีี่�เกีิ�ยวีข้องกัิบอุตส�ห้กิรรมูกิ�รผลิต 4) กิ�รขนิส�งและ

โลจิสติกิส์ และ 5) กิิจกิรรมูสนิับสนิุนิต��ง ๆ เพื�อสร้�งสภ�พ

แวีด้ล้อมูทีี่�เห้มู�ะสมูทีี่�เอื�อให้้เกิิด้ระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิห้รือ

กิระตุ้นิให้้เกิิด้กิ�รเปลี�ยนิแปลงเช้ิงระบบ  

13	สุจิตรัา	วาสนาดำารังดี.	(2563,	5	สิงหาคมุ).	บทความุ:	เรีัยนรูั้ปรัะสบการัณ์การัจัดการัขยะบรัรัจุภัณฑ์์ในปรัะเทศเยอรัมุนี	“รัะบบความุรัับผดิชีอบที�เพัิ�มุขึ�นของผูผ้ลิต	
(EPR)	และรัะบบมุัดจำาค่นเงิน	(DRS)”.	สถุาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมุ	จุฬาลงกรัณ์มุหาวิทยาลัย

14	อยู่รัะหว่างการัรั่างรััฐกฤษฎีีกาความุโปรั่งใส	เพั่�อบังคับใหผู้ค้้าปลีกเปิดเผยวิธีกีารัจัดการัสินค้าที�ถุูกสง่ค่น	เชีน่	สัดสว่นของการันำาไปขายใหมุ	่บริัจาค	ทำาลาย

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

กิ�รขับเคำลื�อนิแบ�งออกิเป็นิ 3 ระดั้บ คืำอ 1) ระดั้บนิโยบ�ย เช้�นิ 

กิ�รปรับปรุงกิฎีระเบียบ แรงจูงใจ กิระบวีนิกิ�รที่ำ�ง�นิร�วีมูกัินิ 

ห้รือข้อริเริ�มูในิระดั้บนิโยบ�ย 2) ระดั้บโคำรงกิ�รสำ�คัำญ เนิ้นิคัำด้

เลือกิโคำรงกิ�รทีี่�มูผีลโด้ยตรงและช้ดั้เจนิที่ำ�ให้เ้กิิด้กิ�รเปลี�ยนิผ��นิ

ในิ focus area นิั�นิ ๆ ซึ่้�งเป็นิโคำรงกิ�รทีี่�มูีคำวี�มูพร้อมูเริ�มูด้ำ�เนิินิ

กิ�รห้รือด้ำ�เนิินิกิ�รอยู�แล้วี และ 3) ระดั้บโคำรงกิ�รนิำ�ร�อง คืำอ

โคำรงกิ�รทีี่�อยู�ในิขั�นิเริ�มูต้นิของกิ�รพฒันิ�และเตรยีมูคำวี�มูพร้อมู

สู�กิ�รขย�ยผล โด้ยมีูกิองทุี่นิ SITRA ซ้ึ่�งเป็นิกิองทุี่นินิวัีตกิรรมู

ฟินิแลนิด์้ มูีบที่บ�ที่ในิกิ�รวี�งแผนิทีี่�นิำ�ที่�งเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ให้้เป็นิวี�ระของช้�ติของฟินิแลนิด์้ เพร�ะเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ  

เป็นิโมูเด้ลของกิ�รที่ำ�ธุิรกิิจในิอนิ�คำต ทีี่�นิอกิจ�กิจะดี้ต�อสภ�พ

แวีด้ล้อมูแล้วี ยังส�งผลดี้ต�อระบบเศรษฐกิิจในิประเที่ศ พิสูจนิ์ได้้

จ�กิตัวีเลขของบรษัิที่ต��งๆ ทีี่�ด้ำ�เนินิิธุิรกิิจแบบเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ 

มูสี�วีนิสร้�งดั้ช้นิทีี่�งเศรษฐกิิจในิฟินิแลนิด์้ได้้มู�กิถ้ง 2.5 พนัิล้�นิ

ยูโร โด้ยฟินิแลนิด์้ต้องกิ�รเร�งกิระจ�ยโคำรงกิ�รนิำ�ร�องให้้มีู 

กิ�รด้ำ�เนินิิง�นิอย��งรวีด้เร็วี เป็นิเคำรื�องมืูอในิกิ�รส�งต�อแนิวีปฏิบติั

และนิวัีตกิรรมูด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิระดั้บโคำรงกิ�ร  

กิระตุ้นิให้้เกิิด้ snowball effect ให้้เกิิด้กิ�รแพร�ห้ล�ยของกิิจกิรรมู

ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิเรื�องต��งๆ

2.2 สรุปประเด็นสำาคัญจากกรณีีตัวอย่างข้องต่างประเทศ
 แลื่ะนัยยะต่อการพััฒนาระบบนิเวศในประเทศไทย  

4. กิฎีห้มู�ยและแผนิง�นิทีี่�ช้ัด้เจนิเป็นิเคำรื�องมืูอทีี่�สำ�คัำญในิ 

กิ�รที่ำ�ง�นิ และมีูเคำรื�องมืูอเฉพ�ะตรงต�มูบริบที่ของประเที่ศ

5. ภ�คำเอกิช้นิมูีคำวี�มูรู้คำวี�มูเข้�ใจ และมูีส�วีนิร�วีมูและบที่บ�ที่

กิ�รวี�งเป้�ห้มู�ยและนิโยบ�ย

6. ประช้�ช้นิมีูคำวี�มูตระห้นัิกิรู้ (awareness) และคำวี�มูรู ้

คำวี�มูเข้�ใจเกีิ�ยวีกัิบกิ�รจัด้กิ�รของเสีย อ�ทิี่ คำวี�มูสำ�คัำญ 

กิ�รคัำด้แยกิขยะ กิ�รปฏิบัติต�มูห้ลักิ 3Rs 

7. กิลไกิด้้�นิกิ�รอุด้มูศ้กิษ� วิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัยและนิวัีตกิรรมู 

เปน็ิห้นิ้�งในิปจัจัยสำ�คัำญและตัวีเร�งกิ�รเปลี�ยนิผ��นิไปสู�เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ

1. กิ�รกิำ�ห้นิด้เป�้ห้มู�ย/วิีสยัทัี่ศนิใ์นิระยะย�วีและมูคีำวี�มูช้ดั้เจนิ 

รวีมูทัี่�งมู�ตรกิ�รและเคำรื�องมูอืกิ�รขับเคำลื�อนิต้องรองรบักิ�ร

ด้ำ�เนิินิกิ�รและสนัิบสนุินิเป้�ห้มู�ย อ�ทิี่ กิองทุี่นิ กิฎีห้มู�ย 

เป็นิต้นิ

2. มีูกิ�รจัด้กิ�รขยะภ�ยในิประเที่ศทีี่�เข้มูแข็งและโคำรงสร้�ง 

พื�นิฐ�นิระบบกิ�รจัด้กิ�รขยะทีี่�เอื�อ ต�อกิ�รขย�ยขนิ�ด้  

(scale up) ไปสู�กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษกิิจห้มูุนิเวีียนิ

3. ระบบกิ�รเก็ิบกิลับ ห้รือ take back เป็นิฐ�นิทีี่�สำ�คัำญในิกิ�ร

ด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ซึ่้�งมูีกิฎีห้มู�ย EPR เป็นิส�วีนิ

สำ�คัำญของระบบ และที่กุิประเที่ศทีี่�เปน็ิตัวีอย��งในิกิ�รที่บที่วีนิ

ด้ำ�เนิินิกิ�ร

ประเทศ กิฎหมุาย/มุาตรกิาร Sector
สำาคััญ บทบาท อวีวีน.

วีิสยัทศันแ์ละ
รูปแบบกิาร
ข่ับเคัลื�อน

หน่วียงาน
ข่ับเคัลื�่อน

ญี�ปุ�นิ • กิำ�ห้นิด้บที่บ�ที่ 

คำวี�มูรับผิด้ช้อบของ 

ผู้มูีส�วีนิเกีิ�ยวีข้อง

• กิำ�ห้นิด้กิ�รจัด้กิ�รของ

เสียให้้เป็นิไปอย��ง 

ถูกิต้องต�มูลำ�ดั้บ 

คำวี�มูสำ�คัำญ 

• กิำ�ห้นิด้มู�ตรฐ�นิเกีิ�ยวีกัิบ 

กิ�รจัด้กิ�รขยะและ 

กิ�รรีไซึ่เคิำล

• พัฒนิ�ระบบกิฎีห้มู�ย

เพื�อส�งเสริมูกิ�รลด้ 

ของเสียและกิ�รรีไซึ่เคิำล

อย��งต�อเนิื�อง 

ร�ยอุตส�ห้กิรรมู

• Dual Circulation

พล�สติกิ 

เส้นิใย

คำ�ร์บอนิ

ไฟเบอร์ 

โซึ่ล��เซึ่ลล์

• สถ�บันิวิีจัยเพื�อ

สร้�งง�นิวิีจัย

เฉพ�ะที่�งด้้�นิ 

CE ส�งผลให้้ผลิต

ต้นิแบบองค์ำ

คำวี�มูรู้ด้้�นิ CE 

ของโลกิ

• ใช้้ Forum/

Seminar เป็นิ

เคำรื�องมูือสร้�ง 

Information 

Technology 

สร้�ง Digital 

Circular 

Business

Virtuous 

cycle of the 

environment 

and growth 

พัฒนิ�จ�กิ 

3Rs สู� กิ�รที่ำ�

ธุิรกิิจทีี่�มูีกิ�ร

ห้มูุนิเวีียนิ

ที่รัพย�กิร

กิระที่รวีง 

สิ�งแวีด้ล้อมู 

และ 

Consumer 

Affairs 

Agency

สิงคำโปร์ • กิำ�ห้นิด้ให้้ร�ยง�นิ

จำ�นิวีนิบรรจุภัณฑ์์ทีี่�ผลิต

• กิำ�ห้นิด้ให้้เรียกิคืำนิขยะ

อิเล็กิที่รอนิิกิส์และ 

บรรจุภัณฑ์์

• กิำ�ห้นิด้ให้้ประช้�ช้นิ

แยกิขยะอ�ห้�ร

อ�ห้�ร 

อิเล็กิที่รอนิิกิส์ 

บรรจุภัณฑ์์

ให้้ทีุ่นิวิีจัย โด้ย

ประช้�ช้นิมูีส�วีนิร�วีมู

ในิกิ�รกิำ�ห้นิด้โจที่ย์

และด้ำ�เนิินิโคำรงกิ�ร

Zero Waste 

Nation

กิ�รเรียกิคืำนิ

บรรจุภัณฑ์์ 

(EPR)

กิระที่รวีง

คำวี�มูยั�งยนืิและ

สิ�งแวีด้ล้อมู 

และ National 

Environment 

Agency (NEA)

ตารางท่ี่� 2.1 สรุปประเด็็นสำาคััญจากกรณีตั่วอย่า่งของต่างประเที่ศ

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย

ประเทศ กิฎหมุาย/มุาตรกิาร Sector
สำาคััญ บทบาท อวีวีน.

วีิสยัทศันแ์ละ
รูปแบบกิาร
ข่ับเคัลื�อน

หน่วียงาน
ข่ับเคัลื�่อน

จีนิ • กิำ�ห้นิด้ให้้นิำ�ห้ลักิกิ�ร 

CE ไปใช้้จัด้ที่ำ�แผนิ

พัฒนิ�ประเที่ศ นิโยบ�ย

อุตส�ห้กิรรมู กิ�รรักิษ�

สิ�งแวีด้ล้อมู กิ�รส�งเสริมู

กิ�รพัฒนิ�วิีที่ย�ศ�สตร์

และเที่คำโนิโลยี

• กิำ�ห้นิด้บที่บ�ที่คำวี�มู 

รบัผดิ้ช้อบของห้นิ�วียง�นิ 

ภ�คำรัฐ ผู้ผลิตและ 

ผู้บริโภคำ 

• มูีมู�ตรกิ�รส�งเสริมูผู้

ผลิต เช้�นิ กิองทีุ่นิพิเศษ 

สิที่ธิิประโยช้นิ์ที่�งภ�ษี

อุตส�ห้กิรรมู

ห้นิักิ เกิษตร

อิเล็กิที่รอนิิกิส์ 

ย�นิยนิต์ 

กิ�อสร้�ง

พลังง�นิ

ที่ด้แที่นิ

• ตั�งกิองทีุ่นิพิเศษ

เพื�อส�งเสริมูกิ�ร

วิีจัยและพัฒนิ�

เที่คำโนิโลยีด้้�นิ CE

• สร้�ง brain 

power 

• สนิับสนิุนิทีุ่นิวิีจัย

ด้้�นิ CE เฉพ�ะที่�ง

Ecological 

civilization

• 3 ระดั้บ: 

กิิจกิ�ร, 

เขต

อุตส�ห้กิรรมู 

และ

จังห้วัีด้/

เมูือง 

• Eco-

Industrial 

Park

National 

Development 

and Reform 

Commission 

(NDRC) 

The Ministry of 

Environmental 

Protection 

(MEP)

เนิเธิอร์

แลนิด์้

• กิำ�ห้นิด้ให้้เรียกิคืำนิสิ�งที่อ 

ทีี่�นิอนิ ผ้�อ้อมู

• นิโยบ�ยมูัด้จำ�-คืำนิ 

บรรจุภัณฑ์์

• สถ�นิะ “ขยะ” สำ�ห้รับ

วัีตถุดิ้บนิำ�เข้�บ�งตัวี 

เพื�อสนิับสนิุนิให้้ใช้้ขยะ

เป็นิวัีตถุดิ้บมู�กิข้�นิ

• จัด้ซึ่ื�อจัด้จ้�งภ�คำรัฐ  

เพิ�มูเป็นิ circular or 

biobased product

ช้ีวีมูวีลและ

อ�ห้�ร

พล�สติกิ 

กิ�อสร้�ง

สินิค้ำ�อุปโภคำ

บริโภคำ

• องค์ำคำวี�มูรู้ 

จ�กิง�นิวิีจัย

สนิับสนิุนิกิ�ร

ที่ำ�ง�นิ Match 

Making 

Platform

• ให้้ทีุ่นิวิีจัยด้้�นิ 

Material flow 

กัิบมูห้�วิีที่ย�ลัย

ทีี่�ที่ำ�ร�วีมูกัิบ

เอกิช้นิ

• ฝึกิอบรมูเจ้�

ห้นิ้�ทีี่�ห้นิ�วียง�นิ

ภ�คำรัฐให้้เข้�ใจ

บริบที่ของ CE

Circular 

Dutch 

Economy 

ภ�ยในิปี คำ.ศ. 

2050 ลด้กิ�ร

ใช้้วัีตถุดิ้บให้มู�

Ministry of 

Infrastructure 

and Water 

Management

ประเทศ กิฎหมุาย/มุาตรกิาร Sector
สำาคััญ บทบาท อวีวีน.

วีิสยัทศันแ์ละ
รูปแบบกิาร
ข่ับเคัลื�อน

หน่วียงาน
ข่ับเคัลื�่อน

เยอรมูันิ • บงัคัำบผูผ้ลิตให้รั้บผดิ้ช้อบ 

อย��งคำรบวีงจร

• บังคัำบให้้มูีกิ�รคัำด้แยกิ

ขยะและกิำ�จัด้อย��ง 

ถูกิวิีธิี

• มูีบที่ลงโที่ษเป็นิคำ��ปรับ  

จำ�คำุกิ; เก็ิบคำ��ธิรรมูเนิียมู

ในิกิ�รเก็ิบ ขนิ และ

กิำ�จัด้ขยะ

• มูีมู�ตรกิ�รสนิับสนิุนิ

ที่�งกิ�รเงินิแกิ�ผู้

ประกิอบกิ�ร

แบตเตอรี� 

บรรจุภัณฑ์์ 

ขยะชุ้มูช้นิ 

ขยะช้ีวีภ�พ 

ย�นิยนิต์

อิเล็กิที่รอนิิกิส์ 

กิ�กิตะกิอนิ

ของเสีย 

นิำ�มูันิ

• สร้�ง brain 

power วิีศวีกิร

เฉพ�ะที่�งทีี่�

สนิับสนิุนิ CE

• ส�งเสริมูและให้้ 

ทีุ่นิวิีจัย

นิวัีตกิรรมูเพื�อ

กิ�รใช้้ที่รัพย�กิร

อย��งมูี

ประสิที่ธิิภ�พ

และเที่คำโนิโลยี

สะอ�ด้ เช้�นิ 

“GreenTech 

made in 

Germany”

Resource 

Efficient 

Circular 

Economy

กิ�รเรียกิคืำนิ 

บรรจุภัณฑ์์ 

(EPR) 

กิระที่รวีง 

สิ�งแวีด้ล้อมู 

กิ�รอนิุรักิษ์

ธิรรมูช้�ติ 

สิ�งกิ�อสร้�ง 

และคำวี�มู

ปลอด้ภัยที่�ง

ปรมู�ณู

ฟินิแลนิด์้ แผนิทีี่�นิำ�ที่�งด้้�นิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิระดั้บประเที่ศ

อ�ห้�ร ป��ไมู้ • ให้้ทีุ่นิวิีจัย 

เพื�อพัฒนิ� 

นิวัีตกิรรมู CE 

• CE อยู�ในิกิ�ร

ศ้กิษ�ทีุ่กิระดั้บ

เป็นิผู้นิำ�โลกิ

ด้้�นิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ-

โมูเด้ลที่�ง

ธุิรกิิจแบบให้มู�

Ministry of 

Agriculture 

and Forestry, 

SITRA

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างปรีะเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย

กิรีอบนโยบายนวีัต่กิรีรีมุเพ่ื่� อขัับเคลื่่�อนเศรีษฐกิิจหมุุนเวีียน  | 
Circular Economy Innovation Ecosystem: Vision 203022 23



03
แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ 
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนข้องไทย

3.1 องค์ประกอบระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ั� อ 
 ขั้บเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
 Economy Ecosystem) ข้องประเทศไทย

 ระบบนิเิวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ (Circular 

Economy Ecosystem) ของประเที่ศไที่ย ห้มู�ยถ้งสิ�งต��งๆ  

ในิระบบทีี่�มูีคำวี�มูเกีิ�ยวีข้อง เช้ื�อมูโยงและเกืิ�อกูิลซึ่้�งกัินิและกัินิ

เพื�อให้้เกิิด้กิ�รขับกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิของทุี่กิภ�คำส�วีนิในิ

ประเที่ศไที่ยในิทิี่ศที่�งเดี้ยวีกัินิทัี่�งมูิติเศรษฐกิิจและสิ�งแวีด้ล้อมู 

ดั้งแสด้งร�ยละเอียด้ในิภ�พ 3.1 ประกิอบด้้วีย 4 ด้้�นิ ได้้แกิ�  

1.ด้้�นินิโยบ�ย 2.ด้้�นิโคำรงสร�้งของปจัจัยเอื�อ 3.ด้้�นิผูป้ระกิอบ

กิ�ร 4.ด้้�นิประช้�ช้นิ และ 2 แรงขับเคำลื�อนิ ได้้แกิ� นิโยบ�ย 

ขับเคำลื�อนิ และกิลไกิตล�ด้ขับเคำลื�อนิ ซึ่้�งคำรอบคำลุมูผู้มีูส�วีนิได้้

ส�วีนิเสียทีุ่กิภ�คำส�วีนิประกิอบด้้วีย ภ�คำรัฐ ภ�คำเอกิช้นิ และ 

ภ�คำประช้�สังคำมู รวีมูทัี่�งคำรอบคำลุมูระบบนิิเวีศที่�งธุิรกิิจ  

(business ecosystem) เช้�นิกัินิ โด้ยมีูร�ยละเอียด้แต�ละ 

องค์ำประกิอบดั้งนิี�

ภ�พทีี่� 3.1 ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ (Circular Economy Ecosystem) ของประเที่ศไที่ย  

(สอวีช้. ออกิแบบ (2564) โด้ย ประยุกิต์จ�กิผลกิ�รศ้กิษ�ร�วีมูกัิบ PACE Netherland, 2020 และ BASF, 2020)

3.1.1 ด้านนโยบาย 

มูบีที่บ�ที่ในิระบบนิเิวีศเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิในิลักิษณะขับเคำลื�อนิ

แบบบนิลงล��ง (top-down) เป็นิจุด้เริ�มูต้นิทีี่�สำ�คัำญของทิี่ศที่�ง

ขององค์ำประกิอบต��งๆ ในิระบบ ส�มู�รถแบ�งนิโยบ�ยออกิเป็นิ 

2 ระดั้บได้้แกิ� ระดับนานาชุาติ ทีี่�มู�จ�กิพันิธิกิรณีทีี่�ประเที่ศไที่ย

เข้�ร�วีมูเพื�อร�วีมูกัินิขับเคำลื�อนิเป้�ห้มู�ยห้รือแก้ิปัญห้�ของโลกิ

อ�ทิี่ คำวี�มูห้ล�กิห้ล�ยที่�งช้ีวีภ�พ กิ�รเปลี�ยนิแปลงสภ�พภูมูิ

อ�กิ�ศ (climate change) เป้�ห้มู�ยกิ�รพัฒนิ�ทีี่�ยั�งยืนิ (SDGs) 

รวีมูถ้งภ�คีำองค์ำกิรเอกิช้นิเพื�อกิ�รจัด้กิ�รปัญห้�ขยะพล�สติกิ 

(Alliance to End Plastic Waste: AEPW) และมู�ตรกิ�รของ

ประเที่ศคำู�ค้ำ�ต�มูแผนิกิ�รปฏิรูปสีเขียวี (European Green Deal) 

และนิโยบ�ยประเที่ศอื�นิๆ ทีี่�เป็นิมู�ตรกิ�รที่�งกิ�รค้ำ�ทีี่�มูิใช้�ภ�ษี

ศุลกิ�กิร (non-tariff measure, NTMs) เป็นิต้นิ ซึ่้�งนิำ�มู�สู�กิ�ร

ด้ำ�เนินิิกิ�รต�มูทีี่�แสด้งปฏิญญ�และเจตจำ�นิงค์ำไว้ี และอ�จกิำ�ห้นิด้

ให้้ต้องมูีกิ�รร�ยง�นิผลกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รของไที่ยต�มูข้อตกิลง 

กัิบประช้�คำมูโลกินิี�  

ข้อตกลง/ข้อริเริ่มของภาคเอกชน ในระดับนานาชาติ
(e.g. the AEPW)

เป้าหมาย ในระดับประเทศ
(e.g. vision 2030)

การพัฒนาขีด
ความสามารถ

ระบบการรับรอง
คุณสมบัติ / 

มาตรฐาน

Consumer

Design
STI &

Engineer

Data &
Platform

ด้าน
นโยบาย

ด้าน
โครงสร้าง

และปัจจัยเอื้อ

ด้าน
ผู้ประกอบการ

ด้าน
ประชาชน

Waste

ขับเคลื่อนเชิงสังคม พฤติกรรมการบริโภค และการจัดเก็บวัสดุส่งคืนผู้จัด Market 
Pull

Policy 
Push

การวิจัย
และพัฒนา

กฎระเบียบและ
แรงจูงใจ

ทางการเงิน/
การคลัง

เคร่ืองมือ
การลงทุน

การส่งเสริม
การขายและ
การส่งออก

กฎระเบียบ / พันธกรณี ระดับระหว่างรัฐบาล
(e.g. Paris Agreement)

New Feedstock Loop

New Resource Cycle

New Business Model

1

2

3

4 การสร้างความตระหนัก

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



ในิระดั้บนิโยบ�ยอีกิระดั้บคืำอระดัับประเทศ สำ�ห้รับประเที่ศไที่ย 

ได้้มูีกิ�รบรรจุบริบที่เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิแผนิต��งๆ โด้ยมีู

คำวี�มูสอด้คำล้องในิยุที่ธิศ�สตร์ช้�ติ 20 ปี ด้้�นิกิ�รสร้�งกิ�ร

เติบโตบนิคำุณภ�พช้ีวิีตทีี่�เป็นิมูิตรต�อสิ�งแวีด้ล้อมู และบรรจุในิ

แผนิแมู�บที่ภ�ยใต้ยุที่ธิศ�สตร์ช้�ติประเด็้นิทีี่� 18 กิ�รเติบโต

อย��งยั�งยืนิโด้ยอยู�ภ�ยใต้แผนิแมู�บที่ย�อยเรื�องกิ�รสร้�งกิ�ร

เติบโตอย��งยั�งยืนิบนิสังคำมูทีี่�เป็นิมูิตรต�อสภ�พภูมิูอ�กิ�ศ และ

มูีคำ��เป้�ห้มู�ยในิด้้�นิกิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิ และบรรจุในิ

แผนิแมู�บที่ภ�ยใต้ยุที่ธิศ�สตร์ช้�ติประเด็้นิทีี่� 4 อุตส�ห้กิรรมู

และบริกิ�รแห้�งอนิ�คำต โด้ยอยู�ภ�ยใต้แผนิแมู�บที่ย�อยอุตส�ห้กิรรมู

ช้ีวีภ�พ และมีูคำ��เป้�ห้มู�ยในิกิ�รขย�ยตัวีอุตส�ห้กิรรมูชี้วีภ�พ 

โด้ยเนิ้นิกิ�รสร้�งมููลคำ��เพิ�มูของวัีตถุดิ้บชี้วีภ�พทีี่�มู�จ�กิของ

เสียจ�กิภ�คำกิ�รเกิษตรและอุตส�ห้กิรรมูกิ�รเกิษตร 

เป็นิผลิตภัณฑ์์ที่�งช้ีวีภ�พ อ�ทิี่ พล�สติกิช้ีวีภ�พ (Polylactic 

acid: PLA) สำ�ห้รับแผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ 

ทีี่� 12 ให้้คำวี�มูสำ�คัำญกัิบกิ�รพัฒนิ�อย��งยั�งยืนิ แต�ยังไมู�ได้้บรรจุ

ในิบริบที่เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�ช้ัด้เจนิ เมูื�อวิีเคำร�ะห้์ร�ยละเอียด้

ของยุที่ธิศ�สตร์และแผนิฯ ทีี่�เกีิ�ยวีข้องกัิบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

พบวี��ยังคำงเป็นิมูิติสิ�งแวีด้ล้อมูและกิ�รพัฒนิ�ทีี่�ยั�งยืนิ 

อ�ทิี่ พลังง�นิที่ด้แที่นิ ประสิที่ธิิภ�พ 3Rs: Reduce Reuse 

Recycle และกิ�รออกิแบบทีี่�เป็นิมูิตร (eco-design) 

อย��งไรก็ิต�มูแผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติฉบับทีี่� 

13 ได้้ให้้คำวี�มูสำ�คัำญกัิบเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ โด้ยเป็นิห้มูุด้ห้มู�ย

ทีี่� 10 เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิและสังคำมูคำ�ร์บอนิตำ� โด้ยสนัิบสนุินิ

เป้�ห้มู�ยห้ลักิกิ�รเปลี�ยนิผ��นิไปสู�คำวี�มูยั�งยืนิ และมีู 3 เป้�

ห้มู�ยในิระดั้บห้มูุด้ห้มู�ยประกิอบด้้วีย 1.กิ�รเพิ�มูมููลคำ��จ�กิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิและกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรอย��งมีูประสิที่ธิิภ�พ 

2.กิ�รอนิุรักิษ์ ฟ้� นิฟูและใช้้ที่รัพย�กิรธิรรมูช้�ติอย��งยั�งยืนิ 

และ3.กิ�รสร้�งสังคำมูคำ�ร์บอนิตำ�และยั�งยืนิ เพื�อปล�อยก๊ิ�ซึ่

เรือนิกิระจกิและมูลพิษลด้ลงและประช้�ช้นิมูีคำุณภ�พช้ีวิีตทีี่�ดี้

ทัี่�งนีิ�ได้้มูีมูติคำณะรัฐมูนิตรีเห้็นิช้อบกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�

เศรษฐกิิจชี้วีภ�พ เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ และเศรษฐกิิจสีเขียวี 

(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ส�งผลให้้ 

เกิิด้กิ�รขับเคำลื�อนิต�มูวี�ระแห้�งช้�ติให้้เป็นิรูปธิรรมูโด้ยเร็วี 

ต�มูอำ�นิ�จห้น้ิ�ทีี่�และคำวี�มูรับผิด้ช้อบของส�วีนิร�ช้กิ�รและ

ห้นิ�วียง�นิของรัฐต�อไป โด้ยมูีเป้�ห้มู�ยได้้แกิ� เพิ�มูอัตร�กิ�ร

เติบโตที่�งเศรษฐกิิจและยกิระดั้บร�ยได้้ของประช้�กิร สร้�ง

คำวี�มูมัู�นิคำงที่�งอ�ห้�ร สุขภ�พ และพลังง�นิในิทุี่กิระดั้บเพื�อ

กิ�รยกิระดั้บคุำณภ�พชี้วิีต และสร้�งคำวี�มูยั�งยืนิของธิรรมูช้�ติ

และสิ�งแวีด้ล้อมู

3.1.2 ด้านโคิรงสีรา้งและปัจจัยเอื�อ (Infrastructure and 

Enabler) 

ด้้�นิโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อเป็นิส�วีนิทีี่�สำ�คัำญจะเป็นิส�วีนิทีี่�

ที่ำ�ให้้เกิิด้กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รทีี่�เป็นิรูปธิรรมูจ�กินิโยบ�ยทีี่�ได้้ตั�ง 

เป้�ห้มู�ยและทิี่ศที่�งไว้ี จ�กิข้อมููลโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อ

เพื�อกิ�รสนัิบสนุินิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิของประเที่ศต��ง ๆ  

พบวี��มูีกิ�รจัด้โคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อสนิับสนิุนิทีี่�แตกิต��งกัินิ

ข้�นิกัิบนิโยบ�ยและเป้�ห้มู�ยของประเที่ศนิั�นิๆ ด้้�นิเศรษฐกิิจ

ห้มุูนิเวีียนิ อ�ทิี่ กิองทีุ่นิ SITRA ของประเที่ศฟินิแลนิด์้ทีี่�เป็นิ 

ทัี่�งเคำรื�องมืูอกิ�รลงทีุ่นิ R&D และกิ�รพัฒนิ�ขีด้คำวี�มูส�มู�รถ 

และมีูโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อห้ลักิๆ ทีี่�ห้ล�ยๆ ประเที่ศมีู

ลักิษณะเห้มืูอนิกัินิคืำอกิ�รสร้�งเคำรือข��ยทีี่�นิำ�ไปสู�กิ�ร 

เปลี�ยนิแปลงรูปแบบธุิรกิิจ (new business model) และวีงจร

กิ�รไห้ลวัีสดุ้ (material flow) กิ�รปลด้ล็อกิอุปสรรคำกิ�ร 

ด้ำ�เนิินิกิ�ร และกิ�รสร้�งกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รได้้อย��งเที่��เทีี่ยมู  

ที่ำ�ให้้เกิิด้กิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิเชิ้งระบบ สำ�ห้รับ

โคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อทีี่�สำ�คัำญต�อกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิของไที่ย ดั้งนิี�

1) กิารพัฒนาขีดคิวามสีามารถ เพื�อสร้�งองค์ำคำวี�มูรู้ 

ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิมูิติต��ง ๆ ให้้แกิ�แรงง�นิและ

อุตส�ห้กิรรมู ห้นิ�วียง�นิภ�คำรัฐและเอกิช้นิ ประช้�สังคำมู 

จนิไปสู�คำวี�มูรู้ คำวี�มูเข้�ใจ และคำวี�มูส�มู�รถทีี่�ร�วีมูขับ

เคำลื�อนิองคำ�พยพในิระบบให้ส้อด้คำล้องกัินิ อ�ทิี่ กิ�รอบรมู

คำวี�มูรู้และสร้�งทัี่กิษะด้้�นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิเฉพ�ะ 

ทีี่�เห้มู�ะสมูกัิบบที่บ�ที่ห้นิ้�ทีี่�และภ�คำส�วีนิของผู้มูีส�วีนิได้้

ส�วีนิเสียนิั�นิ

2) ระบบกิารรบัรอง คิุณสีมบัติ/มาตรฐาน เพื�อสร้�งกิติกิ�

และข้อกิำ�ห้นิด้คำุณภ�พของสินิค้ำ�/องค์ำกิรและบริกิ�รให้้

เป็นิทีี่�ยอมูรับ โด้ยมูีผลต�อกิ�รซึ่ื�อข�ยและกิ�รบริโภคำ 

จ�กิคำวี�มูเช้ื�อมูั�นิของผู้ซึ่ื�อและคำู�ค้ำ� รวีมูทัี่�งเป็นิกิ�รสร้�ง

คำวี�มูเช้ื�อมูั�นิทีี่�นิำ�ไปสู�มู�ตรกิ�รและเคำรื�องมืูอสนัิบสนุินิ

ต��งๆ ของภ�คำรัฐและตล�ด้ทีุ่นิ เพื�อสะท้ี่อนิถ้งคำุณภ�พ 

ทีี่�เป็นิกิติกิ�กิล�ง อย��งไรก็ิต�มูกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รต�มู 

มู�ตรฐ�นินีิ�มูีคำ��ใช้้จ��ยทีี่�ต้องลงทีุ่นิ และมูีห้ล�ยระดั้บ 

ทัี่�งระดั้บนิ�นิ�ช้�ติ และระดั้บประเที่ศ

3)  กิารวิจัยและพัฒนา เพื� อช้�วียพัฒนิ�องค์ำคำวี�มูรู ้ 

นิวัีตกิรรมู เที่คำโนิโลยีพื�นิฐ�นิห้รือเที่คำโนิโลยีทีี่�เจ�ะจง

อุตส�ห้กิรรมู กิลุ�มูภ�คำส�วีนิเฉพ�ะ รวีมูทัี่�งกิ�รช้�วีย 

ให้้เกิิด้พัฒนิ�นิวัีตกิรรมูรูปแบบต��ง ๆ 

4) กิฎระเบียบและแรงจูงใจทางกิารเงิน/คิลัง เพื�อให้้เกิิด้

กิติกิ�และแรงจูงใจผ��นิมู�ตรกิ�รต��งๆ ทีี่�เป็นิแรงกิระตุ้นิ

ให้้เกิิด้กิ�รปรับเปลี�ยนิพฤติกิรรมูของผู้บริโภคำและเปลี�ยนิ

รูปแบบกิระบวีนิกิ�รผลิตและโมูเด้ลธุิรกิิจของผู้ประกิอบ

กิ�ร อ�ทิี่ ภ�ษีกิ�รใช้้ที่รัพย�กิร โด้ยส�ธิ�รณรัฐประช้�ช้นิ

จีนิทีี่�กิระตุ้นิผู้บริโภคำให้้ปรับเปลี�ยนิพฤติกิรรมูและกิระที่บ

ต�อผู้ประกิอบกิ�รต้องปรับเปลี�ยนิต�มูเช้�นิกัินิ สิที่ธิิที่�ง

ภ�ษีของกิิจกิ�รต�มูห้ลักิเกิณฑ์์โด้ยสกิที่. Co-payment 

มู�ตรกิ�รสนัิบสนิุนิวิีส�ห้กิิจขนิ�ด้กิล�งและขนิ�ด้ย�อมู

โด้ย สสวี. และกิฎีห้มู�ยห้ลักิกิ�รทีี่�ขย�ยคำวี�มูรับผิด้ช้อบ

ของผู้ผลิตไปยังช้�วีงต��ง ๆ ของวีงจรช้ีวิีตของผลิตภัณฑ์์ 

(Extended Producer Responsibility: EPR) ทีี่�เป็นิจุด้

สำ�คัำญของกิ�รสร�้งวีงจรวัีตถุดิ้บรอบสอง (feedstock loop) 

5) เคิรื�องมือกิารลงทุน เพื�อให้้เกิิด้ปัจจัยสนัิบสนุินิกิ�รด้ำ�เนิินิ

ง�นิของผู้ประกิอบกิ�ร อ�ทิี่ ESG Bond, กิ�รระด้มูทีุ่นิ

จ�กิบุคำคำลทัี่�วีไป (Crowdfunding : CF) และที่�งกิ�รเงินิ 

ทีี่�สร้�งโอกิ�สให้้ผู้บริโภคำในิบที่บ�ที่นัิกิลงทุี่นิในิกิ�รขับ

เคำลื�อนิผู้ประกิอบกิ�รผ��นิตล�ด้ทีุ่นิ สถ�บันิกิ�รเงินิมูี

โคำรงกิ�รเงินิกิู้ด้อกิเบี�ยตำ� กิองทุี่นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

เพื�อที่ำ�ห้นิ้�ทีี่�เป็นิแห้ล�งทีุ่นิตั�งต้นิสำ�ห้รับผู้ประกิอบกิ�ร

6) กิารสี่งเสีริมกิารสี่งออกิและกิารค้ิา เพื�อให้้เกิิด้คำวี�มู

ต้องกิ�รสินิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิตล�ด้ระดั้บนิ�นิ�ช้�ติ

และในิประเที่ศ ผ��นิเคำรื�องมูือต��งๆ อ�ทิี่ เคำรื�องห้มู�ย

ที่�งกิ�รค้ำ�ทีี่�พัฒนิ�ข้�นิเพื�อส�งเสริมูกิ�รข�ยด้้วียคุำณสมูบัติ

เฉพ�ะทีี่�กิำ�ห้นิด้ กิ�รสร้�งแพลตฟอร์มูเช้ื�อมูต�อระห้วี��ง

ลูกิค้ำ�กัิบผู้ผลิตสินิค้ำ�และบริกิ�รทีี่�ตรงคำวี�มูตรงคำวี�มู

ต้องกิ�ร ง�นิแสด้งสินิค้ำ�ต��งๆ

SITRA	(Finnish	:	Suomen	itsenäisyyden	juhlarahasto)	เป็นกองทุนนวัตกรัรัมุของฟินเเลนด์	ในรูัปแบบมุลูนิธีสิาธีารัณะ	ซึ์�งดำาเนินการัโดยตรังภายใต้การัดูแลของ 
รััฐสภาฟินแลนด์	รัายละเอียดเพัิ�มุเติมุที�	https://www.sitra.fi/en/

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย

กรอบนโยบายนวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  | 
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



3.1.3 ด้านผูป้ระกิอบกิาร

บที่บ�ที่ของผู้ประกิอบกิ�รในิระบบคืำอเป็นิผู้ปฏิบัติทีี่�เกีิ�ยวีข้อง

และเป็นิผู้ขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิโด้ยตรง เนิื�องจ�กิ 

เป็นิผู้ทีี่�ใช้้ที่รัพย�กิรในิกิ�รผลิตและบริกิ�ร และเป็นิผู้ทีี่�กิ�อให้้ 

เกิิด้ของเสียในิเวีล�เดี้ยวีกัินิ รวีมูทัี่�งเป็นิส�วีนิห้นิ้�งของกิ�ร 

สร้�งตล�ด้สินิค้ำ�เกีิ�ยวีกัิบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้เช้�นิกัินิ ดั้งนิั�นิ

เปน็ิผูเ้ล�นิทีี่�สำ�คัำญทีี่�จะที่ำ�ให้เ้กิิด้กิ�รใช้ท้ี่รพัย�กิรอย��งมูปีระสิที่ธิภิ�พ

และกิ�อเกิิด้มูลูคำ�� เกิิด้ของเสียนิอ้ยทีี่�สดุ้ โด้ยมีูกิลไกิกิ�รสร้�งคุำณคำ�� 

ตลอด้ห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ (value creation) ต�มูห้ลักิกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ อ�ทิี่ sharing platform กิ�รยืด้อ�ยุผลิตภัณฑ์์ 

อย��งไรก็ิต�มูกิ�รทีี่�ผู้ประกิอบกิ�รจะด้ำ�เนิินิกิ�รธุิรกิิจต�มู 

ห้ลักิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิได้้นิั�นิ กิิจกิรรมูห้ลักิประกิอบด้้วีย 3 วีงจร

ห้ลักิ ได้้แกิ� 1. โมูเด้ลธุิรกิิจรูปแบบให้มู� (new business model) 

ทีี่�เปลี�ยนิไปจ�กิกิระบวีนิกิ�รเดิ้มูอ�ทิี่ กิ�รเปลี�ยนิรูปแบบ 

จ�กิกิ�รข�ยผลิตภัณฑ์์เปน็ิกิ�รข�ยบรกิิ�ร กิ�รเช้ื�อมูต�อกัิบธุิรกิิจ

ส�ข�อื�นิ (cross-sector) ในิบ�งผลิตภัณฑ์์/วัีสุด้เห้ลือใช้้ 2. วีงจร

วัีสดุ้ให้มู� (new material cycle) จ�กิกิ�รสร้�งวัีสดุ้ให้มู�ๆ  

ด้้วียกิระบวีนิกิ�รเที่คำโนิโลยีและนิวัีตกิรรมู เพื�อให้้ส�มู�รถคำง

คำณุคำ��ในิกิ�รผลิตมู�กิทีี่�สดุ้อ�ทิี่ กิ�รออกิแบบห้มุูนิเวีียนิทีี่�เปลี�ยนิ

วัีตถุดิ้บเพื� อส�มู�รถคำงคำุณคำ��ของผลิตภัณฑ์์มู�กิทีี่�สุด้ 

 กิ�รออกิแบบผลิตภัณฑ์์ทีี่�คำำ�นิ้งถ้งกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรตลอด้วีงจร

ช้ีวิีตให้้มูีประสิที่ธิิภ�พ 3. วีงจรวัีตถุดิ้บให้มู� (new feedstock)  

ต้องสร้�งกิระบวีนิกิ�รได้้มู�ของวัีตถุดิ้บให้มู� โด้ยเฉพ�ะวัีตถุดิ้บ

ทีี่�มู�จ�กิสินิค้ำ�ทีี่�ผ��นิกิ�รใช้้ง�นิห้รือเห้ลือใช้้เพื�อนิำ�มู�ผลิตเป็นิ

วัีตถุดิ้บรอบสองผลิตผลิตภัณฑ์์ต�อไป ซ้ึ่�งต้องได้้ปริมู�ณและ

คำุณภ�พคำุ้มูทีุ่นิต�อกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รที่�งธุิรกิิจเพื�อส�มู�รถเข้�

กิระบวีนิกิ�รผลิตอีกิคำรั�งต�อไป 

3.1.4 ด้านประชุาชุน

ประช้�ช้นิ/ประช้�สังคำมูเป็นิส�วีนิห้นิ้�งของกิ�รสร้�งอุปสงค์ำ 

ในิกิลไกิตล�ด้ ซ้ึ่�งเป็นิส�วีนิสำ�คัำญทีี่�ช้�วียกิระตุ้นิให้้เพิ�มู 

ผูป้ระกิอบกิ�รเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ และส�งผลต�อกิลไกิร�คำ�สนิิค้ำ�

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิให้้ตำ�ลง นิอกิจ�กินิี�มูีบที่บ�ที่เป็นิส�วีนิห้นิ้�ง

ของกิ�รเก็ิบกิลับให้เ้กิิด้กิ�รห้มุูนิเวีียนิวัีตถดิุ้บ (feedstock Loop)  

สำ�ห้รับผู้ประกิอบกิ�ร และส�มู�รถอยู�ในิรูปแบบนิักิลงทีุ่นิผ��นิ

กิลไกิกิ�รเงินิ และตล�ด้ทุี่นิต��งๆ ได้้ อย��งไรก็ิต�มูกิ�รจะให้้

ประช้�ช้นิ/ประช้�สังคำมูขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิระบบ

ได้้นิั�นิ ต้องมูีคำวี�มูตระห้นิักิถ้งปัญห้�สิ�งแวีด้ล้อมู และคำวี�มูรู้ 

คำวี�มูเข้�ใจในิประเด็้นิทีี่�เกีิ�ยวีกัิบผลิตภัณฑ์์ทีี่�เป็นิมูิตรต�อ 

สิ�งแวีด้ล้อมู จนินิำ�ไปสู�พฤติกิรรมู/กิิจกิรรมูต��งๆทีี่�สนิบัสนินุิ อ�ทิี่ 

กิ�รสร้�งกิระแสสังคำมูเรื�องเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�เป็นิกิลุ�มูให้ญ� 

จนินิำ�ไปสู�ภ�คำอื�นิๆ ด้ำ�เนิินิกิ�รต�มู

ในิปจัจุบนัิกิ�รสร้�งแรงบนัิด้�ลใจทีี่�เกีิ�ยวีขอ้งในิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ปัจจุบันิยังอยู�ในิบริบที่กิ�รแก้ิไขปัญห้�ขยะ และกิ�รเผยแพร�

คำวี�มูรูผ้��นิสื�อต��ง ๆ  ทัี่�งจ�กิภ�คำรัฐ ภ�คำเอกิช้นิ และประช้�สังคำมู 

เป็นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�ยังไมู�ได้้ผนิวีกิเรื� องเศรษฐกิิจ 

เข้�ร�วีมูด้้วีย และยังคำงเป็นิกิิจกิรรมูทีี่�ด้ำ�เนิินิกิ�รอย��งแยกิส�วีนิ

เปน็ิส�วีนิให้ญ� ไมู�เกิิด้ผลในิวีงกิว้ี�ง เปน็ิกิ�รส�งเสรมิูคำวี�มูตระห้นิกัิ

แบบภ�คำสมูัคำรใจและเป็นิไปต�มูคำวี�มูสนิใจเฉพ�ะกิลุ�มู ดั้งนิั�นิ

กิ�รสร้�งประช้�ช้นิให้้เป็นิส�วีนิห้นิ้�งในิกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิได้้นิั�นิ ภ�คำรฐัต้องเข�้มู�มูบีที่บ�ที่อ�ทิี่ กิ�รออกิมู�ตรกิ�ร

กิระตุ้นิกิ�รปรบัเปลี�ยนิพฤติกิรรมูคำวีบคำู�กิ�รสร�้งคำวี�มูตระห้นิกัิ

อย��งมีูกิลยุที่ธิ์และตั�งเป้�ห้มู�ยให้้สอด้คำล้องกัิบองคำ�พยพเพื�อ

เกิิด้ CE Citizen เข้�มู�เป็นิส�วีนิกิระตุ้นิ (catalyst) ในิระบบนิิเวีศ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

3.2 ตัวอย่างระบบนิเวศนวัตกรรมแลื่ะกลื่ไกที�ส่งผลื่ต่อผ้่เลื่่นในระบบ
 (Desired ecosystem)

กิ�รกิู้ด้อกิเบี�ยตำ�สำ�ห้รับกิิจกิ�รทีี่�เป็นิมูิตรต�อสิ�งแวีด้ล้อมู และ

กิองทีุ่นิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ และ 4. การส่่งเส่ริมการขายและ

การส่่งออก เนิ้นิสร้�งตล�ด้ อ�ทิี่ กิ�รจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้�งสีเขียวี  

กิ�รออกิบูที่ในิตล�ด้ต��งประเที่ศ จะเห็้นิวี��ปัจจัยเอื�อทัี่�ง 4  

กิล�องนีิ�เป็นิส�วีนิสำ�คัำญทีี่�เป็นิกิระตุ้นิให้้ผู้ประกิอบกิ�รปรับเปลี�ยนิ 

รูปแบบธุิรกิิจจ�กิ linear model เป็นิ close-loop ผ��นิ 

เคำรื�องมืูอทัี่�งเป็นิภ�คำบังคัำบและแรงจูงใจ 

นิอกิจ�กิแรงกิระตุ้นิโคำรงสร�้งและปจัจัยเอื�อทีี่�ผลกิระที่บที่�งตรง  

(direct impact) ต��งๆ แล้วี ต้องมูีโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อทีี่� 

ผลกิระที่บที่�งอ้อมู (indirect impact) สนิับสนิุนิกิ�รเปลี�ยนิ

ผ��นิของผู้ประกิอบกิ�รและที่ำ�ง�นิเสริมูปัจจัยเอื�อทีี่�สนัิบสนิุนิ 

ผลกิระที่บที่�งตรง (direct impact) ได้้แกิ� การพััฒนาขีดความ

ส่ามารถ เพื�อให้้ผู้ประกิอบกิ�รมีูศักิยภ�พในิกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร 

ได้้สำ�เร็จ อ�ทิี่ CE Solution Platform ศูนิย์ปฏิรูปอุตส�ห้กิรรมู 

สู�อนิ�คำต (Industry Transformation Center: ITC) ของ 

กิรมูอุตส�ห้กิรรมูพื�นิฐ�นิและกิ�รเห้มูืองแร� ระบบการรับรอง

คุณส่มบัติิ/มาติรฐานเพื�อสร้�งคำวี�มูเช้ื�อมูั�นิของสินิค้ำ�และ

บริกิ�รให้้กัิบผู้บริโภคำและผู้ซึ่ื�อสินิค้ำ� รวีมูทัี่�งอ�จเป็นิสัญลักิษณ์

กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิเพื�อกิระตุ้นิตล�ด้ของ 

ผู้บริโภคำและกิ�รเข้�ถ้งเคำรื�องมูือแรงจูงใจทัี่�งในิรูปแบบกิ�รเงินิ

และไมู�ใช้�กิ�รเงินิ อ�ทิี่ แนิวีที่�งกิ�รด้ำ�เนิินิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

(CE guideline) ตร�สัญลักิษณ์เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ (CE label)  

รวีมูทัี่�ง การวิจััยและพััฒนา ทีี่�สร้�งนิวัีตกิรรมูสนิับสนิุนิ 

กิ�รเปลี�ยนิผ��นิกิระบวีนิกิ�รผลิตและผลิตภัณฑ์์ 

เพื�อให้้เห็้นิกิลไกิกิ�รเช้ื�อมูต�อในิระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อ 

ขับเคำลี�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ได้้ออกิแบบให้้ผู้ประกิอบกิ�ร

และประช้�ช้นิเป็นิกิลุ�มูเป้�ห้มู�ย ดั้งภ�พ 3.2 ทีี่�แสด้งถ้งกิลไกิ

ทีี่�สำ�คัำญในิระบบนิิเวีศฯ ทีี่�จะกิ�อให้้เกิิด้กิ�รกิระตุ้นิและอำ�นิวีย

คำวี�มูสะด้วีกิให้้ผู้ประกิอบกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิส�มู�รถ

เปลี�ยนิผ��นิและด้ำ�เนิินิธุิรกิิจเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้ในิระดั้บ 

Economics of scale สำ�ห้รับโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อห้ลักิ  

ผลกิระที่บที่�งตรง (direct impact) ทีี่�กิระตุ้นิและอำ�นิวียคำวี�มู

สะด้วีกิให้้ผู้ประกิอบกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ได้้แกิ� 

1. กฎระเบียบ ทีี่�เน้ินิกิำ�จัด้อุปสรรคำกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รและสร้�ง

กิติกิ�ให้้เกิิด้ close-loop อ�ทิี่ EPR Zero Waste กิฎีห้มู�ยทีี่�

กิำ�ห้นิด้สัด้ส�วีนิ secondary material ในิกิ�รผลิต/ผลิตภัณฑ์์, 

กิ�รคัำด้แยกิขยะ กิฎีห้มู�ยทีี่�เกีิ�ยวีกัิบใบอนุิญ�ตโรงง�นิและ 

กิ�รขออนิุญ�ตกิ�รนิำ�ของเสียกิลับมู�ใช้้ให้มู�ทีี่�เอื�อต�อกิ�รเกิิด้ 

สมู�นิชี้วัีนิ (symbiosis) 2. แรงจูังใจัทางการเงิน/การคลัง เน้ินิ

ลด้ต้นิทีุ่นิในิกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิ อ�ทิี่ มู�ตรกิ�รที่�งภ�ษีของ สกิที่. 

และที่�งกิ�รคำลัง กิ�รปลด้ล็อกิคำ��ธิรรมูเนิียมูต��งๆ ทีี่�เป็นิเงื�อนิไข

พิเศษทีี่�จะกิระตุ้นิให้้ผู้ประกิอบกิ�รมีูคำวี�มูต้องกิ�รปรับเปลี�ยนิ

ธุิรกิิจมู�ด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ กิ�รกิระตุ้นิผู้ประกิอบ

กิ�รซึ่ื� อสินิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิเป็นิวัีตถุดิ้บในิลักิษณะ 

กิ�รค้ำ�ระห้วี��งผู้ค้ำ�กัิบห้นิ�วียธุิรกิิจ (Business to Buiness: B2B) 

3. เคร่�องม่อการลงทุน เนิ้นิสร้�งโอกิ�ส/กิำ�จัด้อุปสรรคำที่�ง 

กิ�รเงินิ อ�ทิี่ เคำรื�องมืูอที่�งกิ�รเงินิ ตร�ส�รห้นิี�สีเขียวี (Green 

Bonds) กิ�รสนิับสนิุนิผู้ประกิอบกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รและร�ยง�นิ 

ESG เพื�อสร้�งโอกิ�สได้้รับกิ�รสนัิบสนุินิจ�กิผู้ลงทุี่นิมู�กิข้�นิ  

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



ภ�พทีี่� 3.2 ตัวีอย��งระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูและกิลไกิทีี่�กิระตุ้นิให้้เกิิด้ผู้ประกิอบกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ภ�พทีี่� 3.3 ตัวีอย��งระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูและกิลไกิทีี่�กิระตุ้นิให้้เกิิด้ผู้บริโภคำสินิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ภ�พ 3.3 ตัวีอย��งระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูและกิลไกิทีี่�กิระตุ้นิ 

และปรับเปลี�ยนิพฤติกิรรมูของผู้บริโภคำซึ่ื�อสินิค้ำ�เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ เพื�อกิ�อให้้เกิิด้อุปสงค์ำต�มูกิลไกิตล�ด้ และนิำ�ไปสู� 

กิ�รกิระตุ้นิ/สนัิบสนิุนิให้้เกิิด้ผู้ประกิอบกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

เช้�นิกัินิ โด้ยโคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อผลกิระที่บที่�งตรง (direct 

impact) ทีี่�มูีผลต�อผู้บริโภคำได้้แกิ� กฎระเบยีบ ทีี่�เนิ้นิสร้�งกิติกิ�

เรื�องกิ�รจัด้กิ�รขยะสำ�ห้รบัภ�คำประช้�ช้นิให้มู้สี�วีนิร�วีมูทีี่�ช้ดั้เจนิ 

แรงจูังใจัทางการเงิน/การคลัง เน้ินิให้เ้กิิด้กิ�รปรับเปลี�ยนิพฤติกิรรมู

กิ�รบริโภคำสินิค้ำ�และบริกิ�ร และการพััฒนาขีดความส่ามารถ  

เนิ้นิคำวี�มูรู้คำวี�มูเข้�ใจในิระดั้บทีี่�ตระห้นัิกิและเกิิด้กิระแส 

ที่�งสังคำมู อ�ทิี่ กิ�รสนิับสนิุนิ citizen grant เห้มูือนิสิงคำโปร์ 

ทีี่�สนัิบสนุินิประช้�ช้นิที่ำ�โคำรงกิ�รเพื�อช้�วียภ�คำรัฐขบัเคำลื�อนิระดั้บ

นิโยบ�ย ห้ลักิสูตรกิ�รศ้กิษ�นิอกิและในิระบบ เพื�อให้้เกิิด้คำวี�มู

เข้�ใจเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิระดั้บปฏิบัติ และกิ�รสร้�งทัี่กิษะ

อ�ช้ีพเฉพ�ะทีี่�สนิับสนิุนิระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมู อ�ทิี่ circular 

design trainer นิอกิจ�กินิี�โคำรงสร้�งและปัจจัยเอื�อผลกิระที่บ

ที่�งอ้อมู (indirect impact) สำ�ห้รับผู้บริโภคำได้้แกิ� เคร่�องม่อ 

การลงทุน ทีี่�เป็นิอีกิห้นิ้�งบที่บ�ที่ทีี่�ภ�คำประช้�ช้นิเป็นิได้้คืำอเป็นิ 

ส�วีนิห้นิ้�งของนิักิลงทีุ่นิทีี่�สนิับสนิุนิโคำรงกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ/

สนิบัสนินุิงบประมู�ณให้ผู้ป้ระกิอบกิ�รปรบัเปลี�ยนิผ��นิกิ�รด้ำ�เนินิิ

กิ�รเปน็ิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ ระบบการรบัรองคณุส่มบติัิ/มาติรฐาน  

ทีี่�ผู้บริโภคำส�มู�รถที่ำ�ห้นิ้�ทีี่�เสมืูอนิ M&E สินิค้ำ�และบริกิ�ร  

นิอกิเห้นิือจ�กิกิ�รเลือกิซึ่ื�อสินิค้ำ�เพื�อสนิับสนิุนิกิลไกิตล�ด้ และ 

การวิจััยและพัฒันา ทีี่�เข้�มู�สร้�งองค์ำคำวี�มูรู้ผ��นิกิลไกิต��งๆ ทีี่�

เกีิ�ยวีข้อง และกิ�รแลกิเปลี�ยนิคำวี�มูรู้ผ��นิแพลตฟอร์มูต��งๆ 

บที่บ�ที่ทีี่�สำ�คัำญของประช้�ช้นินิั�นิจะกิระตุ้นิให้เ้กิิด้ new  resource 

loop และ feedstock loop ของผู้ประกิอบกิ�ร อันินิำ�ไปสู� 

กิ�รเปลี�ยนิ new business model ต�อไป

จ�กิตัวีอย��งกิลไกิในิระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูฯ ทีี่�ออกิแบบเพื�อกิระตุ้นิ

และสนัิบสนุินิผูป้ระกิอบกิ�รและผูบ้ริโภคำด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

นิั�นิ เพื�อให้้เกิิด้กิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้อย��งแท้ี่จริง 

จะเห้น็ิได้้วี��ต้องมูกีิ�รออกิแบบระบบ (system design) ให้มู้กีิลไกิ 

กิิจกิรรมู และวีงจรกิ�รไห้ลวัีตถุดิ้บ ทีี่�สอด้รับกัินิในิลักิษณะ 

เคำรือข��ย และกิ�อให้้เกิิด้มููลคำ��ตลอด้ห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ ซึ่้�งต้องมูีกิ�ร

วี�งกิรอบเป้�ห้มู�ยกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิทีี่�มูีทิี่ศที่�ง

ช้ัด้เจนิ จ้งจะพัฒนิ�กิลไกิและระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูฯ ได้้ต�มู 

คำวี�มูต้องกิ�รของทีุ่กิภ�คำส�วีนิ

3.3 การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคแลื่ะ
 กลื่ยุทธ์ิเศรษฐกิจหมุนเวียนข้อง
 ประเทศไทย (SWOT & TOWS Analysis) 

กิ�รพัฒนิ�แผนิทีี่�นิำ�ที่�งและ action agenda ทีี่�สำ�คัำญ ของระบบ

นิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิประเที่ศไที่ย

นิั�นิ ต้องมีูกิ�รเข้�ใจสถ�นิกิ�รณ์ปัจจุบันิ เพื�อออกิแบบกิรอบ 

เป้�ห้มู�ยเชิ้งกิลยุที่ธิ์ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ในิกิ�รออกิแบบ

สำ�ห้รับสมูุด้ปกิข�วีได้้ใช้้เคำรื�องมูือกิ�รวิีเคำร�ะห้์โอกิ�ส อุปสรรคำ 

และกิลยุที่ธิ์เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิของประเที่ศไที่ย (SWOT &  

TOWS Analysis) ดั้งแสด้งในิต�ร�งทีี่� 3.1 และ 3.2 โด้ยข้อมููล 

ทีี่�นิำ�มู�วิีเคำร�ะห้์เป็นิข้อมููลส�วีนิห้นิ้�งจ�กิ CE Innovation Policy 

Forum 2021 จำ�นิวีนิ 24 คำรั�ง กิ�รศ้กิษ�ทีี่�เกีิ�ยวีข้องกัิบเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิต��งๆ และจ�กิกิ�รประมูวีลข้อมููลกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิต��งประเที่ศ

จ�กิกิ�รวิีเคำร�ะห้์สถ�นิกิ�รณ์ ประเที่ศไที่ยมูีกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิบ้�ง และมูีฐ�นิกิิจกิรรมูทีี่�ส�มู�รถยกิระดั้บ

เพื�อสนัิบสนุินิกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิเชิ้งระบบได้้ 

แต�กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รทีี่�มูีอยู�ในิปัจจุบันิยังไมู�ตอบคำวี�มูสนิอง 

เพียงพอให้้เกิิด้กิ�รปรับเปลี�ยนิผู้ประกิอบกิ�รห้รือให้้ผู้ประกิอบ

กิ�รทีี่�มูีคำวี�มูพย�ย�มูด้ำ�เนิินิธุิรกิิจเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิส�มู�รถ

ด้ำ�รงธุิรกิิจได้้ และผู้บริโภคำร�วีมูขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

อย��งแท้ี่จริง 

CE 
Products

CE 
Market

CE as 
waste

management

กฎระเบียบ

เป
้าห

ม
าย

ใน
ระ

ดั
บ

ป
ระ

เท
ศ

Database
Management

เครื่องมือการลงทุน ระบบการรับรอง
คุณสมบัติ/มาตรฐาน

R&D Programs

ราคาสินคา CE, 
คุณภาพและหลากหลายสินคา

EPR, 
Sorting, Waste 

Management fee

TAX, fee waiver, 
Point, ชิมช้อปใช้, 

Waste Bank

taxonomy crowdfunding
ESG bond (SET tools)

ครอบคลุมทุกสินค้า
มีระบบ M&E, Label

Citizen Granting, 
knowledge platform

โครงการ, 
การศึกษานอก
และในระบบ,
อาชีพพิเศษ

แรงจูงใจทางการเงิน/
การคลัง

การพัฒนาขีด
ความสามารถ

ผู้ประกอบการ

Return

Make

Use

ผู้บริโภค
CE

New 
Resource 

Loop
Feedstock 

Loop

ตวัอย่างการกระตุน้ใหเ้กิดผูบ้รโิภค CE-CE citizen

TAX, fee waiver, BOI tools

กฎระเบียบ

เป
า

ห
ม

าย
ใน

ร
ะดั

บ
ป

ร
ะเ

ท
ศ

การพัฒนขีด
ความสามารถ

ระบบการรับรอง
คุณสมบัติ/มาตรฐาน R&D Programs

EPR, Zero Waste, 
Virgin material ban,

paper system allowanceEPR
sorting

TAX, 
point

Crowd
funding

Circular Design, 
ITC, Material, Library

Standard product, 
testing lab,

CE guideline, Label

Advance tech, 
new biz model & mat, 

pilot plant

taxonomy crowdfunding
ESG bond (SET tools)

Market opportunity, show case,
boot, Green purchasing

Consumer

Design

STI &
Engineer

Data &
Platform

Waste

New Feedstock Loop

New Resource Cycle

New Business Model

ประชาชน

CE 
Products

CE 
Markets

CE as 
waste

management

ผู ประกอบการ CE

แรงจูงใจทางการเงิน/
การคลัง

เครื่องมือการลงทุน

การส่งเสริมการขาย
และการส่งออก

ผลกระทบทางตรง (direct impact)

ผลกระทบทางอ้อม (indirect Impact)

ตัวอย่างการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการ CE

ผลกระทบทางตรง (direct impact)

ผลกระทบทางอ้อม (indirect Impact)

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



องคั์ประกิอบ
ในระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุ

จุด้แข่็ง จุด้อ่อน โอกิาส ภัยคัุกิคัามุ

1.ด้้�นินิโยบ�ย   • [S1] ภ�คำรฐัมูนีิโยบ�ย 

และ แผนิทีี่�นิำ�ที่�ง/

แผนิ ทีี่�สนิับสนิุนิกิ�ร

ด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิอ�ทิี่  

กิ�รบริโภคำและผลิต

อย��งยั�งยนืิ (SDG12), 

แผนิจัด้กิ�รคำุณภ�พ

สิ�งแวีด้ล้อมู, แผนิ

ปฏิบัติกิ�รพล�สติกิ, 

สนิับสนิุนิ R&D , 

กิ�รที่�องเทีี่�ยวีแบบ

ยั�งยืนิ (sustainable 

tourism), 

อุตส�ห้กิรรมูสีเขียวี 

(green industry)

รวีมูถ้งมูีเป้�ห้มู�ย

ระดั้บประเที่ศและ

ส�ข� (sector) 

นิำ�ร�องทีี่�ช้ัด้เจนิ

  • [W1] นิิย�มูและ 

เป้�ห้มู�ยไมู�ช้ัด้เจนิ 

ยังคำงอยู�บริบที่กิ�ร

จัด้กิ�รขยะ ยังไมู�

ผนิวีกิเรื�องเศรษฐกิิจ

เข้�มู�

  •  [W2] ข�ด้กิ�รบูรณ�

กิ�รทีี่�สอด้รับกัินิ

ระห้วี��งห้นิ�วียง�นิรัฐ 

ทัี่�งแนิวีตั�งและ 

แนิวีนิอนิ

  •  [O1] มู�ตรกิ�ร

ที่�งกิ�รค้ำ�และสิ�ง

แวีด้ล้อมูในิระดั้บ

นิ�นิ�ช้�ติที่ำ�ให้้ 

เกิิด้กิ�รปรับตัวี 

อย��งรวีด้เร็วี

  •  [O2] เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ เป็นิกิลไกิ

สำ�คัำญในิกิ�รลด้ 

GHG ได้้ 2 ในิ 3

  • [T1] ที่ำ�กิ�รค้ำ�กัิบ

ประเที่ศทีี่�ไมู�ให้้ 

คำวี�มูสำ�คัำญ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ/ 

สิ�งแวีด้ล้อมูต��งๆ  

ส�งผลให้้เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิภ�ยในิ

ประเที่ศไมู�ถูกิ 

ด้ำ�เนิินิกิ�ร

องคั์ประกิอบ
ในระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุ

จุด้แข่็ง จุด้อ่อน โอกิาส ภัยคัุกิคัามุ

2.ด้้�นิ

โคำรงสร้�งและ

ปัจจัยเอ้ือ

  • [S2] ภ�คำรัฐมูี

มู�ตรกิ�รจูงใจ 

อ�ทิี่ มู�ตรกิ�ร 

ที่�งภ�ษีเพื�อ

สนิับสนิุนิกิ�รใช้้

พล�สติกิช้ีวีภ�พ, 

ตร�ส�รห้นิี�ส�งเสริมู

คำวี�มูยั�งยืนิ , 

กิ�รจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้�ง 

สเีขยีวี และเคำรื�องมืูอ

ตล�ด้ทีุ่นิทีี่�เข้มูแข็ง 

อ�ทิี่ ESG

  • [S3] โปรแกิรมู 

กิ�รสร้�งนิวัีตกิรรมู

ด้้�นิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ  

โด้ย บพข.

  • [W3] มู�ตรกิ�ร

กิ�รส�งเสริมูอยู�ในิ

ระดั้บภ�คำสมูัคำรใจ 

ส�งผลให้้ข�ด้  

feedstock loop 

   กิ�รลงทีุ่นิเช้ิง

โคำรงสร้�ง และ

มู�ตรกิ�รกิระตุ้นิ

กิ�รลงทีุ่นิยังข�ด้

คำวี�มูต�อเนิื�อง เป็นิ

ภ�พรวีมู และกิ�ร

ที่ำ�ง�นิตลอด้ห้�วีงโซึ่�

  •  [W4] ข�ด้ฐ�นิ

ข้อมููลสำ�คัำญใช้้ในิ

กิ�รขับเคำลื�อนิ

   สิที่ธิิประโยช้นิ์

ธุิรกิิจทีี่�นิำ�ขยะไป

เผ�มู�กิกิวี��นิำ�ไป

สร้�งมููลคำ��

  • [O3] กิลไกิกิ�รเงินิ

ระดั้บนิ�นิ�ช้�ติ 

อ�ทิี่ World Bank

  • [O4] มู�ตรฐ�นิ

เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิส�กิล

  • [T2] ระบบกิ�รขอ

กิ�รรับรอง

มู�ตรฐ�นิมูีต้นิทีุ่นิ

สูงและอยู�ต��ง

ประเที่ศ 

  • [T3] พ้�งพ�

นิวัีตกิรรมูต��ง

ประเที่ศ ซึ่้�งมูี

ต้นิทีุ่นิสูง

ต�ร�งทีี่� 3.1 กิ�รวิีเคำร�ะห้์โอกิ�ส อุปสรรคำ (SWOT Analysis) สำ�ห้รับกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิประเที่ศไที่ย

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย
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องคั์ประกิอบ
ในระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุ

จุด้แข่็ง จุด้อ่อน โอกิาส ภัยคัุกิคัามุ

3.ด้้�นิผู้

ประกิอบกิ�ร

  • [S4] ผู้ประกิอบ

กิ�รร�ยให้ญ� และ 

MNC ให้้คำวี�มู

สำ�คัำญและมูี

ศกัิยภ�พด้ำ�เนินิิกิ�ร

  • [S5] ผลิตภัณฑ์์ CE 

(2nd material) 

เป็นิวัีตถุดิ้บห้ลักิในิ

ต��งประเที่ศ

  • [S6] จุด้เช้ื�อมูต�อ

อย��งไมู�เป็นิ

ที่�งกิ�รในิห้�วีงโซึ่�

คำุณคำ�� (value 

chain) อ�ทิี่ ซึ่�เล้ง, 

ร้�นิรับซึ่ื�อของเกิ�� 

(Informal Reverse 

Logistics),   

สต�ร์ตอัป

  • [S7] ที่รัพย�กิร

ห้ล�กิห้ล�ย และมูี

ปริมู�ณมู�กิ และ

เป็นิฐ�นิกิ�รผลิต

ของอุตส�ห้กิรรมู

ห้ล�ยส�ข�

  • [W5] ข�ด้

แพลตฟอร์มู 

คำวี�มูร�วีมูมูือ

ระห้วี��งภ�คำเอกิช้นิ

ในิแต�ละส�ข�

  • [W6] ข�ด้แคำลนิ

วัีตถุดิ้บรอบ 2 ทีี่�ได้้

คำุณภ�พ มูีต้นิทีุ่นิ

สูง เนิื�องจ�กิปัญห้�

โคำรงสร้�งและ

ระบบจัด้กิ�รขยะ

  • [W7] กิ�รยกิระดั้บ

โรงง�นิรีไซึ่เคิำล 

และซึ่�เล้ง ให้้เป็นิ

ส�วีนิห้นิ้�งของระบบ 

และได้้มู�ตรฐ�นิ

  •  [O5] บริษัที่ในิต��ง

ประเที่ศมูีนิโยบ�ย

แสวีงห้� ผู้ผลิต/

จำ�ห้นิ��ยสินิค้ำ� 

(supplier) ด้้�นิ 

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

เพื�อบรรลเุป�้ห้มู�ย 

ของบริษัที่

  • [O6] ด้้งดู้ด้นิักิ

ลงทีุ่นิต��งช้�ติ  

และกิ�รตั�งฐ�นิ 

กิ�รผลิตในิ

ประเที่ศไที่ยเพิ�มู

มู�กิยิ�งข้�นิ

  • [T4] กิ�รปรับตัวี 

ทีี่�เร็วีของ

อุตส�ห้กิรรมูในิ

บ�งประเที่ศ ส�งผล

ให้้ผู้ประกิอบกิ�ร

ในิไที่ยข�ด้คำวี�มู

ส�มู�รถที่�งกิ�ร

แข�งขันิและตล�ด้

  • [T5] กิ�รนิำ�เข้�

ที่รัพย�กิร/วัีสดุ้

เห้ลือใช้้จ�กิต��ง

ประเที่ศ แที่นิกิ�ร

ห้มูุนิเวีียนิ

ที่รัพย�กิร/วัีสดุ้

เห้ลือใช้้ในิประเที่ศ

องคั์ประกิอบ
ในระบบนิเวีศ
นวีัตกิรรมุ

จุด้แข่็ง จุด้อ่อน โอกิาส ภัยคัุกิคัามุ

4.ด้้�นิ

ประช้�ช้นิ/ 

ผู้บริโภคำ

  •  [S8] ประช้�ช้นิ/ 

ผู้บริโภคำบ�งกิลุ�มู 

มูีกิำ�ลังซึ่ื�อสินิค้ำ�  

CE สูง วัีฒนิธิรรมู

ชุ้มูช้นิไที่ยส�มู�รถ 

ขับเคำลื�อเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิในิภ�คำ

ประช้�ช้นิได้้ 

อย��งเข้มูแข็ง

  •  [W8] ผู้บริโภคำข�ด้

คำวี�มูตระห้นิักิและ

สนิับสนิุนิกิ�รซึ่ื�อ

สินิค้ำ�ทีี่�เป็นิมูิตรต�อ

สิ�งแวีด้ล้อมู อ�จ

ด้้วียข้อจำ�กัิด้ของ

ร�คำ� และกิ�รรับรู้/ 

คำวี�มูเข้�ใจ

  •  [O7] สร้�งอ�ช้ีพ

ให้มู�ๆ  ในิด้้�นิ

เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ อ�ทิี่ 

circular design 

coach/trainer

  •  [T6] กิ�รซึ่ื�อสินิค้ำ�

ต��งประเที่ศผ��นิ

แพลตฟอร์มู 

ออนิไลนิ์ไมู�เอื�อ 

ต�อกิ�รสร้�ง 

close-loop 

เนิื�องจ�กิประเภที่

วัีสดุ้ และมูีร�คำ�ตำ�

กิวี��สินิค้ำ� CE

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวทางการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียนขัองไทย

กรอบนโยบายนวัตกรรมเพ่ั� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  | 
Circular Economy Innovation Ecosystem: Vision 203034 35

 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 
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บทสรุุป

บทสรุปจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
โครงสร้างเดิมที�เป็นอุปสรรคข้องการเปลื่ี�ยนผ่าน

ต�ร�งทีี่� 3.2 วิีเคำร�ระห้์กิลยุที่ธิ์ (TOWS Analysis) เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิของประเที่ศไที่ย

โคำรงสร้�งเศรษฐกิิจไที่ยโด้ยส�วีนิให้ญ�ยังเป็นิรูปแบบเส้นิตรง 

(linear model) ซ้ึ่�งมูีประสิที่ธิิภ�พตำ�กิ�อให้้เกิิด้ขยะและมูลพิษ

ตกิค้ำ�งในิสิ�งแวีด้ล้อมู จ�กิขอ้มููลพบวี��ผลิตภ�พกิ�รใช้้ที่รพัย�กิร 

(material productivity) ของประเที่ศไที่ยตำ�กิวี��ในิห้ล�ยประเที่ศ 

ในิปี พ.ศ. 2560 ประเที่ศไที่ยมูีผลิตภ�พกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรอยู�ทีี่� 

$1.3/กิกิ. ขณะทีี่�ประเที่ศญี�ปุ�นิ เกิ�ห้ลีใต้ และมู�เลเซีึ่ยมูีผลิต

ภ�พกิ�รใช้้ที่รัพย�กิรอยู�ทีี่� $4.2/กิกิ. $3.2/กิกิ. และ $1.6/กิกิ.  

ต�มูลำ�ดั้บ นิอกิจ�กินิี� ปริมู�ณกิ�รใช้้ห้รือบริโภคำที่รัพย�กิรในิ

ประเที่ศร�ยประช้�กิร (Domestic Material Consumption: 

DMC/Capita) ยังเพิ�มูข้�นิอย��งต�อเนิื�อง โด้ยเพิ�มูข้�นิจ�กิ 10 ตันิ

ต�อคำนิในิปี พ.ศ. 2550 เป็นิ 13 ตันิต�อประช้�กิรในิปี พ.ศ. 2560 

คิำด้เป็นิกิ�รเพิ�มูข้�นิรอ้ยละ 28 ในิระยะเวีล� 10 ป ี ในิขณะเดี้ยวีกัินิ 

ปรมิู�ณขยะมูลูฝอยก็ิมูแีนิวีโน้ิมูเพิ�มูข้�นิต�มูกิ�รเพิ�มูข้�นิของจำ�นิวีนิ

ประช้�กิรและกิ�รขย�ยตัวีของเมืูอง ทัี่�งนิี� มูขียะมูลูฝอยห้รือขยะ

ชุ้มูช้นิเกิิด้ข้�นิประมู�ณ 28 ล้�นิตันิต�อปี 2 ในิ 3 ถูกินิำ�ไปกิำ�จัด้ 

อย��งผิด้วิีธิี เช้�นิ กิ�รเที่กิอง กิ�รเผ�กิล�งแจ้ง และเต�เผ�ไมู�มูี

ระบบบำ�บัด้มูลพิษอ�กิ�ศ กิ�อให้้เกิิด้ผลเสียต�อสุขภ�พ 

และสิ�งแวีด้ล้อมู1 

รูปแบบกิ�รจัด้กิ�รขยะของไที่ยยงัเปน็ิพรีะมูดิ้ห้ง�ยทีี่�เนิน้ิกิ�รแก้ิ

ปัญห้�ทีี่�ปล�ยที่�ง แต�โมูเด้ลกิ�รจัด้กิ�รขยะอย��งยั�งยืนิของต��ง

ประเที่ศ เช้�นิ สห้ภ�พยุโรป และญี�ปุ�นิ จะเป็นิพีระมูิด้คำวีำ� ซึ่้�งเนิ้นิ

ทีี่�กิ�รจัด้กิ�รขยะทีี่�ต้นิที่�ง ดั้งนัิ�นิ กิ�รปฏิรูปโคำรงสร้�งเชิ้งกิฎีห้มู�ย 

นิโยบ�ย และกิ�รจัด้สรรงบประมู�ณ ให้้มูุ�งสู�กิ�รแก้ิปัญห้�ทีี่�

ต้นิที่�ง ห้รอืกิ�รผลิตและบริโภคำทีี่�เป็นิมิูตรกัิบสิ�งแวีด้ล้อมูจ้งเป็นิ

เรื�องทีี่�สำ�คัำญอย��งยิ�ง อ�ทิี่ กิ�รกิำ�ห้นิด้ห้นิ้�ทีี่�ประช้�ช้นิและ 

ผู้ผลิตร�วีมูรับผิด้ช้อบอย��งชั้ด้เจนิ ในิกิ�รจัด้กิ�รขยะทีี่�ต้นิที่�ง  

(prevention) ด้้วียกิ�รออกิแบบผลิตภัณฑ์์ทีี่�ลด้ผลกิระที่บต�อ 

สิ�งแวีด้ล้อมู เพื�อป้องกัินิกิ�รเกิิด้ขยะ กิ�รคัำด้แยกิขยะตั�งแต�ในิ

คำรวัีเรือนิกิ�อนินิำ�มู�ทิี่�ง ส�งเสริมูธุิรกิิจรีไซึ่เคิำลและธุิรกิิจกิำ�จัด้กิ�กิ

ทีี่�ได้้มู�ตรฐ�นิ กิ�รจัด้สรรงบประมู�ณและคำวี�มูรู้ให้้กัิบองค์ำกิร

ปกิคำรองส�วีนิท้ี่องถิ�นิ (อปที่.) อย��งเพียงพอและสะท้ี่อนิกัิบต้นิทุี่นิ

ทีี่�แท้ี่จริง เป็นิต้นิ

ภ�พรวีมูของจุด้อ�อนิคืำอกิ�รข�ด้เป้�ห้มู�ยร�วีมูและกิ�รที่ำ�ง�นิ

อย��งบูรณ�กิ�รในิระดั้บนิโยบ�ยส�งผลให้มู้�ตรกิ�รและเคำรื�องมูอื

ต��งๆ ไมู�ที่ำ�ง�นิสอด้ประส�นิกัินิ และประเด็้นิเช้ิงโคำรงสร้�งกิ�ร

จัด้กิ�รขยะ โด้ยเฉพ�ะปจัจัยสนิบัสนินุิวีงจรกิ�รเก็ิบกิลับวัีตถดิุ้บ

รอบสอง (feedstock loop) ส�งผลให้้กิ�รเปลี�ยนิผ��นิ (transformation) 

ของผู้ประกิอบกิ�รมีูอุปสรรคำเพิ�มูมู�กิยิ�งข้�นิ ประกิอบกัิบตล�ด้

สนิิค้ำ� CE ภ�ยในิประเที่ศไมู�ถกูิสนิบัสนินุิอย��งเป็นิรูปธิรรมู อย��งไร

ก็ิต�มูพบจุด้แข็งและโอกิ�สทีี่�ผู้ประกิอบกิ�รทีี่�มูีศักิยภ�พ 

ปรับเปลี�ยนิด้ำ�เนิินิกิ�รต�มูห้ลักิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้ และ 

มูีคำวี�มูต้องกิ�รสินิค้ำ�ในิตล�ด้โลกิเป็นิแรงกิระตุ้นิ รวีมูทัี่�งกิ�ร

ด้ำ�เนิินิกิ�รแผนิทีี่�นิำ�ที่�ง (Roadmap) จัด้กิ�รขยะพล�สติกิ

ประเที่ศไที่ยปี พ.ศ. 2561-2573 ทีี่�ส�งผลให้้เกิิด้กิ�รด้ำ�เนิินิ 

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�เป็นิรูปธิรรมู แต�ผู้ประกิอบกิ�รในิห้�วีงโซึ่�

อุปที่�นิ (supply chain) ทีี่�มูีขนิ�ด้เล็กิและกิล�ง (SMEs)  

ทีี่�ปรับตัวีไมู�ทัี่นิอ�จได้้รับผลกิระที่บสูง จ้งต้องมูีกิ�รสนิับสนิุนิ 

เช้ิงระบบให้้ส�มู�รถพัฒนิ�ไปร�วีมูกัินิ

กิลยุทธิ์เชิงรุกิ (SO) กิลยุทธิ์เชิงแกิ้ไข่ (WO)

1. สนิับสนิุนิให้้ผู้ประกิอบกิ�รไที่ยผลิตสินิค้ำ� CE เป็นิห้นิ้�งในิ 

supply chain ทีี่�สำ�คัำญของโลกิ [S1, S4, S5, S7, O1, O3, 

O5]

2. ใช้เ้ศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิเป็นิส�วีนิห้นิ้�งของวิีธิกีิ�รลด้กิ�รปล�อย

ก๊ิ�ซึ่เรอืนิกิระจกิของประเที่ศเพื�อบรรลเุป�้ห้มู�ย Net Zero 

[S1, S4, O2]

3. ขย�ยตล�ด้เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิระดั้บประเที่ศ/ภูมูิภ�คำ

อย��งเป็นิรูปธิรรมู [S4, S7, O1, O5, O7]

4. เปน็ิส�วีนิห้นิ้�งของมู�ตรกิ�รกิ�รส�งเสรมิูกิ�รลงที่นุิจ�กิต��ง

ประเที่ศ (เพิ�มู FDI) [S4, O4, O6]

5. ใช้้ตล�ด้ทุี่นิและเคำรื�องมืูอที่�งกิ�รเงินิเป็นิปัจจัยสำ�คัำญในิ

กิ�รสร้�งผู้ประกิอบกิ�รเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ [S2, O2]

6. ยกิระดั้บซึ่�เล้ง ร้�นิรับซึ่ื�อของเกิ�� และธินิ�คำ�รขยะเป็นิ

เคำรื�องมูอืในิระบบเพื�อขบัเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ และ

กิระจ�ยร�ยได้้ให้้กัิบชุ้มูช้นิ [S6, O7]

1. ออกิมู�ตรกิ�ร กิฎีระเบยีบทีี่�สำ�คัำญ (ภ�คำบงัคัำบและส�งเสรมิู) 

ทีี่�สนิับสนิุนิผู้บริโภคำและผู้ผลิตสินิค้ำ� CE [W2, W3, W7, 

O1, O7]

2. จัด้ตั�งห้นิ�วียง�นิเฉพ�ะ/CE Hub เพื�อขบัเคำลื�อนิเช้งิรุกิและ

บูรณ�กิ�รกัิบห้นิ�วียง�นิต��งๆ ให้้เปน็ิรูปธิรรมูและเอกิภ�พ 

[W2, W4, W6, O1, O4, O7]

3. พัฒนิ�แพลตฟอร์มูสนิับสนิุนิให้้ผู้ประกิอบกิ�รปรับตัวี 

เช้ื�อมูต�อกัินิเป็นิเคำรือข��ย และมีูคำวี�มูส�มู�รถในิกิ�รแข�งขนัิ 

[W5, W6, O1, O4, O7]

4. สร้�งปัจจัยเอื�อทีี่�สำ�คัำญ และด้ำ�เนิินิกิ�รอย��งเป็นิระบบ 

[W3, W4, O3, O4]

5. จัด้ที่ำ�ข้อมููลคำวี�มูต้องกิ�รวัีสดุ้/สินิค้ำ� CE ของตล�ด้ 

ระดั้บนิ�นิ�ช้�ติและในิประเที่ศ [W4, W7, O5, O7]

6. จัด้ที่ำ�ห้ลักิสตูร/campaign/โคำรงกิ�ร เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ในิและนิอกิระบบกิ�รศ้กิษ� เพื�อสร้�ง CE citizen/กิำ�ลัง

คำนิด้้�นิ CE ทีี่�สำ�คัำญ [W8, W7, O5, O7]

กิลยุทธิ์เชิงป้องกิัน (ST) กิลยุทธิ์เชิงรับ (WT)

1. พฒันิ�นิโยบ�ยและกิ�รสนิบัสนินุิของภ�คำรฐัต�อผูป้ระกิอบ

กิ�รเพื�อด้ำ�เนินิิกิ�รธุิรกิิจ เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ ทีี่�ไวีและตรง

จุด้ [S1, T1]

2. สร้�งตล�ด้ห้มูุนิเวีียนิที่รัพย�กิรภ�ยในิประเที่ศที่ี�เข้มูแข็ง

จ�กิกิ�ร ที่ำ� Internal Circularity [S6, S7, T5, T6]

3. ยกิระดั้บผูป้ระกิอบกิ�รรีไซึ่เคิำลให้ไ้ด้้มู�ตรฐ�นิ [S5, S6, T2]

4. ออกิมู�ตรกิ�รกิ�รกิำ�กัิบ/คำวีบคุำมูกิ�รนิำ�เข้�สินิค้ำ�ทีี่�ไมู�เอื�อ

ต�อระบบเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิภ�ยในิประเที่ศ [S6, S7, T5, 

T6]

1. สร�้งปรมิู�ณและคำณุภ�พวีงจรวัีตถดิุ้บรอบสอง (feedstock 

loop) ให้้กัิบผู้ประกิอบกิ�รไที่ย [W3, W6, W7, T3, T5, 

T6]

2. สร�้งคำวี�มูเข�้ใจและพฤติกิรรมูของผูบ้รโิภคำสนิิค้ำ�สเีขยีวี/

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ [W6, W7, T3, T5, T6]

3. จัด้ที่ำ�ฐ�นิข้อมููลที่รัพย�กิรและวีงจรกิ�รไห้ลที่รัพย�กิร

ภ�ยในิประเที่ศ [W1, W4, T3]

4. สนิบัสนินุิ เงินิอุด้ห้นินุิ/มู�ตรกิ�รที่�งกิ�รเงินิให้กั้ิบผูป้ระกิอบ

กิ�รผ��นิกิลไกิต��งๆ ให้้เกิิด้กิ�ร transform ไปสู�กิ�รด้ำ�เนินิิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิได้้  [W2, W3, W8, T4, T5, T6]

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
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3.4 หลื่ักการแลื่ะแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนข้องประเทศไทย

4.1 กรอบเป้าหมายเชิิงยุทธิศาสตร์เศรษฐกิจหมุนเวียนปี ค.ศ. 2030

04
ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนข้องไทย

1) ครบวงจรและปดิัวงจร กิ�รส�งเสรมิูเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ ไมู�ใช้�

กิ�รแก้ิปัญห้�เพียงจุด้ใด้จุด้ห้น้ิ�งของวีงจร เช้�นิ กิ�รลด้ขยะ

เพียงอย��งเดี้ยวี แต�ต้องออกิแบบระบบตั�งแต�ต้นิที่�งให้้คำรบ

วีงจรและปิด้วีงจรได้้ [WO1, WO2, WO3, WO4, WT1]

2) ทางออกสำำาหรบัปัญหาท่�มีอ่ยู่่�เดิัมี และเป็นโอกาสำสำำาหรบั

เศรษฐกิจใหมี� กิ�รส�งเสริมูเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ จะช้�วียลด้

ขยะซึ่้�งเปน็ิปญัห้�วิีกิฤตของประเที่ศ ลด้กิ�รนิำ�เข�้ที่รพัย�กิร

และช้�วียเพิ�มูมูลูคำ��ขยะผ��นิรูปแบบธุิรกิิจแบบให้มู� ๆ  [ST3, ST4]

3) ลดัความีเสำ่�ยู่งทางการค้า การแข่�งขั่นในตลาดัโลก และการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ สร้�งคำวี�มูเข้มูแข็งผู้ประกิอบกิ�ร 

คำงคำวี�มูส�มู�รถในิกิ�รส�งออกิสนิิค้ำ�และบรกิิ�ร และเปน็ิห้นิ้�ง

ในิห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิทีี่�สำ�คัำญของโลกิ [SO1, WO2]

4) เริ�มีทำาเศรษฐกิจหมีนุเวยู่่นในภาคสำ�วนท่�มีค่วามีพรอ้มีและ

ผลกระทบสำ่ง ทัี่�งในิมูิติผู้เล�นิห้ลักิ และโคำรงสร้�งปัจจัยเอื�อ 

ที่ำ�ให้เ้กิิด้กิ�รเปลี�ยนิผ��นิไปสู�เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ในิภ�คำส�วีนิ

ดั้งกิล��วีในิเวีล�ทีี่�จำ�กัิด้และรวีด้เร็วี [ST1, WT4]

5) การเชื่่� อมีโยู่งธุุรกิจกับองค์ความีร่้และนวัตกรรมี  

ใช้น้ิวัีตกิรรมูเปน็ิฐ�นิพฒันิ�ผู้ประกิอบกิ�รเศรฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

และระบบนิิเวีศ [WO3, ST1]

ภ�พทีี่� 4.1 กิรอบยุที่ธิศ�สตร์ในิปี พ.ศ. 2573 ทีี่�สอด้คำล้องแผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ ฉบับทีี่� 13 

Targeted
Intervention

General
Intervention

การพัฒนา
ขีดความ
สามารถ

แพลตฟอร์ม
ความร่วมมือ

กฎระเบียบและ
แรงจูงใจ

ทางการเงิน/
การคลัง

เครื่องมือ
การลงทุน

การส่งเสริม
การขายและ
การส่งออก

R&D
programs

โอกาสธุรกิจใหม่แก้ปัญหาเดิม

• การแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้ซึ่งกันและกัน 
 (Waste Symbiosis)
• การขนส่งสินค้าคืนสู่ผู้ขายและรีไซเคิล
 (Reverse Logistics & Recycling)
• การหมุนเวียนอาหารถูกทิ้ง 
 (Circular Food Waste)
• CE Platform for Green Construction 
 & Smart City

• CE Solution Platform 
 (เทคนิค, การสร้างขีดความสามารถ, circular design)
• CE Service Provider 
 (การระบุคุณสมบัติวัสดุ/Material Characteristic, 
 match making, การออกแบบ)
• ผู้ประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (CE Entrepreneurs)

ลดการใช้ทรัพยากรลง
1 ใน 4

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างน้อย 30 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

สร้างมูลค่าจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 1%
ของ GDP

CO
2

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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ตัวีช้ี�วัีด้กิ�รด้ำ�เนินิิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิต�มูกิรอบยุที่ธิศ�สตร์ทีี่�จะ

สิ�นิสุด้ในิปี คำ.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ประกิอบด้้วียกิ�รลด้กิ�รใช้้

ที่รัพย�กิรลง 1 ในิ 3 ลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิอย��งนิ้อย  

30 MtCO2e และสร้�งมููลคำ��จ�กิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิร้อยละ 3  

ภ�ยในิปี คำ.ศ. 2030 ซ้ึ่�งเป็นิปีเดี้ยวีกัิบเป้�ห้มู�ย Nationally 

Determined Contribution: NDC และส�มู�รถสนิับสนิุนิ 

เป้�ห้มู�ยกิ�รลด้ NDC ประมู�ณร้อยละ 27 และเป็นิยุที่ธิศ�สตร์

ทีี่�ส�มู�รถนิำ�ไปสู�เป้�ห้มู�ยระดั้บประเที่ศทีี่�จะเป็นิ CE Service 

Hub ในิระดั้บภูมูิภ�คำ และ CE Product ในิห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ 

ตล�ด้โลกิทีี่�สำ�คัำญ เพื�อเป็นิโอกิ�สที่�งเศรษฐกิิจทีี่�สำ�คัำญของ

ประเที่ศต�อไป รวีมูทัี่�งขย�ยกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ไปสู�วีงจรกิ�รไห้ลที่รัพย�กิร (Internal Circularity) โด้ยในิรูป 

4.1 เป็นิกิ�รวี�งกิรอบยุที่ธิศ�สตร์ทีี่�มูีเป้�ห้มู�ยต�มูกิรอบระยะ

เวีล�สอด้คำล้องแผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ ฉบับทีี่� 

13 ซ้ึ่�งตรงต�มูแผนิทีี่�นิำ�ที่�งในิระยะทีี่� 2 (2. Phase II CE Innovation 

Enabler & Ecosystem ช้�วีงปี พ.ศ. 2568-2570) โด้ยกิ�รจะบรรลุ

เป้�ห้มู�ยได้้นิั�นิแบ�งเป็นิ 2 กิลยุที่ธิ์ห้ลักิคืำอ 

1. กิารดำาเนินกิารอย่างตรงจุด (Targeted Intervention) 

โด้ยมีูทัี่�งส�วีนิทีี่�เป็นิกิ�รแก้ิปัญห้�เดิ้มูและเป็นิโอกิ�สของธุิรกิิจ

ให้มู� เพื�อให้เ้กิิด้กิ�รขบัเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิอย��งก้ิ�วีกิระโด้ด้ 

โด้ยใช้จุ้ด้แข็งของระบบและก้ิ�วีข้�มูผ��นิอุปสรรคำ/ข้อจำ�กัิด้ของ

ระบบนิิเวีศทีี่�ยังไมู�เอื�อต�อกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

ในิปัจจุบันิ 

• กิ�รแก้ิปญัห้�เดิ้มู: มูุ�งถ้งกิ�รด้ำ�เนินิิกิ�รทีี่�สร�้งคำรบวีงจรและ

ปดิ้วีงจร และเป็นิผลกิระที่บสูงได้้แกิ� กิ�รแลกิเปลี�ยนิของเสีย

วัีสดุ้เห้ลือใช้้ซึ่้�งกัินิและกัินิ (Waste Symbiosis) กิ�รขนิส�ง

สนิิค้ำ�คืำนิสู�ผูข้�ยและรีไซึ่เคิำล (Reverse Logistics & Recycling) 

กิ�รห้มูุนิเวีียนิอ�ห้�รถูกิทิี่�ง (Circular Food Waste) และ CE 

Platform for Green Construction & Smart City

• โอกิ�สธุิรกิิจให้มู�: มุู�งเนิ้นิกิ�รเช้ื�อมูโยงธุิรกิิจกัิบองค์ำคำวี�มูรู้

และนิวัีตกิรรมู กิ�รเติบโตที่�งเศรษฐกิิจ และเป็นิข้อต�อ 

(connector) และบริกิ�รทีี่�สำ�คัำญในิห้�วีงโซึ่�คุำณคำ�� (value 

chain) ในิกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ได้้แกิ� CE 

Solution Platform (เที่คำนิิคำ, กิ�รสร้�งขีด้คำวี�มูส�มู�รถ/

นิวัีตกิรรมู, Circular Design) CE Service Provider (กิ�รระบุ

คำุณสมูบัติวัีสดุ้/Material Characteristic, ข้อมููล, match 

making) และ CE City (เมูืองเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ) 

2. กิารพัฒนาโคิรงสีรา้งและปัจจัยเอื�อ (General Intervention)  

เพื�อสร้�งระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูสำ�ห้รับเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิให้้

สมูบูรณ์ และเข้มูแข็งพอทีี่�จะนิำ�ไปสู�กิ�รขย�ยตล�ด้ และสร้�ง

คำวี�มูส�มู�รถที่�งกิ�รแข�งขันิให้้กัิบผู้ประกิอบกิ�รและกิ�ร 

พฒันิ�เศรษฐกิิจ โด้ยพฒันิ� 6 ปจัจัยเอื�อห้ลักิให้มู้คีำวี�มูเห้มู�ะสมู 

กัิบผู้ประกิอบกิ�ร ประช้�ช้นิ/ผู้บริโภคำ และกิ�รที่ำ�ง�นิของ 

ภ�คำรฐั ร�ยละเอียด้แสด้งในิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพฒันิ�ระบบนิเิวีศ

นิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

4.2 แผนที�นำาทางการพััฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิสำ�ห้รับประเที่ศไที่ย จะเป็นิกิ�รออกิแบบ  

21 action agenda ทีี่�ต้องด้ำ�เนิินิกิ�รเพื�อให้้องคำ�พยพในิระบบ

ส�มู�รถขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิได้้ ซ้ึ่�งปล�ยที่�ง (ระยะ 

ทีี่� 3) จะเป็นิกิ�รพัฒนิ�ระยะย�วีจ�กิกิ�รต�อยอด้เศรษฐกิิจ 

ห้มุูนิเวีียนิไปสู�กิ�รสร้�งคำวี�มูส�มู�รถในิกิ�รแข�งขันิให้้กัิบ 

ประเที่ศด้้วียรูปแบบธุิรกิิจให้มู� กิ�รสร้�งวีงจรกิ�รไห้ลที่รัพย�กิร 

(Internal Circularity) และเศรษฐกิิจภ�ยในิประเที่ศ (domestic 

economy) ทีี่�เข้มูแข็งต�อไป โด้ยกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศฯ  

แบ�งออกิเป็นิ 3 ระยะเวีล� ร�ยละเอียด้ดั้งภ�พ 4.2

1. Phase I CE Innovation Platform ชุ่วงปี พ.ศ. 2565-2567  

เปน็ิช้�วีงทีี่�สร�้งแพลตฟอร์มูกิ�รที่ำ�ง�นิ ให้เ้กิิด้กิ�รที่ำ�ง�นิร�วีมูกัินิ

ขององคำ�พยพในิลักิษณะเคำรือข��ย เพื�อเปน็ิฐ�นินิำ�ไปสู�กิ�รสร�้ง

โคำรงสร้�งปัจจัยเอื�อและระบบนิิเวีศสำ�ห้รับขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิในิระยะต�อไป โด้ยในิช้�วีงระยะทีี่� 1 (phase 1) นิี�กิลุ�มู 

เป้�ห้มู�ยคืำอกิลุ�มูทีี่�มูีผลกิระที่บสูง (high impact) ต�อกิ�รสร้�ง 

โคำรงสร้�งปัจจัยเอื�อและระบบนิิเวีศ อ�ทิี่ ผลักิดั้นิผู้ประกิอบกิ�ร

ทีี่�มูีคำวี�มูพร้อมู/ขนิ�ด้ให้ญ� และบริษัที่ข้�มูช้�ติ (Multinational 

Corporation: MNC) จำ�นิวีนิประมู�ณ 50 บริษัที่ใช้้เศรษฐกิิจ

ห้มุูนิเวีียนิเป็นิกิลยุที่ธ์ิลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิไปสู� 

เป�้ห้มู�ยคำวี�มูเป็นิกิล�งที่�งคำ�ร์บอนิห้รือ Net Zero และกิ�รใช้้

เคำรื�องมูอื ESG ซึ่้�งตล�ด้ที่นุิได้้พย�ย�มูผลักิดั้นิและเปน็ิทีี่�ยอมูรบั

ในิระดั้บนิ�นิ�ช้�ติ 

สำ�ห้รับ action  agenda ในิช้�วีงระยะทีี่� 1ดั้งแสด้งในิต�ร�ง 4.1  

เนิน้ิกิ�รใช้เ้คำรื�องมูอื Innovation Sandbox เข�้มู�สร�้งกิ�รที่ำ�ง�นิ

ร�วีมูกัินิเพื�อด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิบนิข้อจำ�กัิด้ของ 

ระบบได้้ และให้้เกิิด้กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รอย��งตรงจุด้ (Targeted 

Intervention) ทีี่�เป็นิแกิ�นิห้ลักิของเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ อ�ทิี่ waste 

symbiosis 

2. Phase II CE Innovation Enabler & Ecosystem  

ช้�วีงปี พ.ศ. 2568-2570 เป็นิช้�วีงกิ�รสร้�งโคำรงสร้�งปัจจัยเอื�อ

และระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ  

โด้ยในิระยะนิี�มูีเป้�ห้มู�ยเบื�องต้นิทีี่�ประสบผลสำ�เร็จจ�กิ 

กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รในิระยะทีี่� 1 ได้้แกิ� กิ�รลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรือนิ

กิระจกิ 15 MtCO2e กิ�รเพิ�มู GDP ร้อยละ 1 และลด้กิ�รใช้้

ที่รพัย�กิร 1 ในิ 4 ร�ยละเอียด้ดั้งแสด้งในิต�ร�ง 4.2 ซึ่้�งในิระยะนิี� 

มูีคำวี�มูสอด้คำล้องกัิบเป้�ห้มู�ยแผนิปฏิบัติกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�ร

พัฒนิ�ประเที่ศไที่ยด้้วียโมูเด้ลเศรษฐกิิจ BCG ส�ข�เศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิ พ.ศ. 2564-2570 และแผนิพฒันิ�เศรษฐกิิจและสงัคำมู

แห้�งช้�ติ ฉบับทีี่� 13

3. Phase III CE Innovation Hub ชุ่วงปี พ.ศ. 2571-2573  

เป็นิช้�วีงกิ�รต�อยอด้กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิภ�ยในิ

ประเที่ศ ไปสู�ระดั้บภูมูิภ�คำและนิ�นิ�ช้�ติ โด้ยมีูระบบนิิเวีศ

นิวัีตกิรรมูสำ�ห้รบัเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิทีี่�สมูบูรณ์ ผู้ประกิอบกิ�รมูี

กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิมู�กิกิวี�� 100 บริษัที่ และมีู

ตล�ด้สินิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิทีี่�เข้มูแข็งภ�ยในิและภ�ยนิอกิ

ประเที่ศ ในิช้�วีงระยะนิี�ใช้ศั้กิยภ�พภ�ยในิประเที่ศเปน็ิผูขั้บเคำลื�อนิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิในิบริกิ�รทีี่�สำ�คัำญ อ�ทิี่ CE Solution Platform 

CE Product ในิห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิตล�ด้โลกิทีี่�สำ�คัำญ เพื�อเป็นิโอกิ�ส

ที่�งเศรษฐกิิจทีี่�สำ�คัำญของประเที่ศต�อไป รวีมูทัี่�งขย�ยกิ�รด้ำ�เนิินิ

กิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิไปสู�วีงจรกิ�รไห้ลที่รัพย�กิร (Internal 

Circularity) และตล�ด้ภ�ยในิประเที่ศทีี่�เข้มูแข็ง ส�มู�รถลด้

กิ�รนิำ�เข้�และเพิ�มูกิ�รส�งออกิ และบรรลุเป้�ห้มู�ยตัวีชี้�วัีด้ 3  

ต�มูทีี่�ได้้ตั�งไว้ี (ลด้กิ�รใช้ท้ี่รพัยกิร 1 ในิ 3 ลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรอืนิ

กิระจกิ 30 ล้�นิตันิคำ�ร์บอนิได้ออกิไซึ่ด์้ และสร้�งมููลคำ��จ�กิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิร้อยละ 3 ร�ยละเอียด้ดั้งแสด้งในิต�ร�ง 4.3

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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ภ�พ 4.2 แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 3 ระยะ

ลดการปล่อย 
GHG 5 MtCO2e

เพ่ิม 1% ของ GDP

ลดการปล่อย 
GHG 15 MtCO2e

ลดการใช้ทรัพยากร
1 ใน 4

ลดการปล่อย 
GHG 30 MtCO2e

เพ่ิม 3% ของ GDP
ลดการใช้ทรัพยากร 1 ใน 3

WS & RLR Projects

CE Platform for green constuction

CE Service Provider

CE Service Hub ของอาเซียน

CE Champion Product

Circular Food Waste

CE Solution Platform

CE City

พ.ศ. 2566 - 2567 พ.ศ. 2568 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2573

Phase ll CE Enabler & Ecosystem Phase lll CE Innovation Hub

Purpose &
Indicator

Targeted
Intervention

General
Intervention

Capacity Building 
& Awareness

ปลดล็อกกฎระเบียบ

ร่างกฎหมายส่งเสริม CE

CE Database

การจัดตั้ง กองทุน CE

จัดตั้งหน่วยขับเคลื่อน CE

CE Market Opportunity

Green Purchasing System

การลงทุนใน CE Enterprise

มาตรการ 
Incentive การรับรองคุณสมบัติ/ ความปลอดภัย/ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

Internal Circularity

CE Guideline

Phase l CE Innovation Platform

*	 WS:	waste	symbiosis
	 RLR:	reverse	logistics	&	recycle

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



ต�ร�ง 4.1 แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

Phase I CE Innovation Platform (พ.ศ. 2565-2567)

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง
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1. WS & RLR Projects เช้ื�อมูต�อกัิบ 

Innovation Sandbox 

และคำวี�มูต้องกิ�รผู้

ประกิอบกิ�รทีี่�มูีคำวี�มู

พร้อมูด้ำ�เนิินิกิ�ร 

เป็นิกิ�รสร้�งเคำรือข��ย

ทัี่�งแนิวีตั�งและแนิวี

นิอนิ

นิำ�ไปสู�กิ�รปลด้ล็อกิ

ระเบยีบเดิ้มูทีี่�เปน็ิ

อุปสรรคำ สร้�งกิฎี

ระเบียบ/นิวัีตกิรรมู/

มู�ตรกิ�รสนิับสนิุนิ

ตลอด้ห้�วีงโซึ่� และ 

เกิิด้ New business 

model, New feedstock 

loop, New resource

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สอที่., กินิอ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

กิรมูโรงง�นิ, คำพ., สสวี. 

และห้นิ�วียง�นิทีี่�เกีิ�ยวีขอ้ง

2. Circular Food Waste กิ�ร scale up โคำรงกิ�ร

ในิปัจจุบันิทีี่�มูีอยู�เดิ้มู 

และเช้ื�อมูต�อกิฎีระเบียบ

และมู�ตรกิ�รแรงจูงใจ

ทัี่�งผูป้ระกิอบกิ�รโรงแรมู

และร้�นิอ�ห้�ร ผูบ้ริโภคำ 

และชุ้มูช้นิเข้�ร�วีมูทัี่�ง

ภ�คำบังคัำบและส�งเสริมู

คำณุภ�พของขยะมีูมูลูคำ�� 

มู�กิยิ�งข้�นิ สร�้ง feedstock 

loop ทีี่�มูีคำุณภ�พ

ลด้คำวี�มูเห้ลื�อมูลำ� และ

สร้�งมููลคำ��เพิ�มู รวีมูถ้ง

บรรจุภัณฑ์์จ�กิธิรรมูช้�ติ 

ทีี่�มู�จ�กิวัีสดุ้เห้ลือใช้้

ที่�งกิ�รเกิษตร

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิษ, มูที่., คำพ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

อวี., กิคำ., สถ., สธิ., 

กิที่มู., ภ�คำเอกิช้นิ 

ร�้นิอ�ห้�รและโรงแรมู,  

non-government 

ด้้�นิ food loss,

food waste

3. CE Design & Solution 

Platform

แพลตฟอร์มูเฉพ�ะด้้�นิ 

เพื�อสนิบัสนินุิผู้ประกิอบ

กิ�รส�มู�รถ/เริ�มูด้ำ�เนินิิ

กิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ได้้ อ�ทิี่ circular design 

กิ�รสร�้งขดี้คำวี�มูส�มู�รถ 

ด้้�นิเที่คำนิิคำ

เกิิด้ผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

จำ�นิวีนิมู�กิยิ�งข้�นิ 

เพิ�มูจำ�นิวีนิสินิค้ำ�

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิในิ

ตล�ด้ให้้มูีคำวี�มูห้ล�กิ

ห้ล�ยและปริมู�ณ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สสวี., พณ., สต�ร์ตอัป

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

ตลที่., กิพร., GCNT, 

สอที่., สถ�บนัิวิีที่ย�กิ�ร

ด้้�นิกิ�รเปลี�ยนิแปลง

สภ�พภูมูิอ�กิ�ศ

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง
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4. CE City กิ�รที่ำ�เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิในิพื�นิทีี่�  

เช้ื�อมูต�อห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ 

และยกิระดั้บโรงง�นิ

รีไซึ่เคิำล ด้ำ�เนิินิกิ�ร

ผ��นิเคำรื�องมูือ 

Innovation Sandbox

สร้�ง New feedstock 

loop ทีี่�มูีคำุณภ�พและ

ปริมู�ณ 

ยกิระดั้บโรงง�นิรีไซึ่เคิำล 

และผู้ประกิอบกิ�ร/ 

ซึ่�เล้งให้ไ้ด้้คำณุภ�พ และ

เพิ�มูผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

พัฒนิ�ให้้ผู้บริโภคำมูี

บที่บ�ที่ในิกิ�รสร้�ง 

feedstock  loop

พัฒนิ�นิวัีตกิรรมูและ

มู�ตรกิ�รในิระบบทีี่�เปน็ิ

ข้อต�อสำ�คัำญ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สอที่., PPP Plastics, 

อปที่., คำพ., กินิอ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

อวี., สศช้., IFC, ADB, 

BOI, สผ., กิรอ.
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5.CE Database เคำรื�องมูือทีี่�นิำ�ไปสู�กิ�ร

เปลี�ยนิแปลงเช้ิงระบบ 

โด้ยใช้้ข้อมููลเป็นิส�วีนิ

ห้นิ้�งในิกิ�รขับเคำลื�อนิ 

ผู้ประกิอบกิ�ร  

ผู้บริโภคำ และ

ประช้�ช้นิ และ 

เป็นิส�วีนิสำ�คัำญทีี่� 

จะที่ำ�ให้้เกิิด้ Internal 

circularity ในิอนิ�คำต

เกิิด้ New business 

model กิ�รสร้�งง�นิ 

(job creation) และสินิค้ำ� 

CE ให้มู�ๆ สนิับสนิุนิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

สร้�ง new resource, 

feedstock loop 

พัฒนิ�นิวัีตกิรรมูและ

มู�ตรกิ�รในิระบบ

สนิบัสนินุิผูป้ระกิอบกิ�ร 

และประช้�ช้นิ/ผูบ้ริโภคำ

สนัิบสนิุนิกิ�รเข้�ถ้ง 

แห้ล�งเงินิทีุ่นิสินิเช้ื� อ

ด้อกิเบี�ยตำ� จ�กิกิ�รใช้้

ประโยช้นิจ์�กิฐ�นิขอ้มูลู

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

บพข., วีช้., TIIS/สวีที่ช้., 

อวี.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

ด้ศ., สอที่., ที่ส.

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง
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6. CE Guideline แนิวีปฏิบัติทีี่�กิ�รเป็นิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิทีี่�

ส�มู�รถเช้ื�อมูต�อกัิบ

มู�ตรกิ�รจูงใจห้รอืเคำรื�อง

มูือที่�งกิ�รเงินิอื�นิๆ

เกิิด้ผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิทีี่� 

ได้้มู�ตรฐ�นิ/คำุณภ�พ  

และเข�้ถ้งเคำรื�องมูอืกิลไกิ

มู�ตรกิ�รสนิบัสนินุิกิ�ร

ด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิต�อไป

เกิิด้ผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

จำ�นิวีนิมู�กิยิ�งข้�นิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สมูอ. 

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

สสวี., กิพร., 

สถ�บันิสิ�งแวีด้ล้อมูไที่ย, 

ตลที่., กิลต., ธิปที่., สสวี.

7. Capacity Building 

and Awareness

สร้�งศักิยภ�พให้้ผู้

ประกิอบกิ�รด้ำ�เนินิิกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิได้้ 

สร�้งคำวี�มูเข้�ใจในิองค์ำ

คำวี�มูรู้เศรษฐกิิจห้มูุนิ 

เวีียนิในิระดั้บปฏิบติั และ

ต�มูบที่บ�ที่ห้นิ้�ทีี่�ของ

องคำ�พยพในิระบบ

เกิิด้กิ�รบูรณ�กิ�รกิ�ร

ด้ำ�เนินิิง�นิทีี่�สอด้รับกัินิ 

(ทัี่�งแนิวีตั�งและแนิวีนิอนิ) 

ระห้วี� �งห้นิ�วียง�นิ  

ภ�คำเอกิช้นิ และภ�คำ

ประช้�ช้นิ จ�กิฐ�นิ 

คำวี�มูเข�้ใจและตระห้นิกัิ

เรื�องเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ

สส., สสส., สำ�นัิกิวิีช้�กิ�ร

และมู�ตรฐ�นิกิ�รศ้กิษ� 

ศธิ., ที่ปอ., สป.อวี., สอที่.,  

สสวีที่., สื� อมูวีลช้นิ, 

Influencer

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

สสวี., คำพ., กิกิร., ตลที่.,  

กิพร.

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ
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8. ปลด้ล็อกิกิฎีระเบียบ แก้ิไขกิฎีระเบียบเดิ้มูทีี่�

เป็นิอุปสรรคำ โด้ยอ�จ

เช้ื�อมูต�อจ�กิกิ�รด้ำ�เนินิิ

กิ�รจ�กิ Innovation CE 

sandbox และเป็นิฐ�นิ

ของกิ�รพัฒนิ�ร��ง

กิ ฎี ห้ มู � ย ส� ง เ ส ริ มู

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ  

ต�อไป

เกิิด้ธุิรกิิจห้ล�กิห้ล�ย 

รูปแบบของผูป้ระกิอบกิ�ร 

มู�กิยิ�งข้�นิ อ�ทิี่ Refill 

station และนิำ�ไปสู�

มู�ตรกิ�รกิลไกิอื�นิๆ  

ทีี่�มูีต้นิทีุ่นิ อ�ทิี่ Green 

purchasing, 

เ กิิด้ผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

จำ�นิวีนิมู�กิยิ�งข้�นิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิรอ., สผ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

สอที่., คำพ., มูที่., กิที่มู.,  

สกิที่., คำณะอนิกุิรรมูกิ�ร 

BCG ส�ข�เศรษฐกิิจ

ห้มุูนิเวีียนิ และส�ข�

กิฎีห้มู�ย, อวี.

9. Green Purchasing ปรับปรุงมู�ตรกิ�รเดิ้มู

ให้ย้ดื้ห้ยุ�นิและสร�้งตล�ด้

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

โด้ยภ�คำรฐัและประช้�ช้นิ 

และผนิวีกิกัิบมู�ตรกิ�ร

แรงจูงใจต��งๆ อ�ทิี่ ภ�ษี 

ปลด้ล็อกิคำ��ธิรรมูเนิียมู 

และอ�จเช้ื�อมูโยงกัิบกิ�ร

รบัรองคำณุสมูบติั/คำวี�มู

ปลอด้ภัย/มู�ตรฐ�นิ

สร้�งอุปสงค์ำในิระบบ 

เกิิด้กิลไกิตล�ด้และร�คำ�

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ 

และเพิ�มูผูป้ระกิอบกิ�ร

และสินิค้ำ�เศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

คำพ., กิรมูบัญชี้กิล�ง, 

สสวี.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

สอที่., กิกิร., ตลที่.

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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10.ร��งกิฎีห้มู�ยส�งเสรมิู 

CE

พั ฒ นิ � จ � กิ กิ � ร ที่ำ� 

Innovation Sandbox  

อ�ทิี่ EPR เพื�อให้้เกิิด้

เอกิภ�พในิกิ�รขบัเคำลื�อนิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

เปน็ิจุด้เริ�มูต้นิของกิติกิ� 

และมู�ตรกิ�รต��งๆ รวีมู

ถ้งสร้�ง New business 

model, feedstock loop, 

new resource loop  

จนินิำ�ไปสู�กิ�รสร้�งตล�ด้

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิรอ., กิรมูสรรพ�กิร, 

คำพ. 

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

กิกิร., กิพร., สมูอ.,  

MASCI, ตลที่., กิลต., 

ธิปที่., สสวี., สผ., สกิที่.

11.มู�ตรกิ�ร Incentive เปน็ิแรงจูงใจให้ผู้ป้ระกิอบ

กิ�รเปลี�ยนิรูปแบบธุิรกิิจ 

ห้รือกิิจกิรรมูในิกิ�ร 

ด้ำ�เนิินิธุิรกิิจ รวีมูถ้ง

เปลี�ยนิพฤติกิรรมูผูบ้ริโภคำ

เพิ�มูผูป้ระกิอบกิ�รและ

ผู้บริ โภคำเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ 

สร�้งตล�ด้ภ�ยในิประเที่ศ

ให้้เข้มูแข็ง

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิรมูสรรพ�กิร ,

กิรมูศุลกิ�กิร, คำพ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

กิกิร., กิพร., สมูอ., 

MASCI, ตลที่., กิลต., 

ธิปที่., กิรอ., สผ., สสวี.,

สกิที่., สนิคำ.

12.กิ�รลงทุี่นิในิ CE 

Enterprise

ใช้้กิลไกิตล�ด้ทีุ่นิและ

ภ�คำกิ�รเงินิทีี่�เข้มูแข็ง

เป็นิแกินิห้ลักิสนัิบสนุินิ

ผูป้ระกิอบกิ�ร และขย�ย

ไปยงัผูป้ระกิอบกิ�รนิอกิ

ตล�ด้ที่นุิ/ภ�ยในิห้�วีงโซึ่�

อุปที่�นิ ด้้วียเคำรื�องมืูอ

ต��งๆ ต�อไป

ผูป้ระกิอบกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิมีูปัจจัยและ

ลด้อุปสรรคำที่�งกิ�รเงินิ

ในิกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร 

ขย�ยบที่บ�ที่ผูบ้รโิภคำ/

ประช้�ช้นิในิรูปแบบนิกัิ

ลงทีุ่นิขย�ย

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิลต. ธิปที่. ตลที่.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนุินิ 

ธินิ�คำ�ร, กิคำ., อวี.

ต�ร�ง 4.2 แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

Phase II CE Enable and Ecosystem (พ.ศ.2568-2570)
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1.CE Platform for 

Green Construction

Sector กิ�อสร้�งเป็นิ 

Sector บรโิภคำสนิิค้ำ� CE 

และลด้กิ�รใช้้ที่รัพย�กิร

อย��งมีูนิยัสำ�คัำญ ซ้ึ่�งต้อง

ให้้รัฐออกิมู�ตรกิ�ร

สนิับสนิุนิเงินิอุด้ห้นิุนิทีี่�

เฉพ�ะเจ�ะจงมู�กิกิวี�� 

sector อื�นิๆ

เกิิด้กิฎีระเบียบและ

มู�ตรกิ�รอุด้ห้นิุนิและ

ลด้คำ��ใช้้จ��ยเฉพ�ะ 

sector สำ�ห้รับผู้ประกิอบ

กิ�รอสงัห้�รมิูที่รพัยแ์ละ

กิ�อสร�้งให้เ้กิิด้กิ�รปรบั

เปลี�ยนิกิ�รด้ำ�เนิินิกิิจกิ�ร

ของห้�วีงโซึ่� อุปที่�นิ

กิ�อสร้�งและ sector ทีี่�

เกีิ�ยวีขอ้ง เพิ�มูผูป้ระกิอบ

กิ � ร แ ล ะ ผู้ บ ริ โ ภ คำ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

(B2B) สร�้ง new business 

และ feedstock loop, 

new resource loop ในิ

ปริมู�ณสูง สร้�งตล�ด้

สินิค้ำ� CE

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ  

มูที่., คำพ., สมูอ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ

สนิคำ., TIIS/สวีที่ช้., 

เคำรือข��ยคำวี�มูร�วีมูมูือ

องค์ำกิรธุิรกิิจอุตส�ห้กิรรมู

กิ� อ ส ร้ � ง ไ ที่ ย ด้้ � นิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

(CECI), อวี.

2.CE Service Provider ธุิรกิิจบริกิ�รรูปแบบให้มู�

ทีี่�สนิับสนิุนิผู้ประกิอบ

กิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

โด้ยมูบีรกิิ�รทีี่�สำ�คัำญอ�ทิี่ 

กิ�รที่ด้สอบคำุณสมูบัติ

วัีสดุ้ ข้อมููล match-

making

สนิบัสนินุิผูป้ระกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ ให้้

ด้ำ�เนิินิกิิจกิ�รแบบข้�มู

เคำรอืข��ย (cross-network ) 

และลด้คำ��ใช้้จ��ย/ต้นิที่นุิ

โด้ยใช้ ้facilities ภ�ยในิ

ประเที่ศเพิ�มูผูป้ระกิอบ

กิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

บพข., สต�รต์อัป, NIA, 

อวี.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

MASCI, สอที่., 

สภ�ห้อกิ�รค้ำ�ไที่ย, กิต., 

พณ., ห้นิ�วียง�นิทีี่�เกีิ�ยวีข้อง

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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3.กิ�รจัด้ตั�งกิองทีุ่นิ CE สนิบัสนินุิผูป้ระกิอบกิ�ร 

SME ทีี่�เข้�ไมู�ถ้งกิลไกิ

ที่�งกิ�รเงินิและมู�ตรกิ�ร

ต��งๆ โด้ยสนิบัสนินุิช้�วีง

ต้นิให้เ้กิิด้กิ�รปรับตัวีในิ

ธุิรกิิจเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ได้้ และเปน็ิส�วีนิสนิบัสนินุิ

กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร EPR

สร้�ง feedstock loop

เพิ�มูผู้ประกิอบกิ�รในิ

ห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ โด้ยเฉพ�ะ 

SME

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สภ�อุตส�ห้กิรรมู, กิคำ., 

กิรอ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

อปที่., มูที่., อกิ., สผ., 

คำพ.

4. จัด้ตั�งห้นิ�วียขับเคำลื�อนิ สร้�งเอกิภ�พและยกิ

ระดั้บกิ�รด้ำ�เนิินิกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ภ�ยในิประเที่ศไปสู�ในิ

ร ะ ดั้ บ ภู มูิ ภ � คำ ห้ รื อ

นิ�นิ�ช้�ติ

เกิิด้กิ�รขับเคำลื�อนิระบบ

นิิเวีศนิวัีตกิรรมูเศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิคำรบวีงจร จ�กิ

มูีห้นิ�วียง�นิรับผิด้ช้อบ

ห้ลักิ และมูองภ�พรวีมู

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิทัี่�ง

ภ�ยในิและภ�ยนิอกิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

กิพร., คำณะอนิุฯ CE

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

อกิ., อวี., มูที่., ที่ส. กิกิร.

5. กิ�รรบัรองคำณุสมูบติั/

คำวี�มูปลอด้ภัย

/มู�ตรฐ�นิ

พฒันิ�ระบบกิ�รรับรอง

ภ�ยในิประเที่ศให้้ 

เข้มูแข็ง เพื�อลด้ต้นิทีุ่นิ

ของภ�คำเอกิช้นิอ�ทิี่  

ห้้องปฏิบัติกิ�รที่ด้สอบ 

(Testing lab) ผู้ตรวีจ

สอบ

เพิ�มูผูป้ระกิอบกิ�รและ

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ทีี่�มูีคำุณภ�พผู้บริโภคำ/

ประช้�ช้นิสนิบัสนุินิสินิค้ำ�

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ภ�ยในิประเที่ศ

เกิิด้รูปแบบธุิรกิิจให้มู�

และกิ�รสร้�งง�นิด้้�นิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

สถ�บันิวิีจัยและ

สถ�บันิอุด้มูศ้กิษ�, 

บพข., สกิอ., สมูอ., 

MASCI

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

อกิ., กิกิร.

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง

Ge
ne

ra
l I

nt
er

ve
nt

io
n

6. CE Market 

opportunity

สร�้งตล�ด้เชิ้งรุกิภ�ยในิ

และระดั้บนิ�นิ�ช้�ติ โด้ย

ส�งเสริมูสินิค้ำ� CE ทีี่�มูี

ศกัิยภ�พไปสู�ตล�ด้โลกิ 

รวีมูทัี่�งวิีเคำร�ะห์้แนิวีโน้ิมู

กิ�รตล�ด้โลกิเพื�อสร�้ง

โอกิ�สให้กั้ิบประเที่ศไที่ย

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

มูปีรมิู�ณและคำวี�มูห้ล�กิ

ห้ล�ย สร้�งตล�ด้และ

อุปสงค์ำภ�ยในิและ

ภ�ยนิอกิประเที่ศ เพิ�มูผู้

ประกิอบกิ�รและผูบ้รโิภคำ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

พณ., สอที่.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ

กิรอ, สภ�ห้อกิ�รค้ำ�ไที่ย, 

กิต., กิคำ., สสวี.

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



ต�ร�ง 4.3 แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 

Phase III CE Innovation Hub (พ.ศ.2571-2573)

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง

Ta
rg

et
ed

 In
te

rv
en

tio
n

1.CE Service Hub ของ

อ�เซึ่ียนิ

กิ�รสร้�งโอกิ�สและ

ขย�ยธุิรกิิจรูปแบบให้มู�

ด้้�นิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ในิระดั้บภูมูิภ�คำและ

นิ�นิ�ช้�ติ โด้ยต�อยอด้

จ�กิผู้ประกิอบกิ�ร CE 

Service Provider และ 

CE Solution Platform

ผูป้ระกิอบกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิไที่ยเข้มูแข็ง 

และเกิิด้ new business 

model และเกิิด้กิ�รจ้�ง

ง�นิ สร้�ง feedstock 

loop และ new resource 

loop ภ�ยในิภูมิูภ�คำ 

ข ย � ย ต ล � ด้ สิ นิ ค้ำ �

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

สนิิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

มูคีำวี�มูห้ล�กิห้ล�ยมู�กิ

ยิ�งข้�นิ ส�มู�รถจัด้ตั�ง 

มู�ตรฐ�นิเศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิในิระดั้บภมููภิ�คำ

ต�อไป และเกิิด้คำวี�มูเขมู้

แข็งที่�งเศรษฐกิิจในิ

ระดั้บภูมูิภ�คำ

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

บพข., สต�ร์ตอัป

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

MASCI, สอที่.,  

อวี., สภ�ห้อกิ�รค้ำ�ไที่ย, 

กิต., พณ., ห้นิ�วียง�นิ 

ทีี่�เกีิ�ยวีข้อง

Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง
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2 . C E  C h a m p i o n 

Products

สร้�งสินิค้ำ�เศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิไที่ยทีี่�เป็นิวัีสดุ้

สำ�คัำญในิห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ

โลกิ อ�ทิี่ PCR

เพิ�มูคำวี�มูส�มู�รถและ

คำวี�มูเข้มูแข็งผูป้ระกิอบ

กิ�รเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ไที่ยสำ�คัำญของตล�ด้โลกิ

สร้�ง feedstock loop 

และ new resource loop 

ทีี่�มูีคำวี�มูห้ล�กิห้ล�ย

มู�กิยิ�งข้�นิ ตล�ด้สินิค้ำ�

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิไที่ย

มูีคำวี�มูเข้มูแข็ง และได้้

รับกิ�รยอมูรับระดั้บ

ส�กิล

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

ภ�คำเอกิช้นิ., สอที่., 

พณ.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ

อกิ., อวี.,  

สภ�ห้อกิ�รค้ำ�ไที่ย, 

กิต., พณ., ตลที่.

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



Action Agenda หลักิกิาร ผิลกิระทบต่อระบบ
นิเวีศนวีัตกิรรมุ

หน่วียงานที�
เกิี�ยวีข่้อง
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3. Internal Circularity ต�อยอด้จ�กิกิลไกิตล�ด้

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ภ�ยในิประเที่ศ เพื�อนิำ�

ไปสู�กิ�รสร้�งห้�วีงโซึ่�

อุปที่�นิและเศรษฐกิิจ

ภ�ยในิประเที่ศให้้เข้มู

แข็ง จ�กิกิ�รสร้�งฐ�นิ

วีงจรกิ�รไห้ลวัีสดุ้/

ที่รพัย�กิรทีี่�เปน็ิจุด้แขง็

ของประเที่ศไที่ย

ตล�ด้เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ไที่ยเขมู้แข็งจ�กิภ�ยในิ 

เป็นิภ�คำส�วีนิ ทีี่�สำ�คัำญ

ในิกิ�รพฒันิ�เศรษฐกิิจ

ผู้ประกิอบกิ�รส�วีนิมู�กิ

ด้ำ�เนิินิกิ�รเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิเป็นิห้น้ิ�งในิ

กิลยุที่ธิ์กิ�รที่ำ�ธุิรกิิจ

ผูบ้ริโภคำ/ประช้�ช้นิเลือกิ

ซึ่ื� อสินิค้ำ�เศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิมู�กิกิวี��สินิค้ำ�

ทัี่�วีไป

สร้�งคำวี�มูเข้มูแข็งเช้ิง

โคำรงสร�้งเศรษฐกิิจของ

ประเที่ศ และที่ำ�ให้้

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิเป็นิ

แกินิห้ลักิในินิโยบ�ยและ

กิลยุที่ธ์ิพฒันิ�เศรษฐกิิจ

ลด้กิ�รนิำ�เข้�สินิค้ำ�/

ที่รพัย�กิร เพิ�มูศกัิยภ�พ

กิ�รส�งออกิสินิค้ำ�

เกิิด้กิ�รพฒันิ�ที่รพัย�กิร

อย��งยั�งยืนิ และคำวี�มู

เข้มูแข็งห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ

ในิกิ�รผลิต

ห้นิ�วียง�นิห้ลักิ 

คำพ., สผ., พณ., กิกิร.

ห้นิ�วียง�นิสนิับสนิุนิ 

TIIS/สวีที่ช้.,

กิคำ., กิต., ภ�คำเอกิช้นิ. 

สศอ., กิรอ., กิพร., อวี.

4.3 7 Flagships เพ่ั� อดำาเนินการให้บรรลุื่เป้าหมายกรอบยุทธิศาสตร์เศรษฐกิจ
 หมุนเวียนปี ค.ศ. 2030

จัด้ลำ�ดั้บคำวี�มูสำ�คัำญ 21 action agenda ของกิ�รพัฒนิ�ระบบ

นิิเวีศนิวัีตกิรรมูฯ ด้้วียระดั้บผลกิระที่บ (impact level) ต�อระบบ

นิเิวีศนิวัีตกิรรมูเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิและคำวี�มูพร้อมูของเคำรื�องมืูอ/ 

ผู้มูีส�วีนิได้้ส�วีนิเสียในิปัจจุบันิ ดั้งแสด้งในิต�ร�ง 4.4 จ�กิกิ�รจัด้

ลำ�ดั้บคำวี�มูสำ�คัำญได้้มู� 7 Flagships ทีี่�เป็นิฐ�นิสำ�คัำญของกิ�ร

พัฒนิ�ระบบนิิเวีศฯ และนิำ�ไปสู�กิ�รบรรลุเป้�ห้มู�ย 

ตัวีช้ี�วัีด้ต�มูกิรอบยุที่ธิศ�สตร์เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 2030 

 (กิ�รลด้กิ�รใช้ท้ี่รพัย�กิรลง 1 ในิ 3 ลด้กิ�รปล�อยก๊ิ�ซึ่เรอืนิกิระจกิ

อย��งนิ้อย 30 MtCO2e และสร้�งมููลคำ��จ�กิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ

ร้อยละ 3) ประกิอบด้้วีย 1.WS & RLR Projects 2.Capacity 

Building & Awareness 3.Green Purchasing System  

4.ปลด้ล็อกิกิฎีระเบยีบ 5.CE Solution Platform 6.CE Guideline 

7.ร��งกิฎีห้มู�ยส�งเสริมู CE ร�ยละเอียด้ของ 7 Flagships ได้้แกิ�

1. Close-loop ด้วย 7 Flagships ในิปัจจุบันิโคำรงสร้�งกิ�ร 

ด้ำ�เนิินิกิ�รในิประเที่ศไที่ยยังคำงเป็นิ linear economy ยังไมู�

ส�มู�รถปดิ้วีงจร (close-loop) ต�มูห้ลักิกิ�รเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิ

ได้้ เนิื�องจ�กิอุปสรรคำเชิ้งกิฎีระเบียบ และโคำรงสร้�งปัจจัยเอื�อ 

อย��งไรก็ิต�มูทัี่�ง 7 Flagships นิี�สนัิบสนุินิให้้เกิิด้ close-loop 

ตลอด้วีงจรและผูมีู้ส�วีนิได้้ส�วีนิเสียทีี่�สำ�คัำญร�ยละเอียด้ดั้งภ�พ 4.4

2. สีรา้งขดีคิวามสีามารถผูป้ระกิอบกิาร ผูบ้รโิภคิ และภาคิรฐั

ใหเ้กิิดกิารเปลี�ยนผา่น มู�ตรกิ�รต��งๆ กิระตุ้นิให้ผู้ป้ระกิอบกิ�ร

และผู้บริโภคำปรับตัวีในิพฤติกิรรมูกิ�รผลิตบริกิ�รและบริโภคำ  

รวีมูถ้งภ�คำรัฐต้องปรับตัวีให้มีู้คำวี�มูเข้�ใจเพื�อนิำ�ไปสู�กิ�รเปลี�ยนิ

ผ��นิ Capacity Building & Awareness จ้งเป็นิจุด้เริ�มูต้นิทีี่�สำ�คัำญ 

อย��งไรก็ิต�มูผู้ประกิอบกิ�รต้องมีูขีด้คำวี�มูส�มู�รถเพื�อให้้เกิิด้

กิ�รเปลี�ยนิผ��นิได้้ CE Solution Platform และ CE Guideline 

จะเป็นิเคำรื�องมูือทีี่�สนิับสนิุนิผู้ประกิอบกิ�รได้้ โด้ยมูีตัวีอย��งของ

คำวี�มูสำ�เร็จ CE Solution Platform อ�ทิี่ CIRCO Netherland 15 

เป็นิเคำรื�องมูือแพลตฟอร์มูสร้�งขีด้คำวี�มูส�มู�รถผู้ประกิอบกิ�ร

ให้ส้�มู�รถด้ำ�เนินิิกิ�รเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิได้้ ซึ่้�งเปน็ิแพลตฟอรม์ู

ทีี่�ลงล้กิในิระดั้บกิ�รปรับเปลี�ยนิรูปแบบธุิรกิิจและแนิวีคำวี�มูคิำด้

ทัี่�งกิระบวีนิกิ�ร วัีสดุ้และผลิตภัณฑ์์ตลอด้ห้�วีงโซึ่�อุปที่�นิ และได้้

ใช้้เคำรื�องมูือ CIRCO นิี�เป็นิส�วีนิห้นิ้�งในิกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูนุิเวีียนิในิประเที่ศเนิเธิอรแ์ลนิด์้ โด้ยตั�งเป�้เพิ�มูผู้ประกิอบกิ�ร

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ 4000 บริษัที่ภ�ยในิปี พ.ศ. 2566 

3. สีร้างตลาดรองรับผู้ประกิอบกิารสีินค้ิา/บริกิาร CE  

ด้วย Green Purchasing ในิปัจจุบันิได้้มูีกิลไกิกิ�รจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้�ง

ทีี่�ยั�งยนืิ ด้ำ�เนินิิกิ�รโด้ยสำ�นิกัิง�นินิโยบ�ยและแผนิธิรรมูช้�ติและ

สิ�งแวีด้ล้อมู แต�อย��งไรก็ิต�มูเป็นิภ�คำสมูัคำรใจ มูีร้อยละกิ�ร 

จัด้ซึ่ื�อจัด้จ้�งทีี่�ให้้ภ�คำรัฐด้ำ�เนิินิกิ�รทีี่�ไมู�สูงพอทีี่�จะสร้�งตล�ด้

สินิค้ำ� CE และยังไมู�มูีกิ�รบังคัำบใช้้ทีี่�คำรอบคำลุมูไปยังผู้บริโภคำ/

ประช้�ช้นิ และเอกิช้นิ รวีมูทัี่�งกิลไกิในิปัจจุบันิมูีคำวี�มูไมู�ยืด้ห้ยุ�นิ

เพยีงพอทีี่�จะเกิิด้กิ�รปฏิบติั ดั้งนัิ�นิต้องมูกีิ�รแก้ิไขกิฎีระเบยีบรวีมู

ทัี่�งเพิ�มูนิวัีตกิรรมูกิ�รด้ำ�เนินิิกิ�ร เพื�อให้ก้ิลไกิ Green Purchasing 

ในิปัจจุบันิส�มู�รถสร้�งตล�ด้สินิค้ำ� CE ได้้ ซึ่้�งในิห้ล�ยประเที่ศ

ได้้ใช้้กิลยุที่ธินีิ�เป็นิเคำรื�องมูือห้ลักิในิกิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิอ�ทิี่ ประเที่ศเยอรมูนิี เกิ�ห้ลีใต้

4. กิญุี่แจสีูก่ิารเปลี�ยนแปลงเชุงิระบบ ร่า่งกฎหมายส่ง่เส่ร่มิ CE 

ในิระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ โด้ย

ในิห้ล�ยประเที่ศอ�ทิี่ สิงคำโปร์ อินิโด้นิีเซึ่ีย ญี�ปุ�นิ ได้้ใช้้กิฎีห้มู�ย

ส�งเสริมู CE เป็นิเคำรื�องมืูอสำ�คัำญทีี่�ที่ำ�ให้้เกิิด้เอกิภ�พในิกิ�ร 

ขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ ซ้ึ่�งร��งกิฎีห้มู�ยส�งเสริมู CE นิี� 

จะนิำ�ไปสู�กิ�รสร้�งมู�ตรกิ�รส�งเสริมูในิประเด็้นิต��งๆ ให้้ผู้มู ี

ส�วีนิได้้ส�วีนิเสียในิระบบต�อไป และนิำ�ไปสู�กิ�รเพิ�มูจำ�นิวีนิผู้

ประกิอบกิ�รและผูบ้รโิภคำสินิค้ำ�เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ และกิำ�ห้นิด้

บที่บ�ที่กิ�รที่ำ�ง�นิภ�คำรัฐในิแต�ละห้นิ�วียง�นิเรื�องเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิให้้มูีคำวี�มูช้ัด้เจนิมู�กิยิ�งข้�นิ

15	Goverment-wide	program	for	a	circular	economy.	(2016).	A	circular	economy	in	the	Netherlands	by	2050

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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ภ�พทีี่� 4.3 คำวี�มูสอด้คำล้องระห้วี��ง 7 Flagships กัิบขั�นิตอนิกิ�รไห้ลของวัีสดุ้ (material cycle)

ภ�พทีี่� 4.5 ตัวีอย��งรูปแบบกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิกิ�รขับเคำลื�อนิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิ 

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิกัิบคำณะอนิุกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG ส�ข�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ
ต�ร�ง 4.4 กิ�รจัด้ลำ�ดั้บคำวี�มูสำ�คัำญ action agenda

4.4 แนวทางขั้บเคลื่่�อนแผนที�นำาทาง 
 การพััฒนาระบบนิเวศ
แผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิ

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิดั้งในิต�ร�งทีี่� 4.1-4.3 ประกิอบด้้วีย 21 

action agenda เพื�อเป็นิกิรอบแนิวีคิำด้ให้้กัิบห้นิ�วียง�นิทีี่�เกีิ�ยวีข้อง

พัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ

ต�อไปต�มูบที่บ�ที่ห้นิ้�ทีี่� และส�มู�รถต�อยอด้นิำ�ไปสู�โอกิ�ส

กิ�รขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจประเที่ศได้้ต�อไป เพื�อให้้เกิิด้กิ�รขับ

เคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิอย��งก้ิ�วีกิระโด้ด้ ด้้วียกิลไกิทีี่�มูีอยู�

ในิปัจจุบันิ ได้้ออกิแบบแนิวีที่�งกิ�รขับเคำลื�อนิกิรอบนิโยบ�ย

สมูุด้ปกิข�วีฉบับนิี�เป็นิ 2 แนิวีที่�งได้้แกิ� 

1. กิลไกิคิณะกิรรมกิารที�เกิี�ยวข้อง

•  คิณะอนุกิรรมกิารขับเคิลื�อนกิารพัฒนาเศรษฐกิิจ BCG  

สีาขาเศรษฐกิิจหมุนเวยีน

เสนิอแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพฒันิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิ

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิดั้งในิต�ร�งทีี่� 4.1-4.3 ในิคำณะอนิุกิรรมูกิ�ร

ขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG ส�ข�เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ 

เพื�อพัฒนิ� action agenda เป้�ห้มู�ยทีี่�เป็นิภ�พสอด้รับกัิบแผนิ

ปฏิบัติขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�ประเที่ศไที่ยด้้วียโมูเด้ลเศรษฐกิิจ 

BCG ส�ข�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ พ.ศ. 2564-2570 นิำ�ไปสู�กิ�ร

ติด้ต�มูกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิทีี่�นิอกิเห้นิือเช้ิงปริมู�ณอ�ทิี่ ลด้กิ�รใช้้

ที่รัพย�กิร ปริมู�ณก๊ิ�ซึ่เรือนิกิระจกิ และเพิ�มู GDP ให้้เกิิด้กิ�ร

ผนิวีกิกัิบโมูเด้ลที่�งเศรษฐกิิจทีี่�ส�มู�รถต�อยอด้ไปสู� Internal 

Circularity และเกิิด้กิ�รเช้ื�อมูโยงและประส�นิห้นิ�วียง�นิทีี่�เกีิ�ยวีขอ้ง

ให้ท้ี่ร�บบที่บ�ที่และห้นิ�้ทีี่� และเคำรื�องมูือทีี่�ตนิเองมูีผลต�อระบบ

นิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิต�อไป

Whitepaper CE Innovation
Ecosystem: Vision 2030

Mapping Address

เสนอข้อค้นพบ

เสนอ

มอบหมาย/
เสนอขอความร่วมมือ

ติดตามการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการ CE

คณะอนุกรรมการ CE หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

High Impact, 
High Feasibility

Low Impact, 
Low Feasibility

Low Impact, 
High Feasibility

CE Solution 
Platform

WS & RLR
Projects

Capacity Building 
& Awareness

CE Guideline

Green Purchasing
System

Circular 
Food Waste

การรับรองคุณสมบัติ/
ความปลอดภัย/

มาตรฐาน

จัดตัง้หน่วย
ขับเคลื่อน CE

ร่างกฎหมาย
ส่งเสริม CE

ปลดล็อก
กฎระเบียบ

CE Platform for
Green Construction

มาตรการ
Incentive

CE Database

High Impact, 
Low Feasibility

การจัดตัง้
กองทุน CE

CE Service 
Provider

CE Market 
Opportunity

CE Champion 
Products

การลงทุนใน 
CE Enterprise

CE Service Hub
ของอาเซียน

Internal
Circularity

Production

เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
กระบวนการผลิต

และวัสดุ

Consumption

กระตุ้นการเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภคและ

สร้างตลาดสินค้าและบริการ

Waste 
Management

สร้างให้เกิด 
minimize การกําจัด

ให้มากที่สุด

Return

2. Capacity Building & Awareness
7 ร่างกฎหมายส่งเสริม CE
(สนับสนุน 4 สิ่งรอบด้าน ดังนี้)

6. CE Guideline

4. ปลดล็อก
กฎระเบียบ

5. CE Solution 
Platform

1. Waste Symbiosis & 
Reverse Logistics and Recycle

3. Green Purchasing

แพลตฟอร์มเอื้อ
ต่อการเก็บกลับและ

เกิด feedstock loop

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรียนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนจากิต่่างประเทศ

แนวีทางกิารพััฒนาระบบนิเวีศ
นวีัต่กิรรมุเพ่ั� อขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนขัองไทย
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•  สีภานโยบายกิารอุดมศกึิษา วิทยาศาสีตร ์วิจัยและนวัตกิรรม

แหง่ชุาติ (สีภชุ.)

ภ�ยใต้สภ�นิโยบ�ยกิ�รอุด้มูศก้ิษ� วิีที่ย�ศ�สตร ์วิีจัยและนิวัีตกิรรมู

แห้�งช้�ติ โด้ยมูีประธิ�นิสภ�นิโยบ�ยคืำอนิ�ยกิรัฐมูนิตรี และรอง

นิ�ยกิรัฐมูนิตรีและรัฐมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงกิ�รอุด้มูศ้กิษ� 

วิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัยและนิวัีตกิรรมู เป็นิรองประธิ�นิสภ�นิโยบ�ย

คำนิทีี่� 1 และ 2 ต�มูลำ�ดั้บ ทัี่�งนิี�องค์ำประกิอบคำณะกิรรมูกิ�รโด้ย

ตำ�แห้นิ�งประกิอบด้้วีย 9 กิระที่รวีง (รัฐมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีง

กิล�โห้มู รฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงกิ�รคำลัง รฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีง

เกิษตรและสห้กิรณ์ รฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงดิ้จิทัี่ลเพื�อเศรษฐกิิจ

และสังคำมู รัฐมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงพ�ณิช้ย์ รัฐมูนิตรีวี��กิ�ร

กิระที่รวีงแรงง�นิ รัฐมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงศ้กิษ�ธิิกิ�ร รัฐมูนิตรี

วี��กิ�รกิระที่รวีงส�ธิ�รณสุข รฐัมูนิตรีวี��กิ�รกิระที่รวีงอุตส�ห้กิรรมู) 

และ เลข�ธิิกิ�รสภ�พัฒนิ�กิ�รเศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ  

ผูอ้ำ�นิวียกิ�รสำ�นิกัิงบประมู�ณ ประธิ�นิกิรรมูกิ�รกิ�รอุด้มูศก้ิษ� 

และประธิ�นิกิรรมูกิ�รส�งเสริมูวิีที่ย�ศ�สตร์วิีจัยและนิวัีตกิรรมู 

จ�กิองค์ำประกิอบของคำณะกิรรมูกิ�รเป็นิห้นิ�วียง�นิทีี่�มูีบที่บ�ที่

และระบุในิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพฒันิ�ระบบนิเิวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขบั

เคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิทัี่�งสิ�นิ โด้ยส�มู�รถออกิแบบแนิวีที่�ง

กิ�รขับเคำลื�อนิผ��นิเคำรื�องมูือทีี่�สำ�คัำญของห้นิ�วียง�นิได้้แกิ�  

แผนิพัฒนิ�เศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติฉบับทีี่� 13 (ห้มุูด้ทีี่� 10 

และ 13) แผนิด้้�นิวิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัยและนิวัีตกิรรมู (วีวีนิ.) ซึ่้�งจะ

นิำ�ไปสู�กิ�รสร้�งองค์ำคำวี�มูรู้และสร้�งนิวัีตกิรรมูผ��นิห้นิ�วียขับ

เคำลื�อนิบริห้�รจัด้กิ�รทุี่นิ กิ�รขับเคำลื�อนิผ��นิสถ�บันิอุด้มูศ้กิษ�

และกิองทุี่นิเพื�อพัฒนิ�กิ�รอุด้มูศ้กิษ� รวีมูทัี่�งกิ�รมูอบห้มู�ย 

ห้นิ�วียง�นิต��งๆ ต�มูทีี่�ระบุในิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งฯ ทีี่�มู�กิกิวี��ประเด็้นิ

ด้้�นิกิ�รวิีจัยและพัฒนิ�16

ภ�พทีี่� 4.5 ตัวีอย��งรูปแบบกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิกิ�รขับเคำลื�อนิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมู
เพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิกัิบกิลไกิของ สภช้.

 ภ�พทีี่� 4.6 ตัวีอย��งรูปแบบกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิกิ�รขับเคำลื�อนิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ
ห้มูุนิเวีียนิผ��นิกิ�รสร้�งห้นิ�วียประส�นิกิล�งในิรูปแบบเลข�คำณะอนิุกิรรมูกิ�รฯ

2. พัฒนาหน่วยขับเคิลื�อนเศรษฐกิิจหมุนเวยีน

ในิปจัจุบนัิกิ�รด้ำ�เนินิิง�นิเศรษฐกิิจห้มูนุิเวีียนิในิปัจจุบนัิใช้ก้ิลไกิ

คำณะอนุิกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG ส�ข�

เศรษฐกิิจห้มุูนิเวีียนิ โด้ยมีูสำ�นิกัิง�นิคำณะกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�ร

พัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG Model ภ�ยใต้สังกัิด้สำ�นิักิง�นิพัฒนิ�

วิีที่ย�ศ�สตร์และเที่คำโนิโลยี (สวีที่ช้.)17 ที่ำ�ห้นิ้�ทีี่�เป็นิเลข�นิุกิ�ร

คำณะกิรรมูกิ�รฯ ประส�นิคำวี�มูร�วีมูมูอืกัิบกิระที่รวีงและภ�คำส�วีนิ

ต��งๆ เพื�อที่ำ�ง�นิเชิ้งบูรณ�กิ�ร ติด้ต�มูประเมิูนิผลกิ�รด้ำ�เนินิิง�นิ 

ต�มูแผนิปฏิบัติกิ�รฯ เนิื�องจ�กิมีูคำวี�มูเกีิ�ยวีข้องกัิบห้ล�ยภ�คำ

ส�วีนิ และห้ล�ยห้นิ�วียง�นิ และเปน็ิช้�วีงต้นิของกิ�รข้�นิรูปเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิสำ�ห้รับประเที่ศไที่ย กิ�รด้ำ�เนิินิกิ�รในิปัจจุบันิจ้งยัง 

ไมู�เป็นิเชิ้งระบบ และอยู�ในิระดั้บนิำ�แนิวีคิำด้มู�ปรับใช้้18 เพื�อให้้

เกิิด้กิ�รขับเคำลื�อนิสร้�งระบบนิิเวีศให้้เห้มู�ะสมูกัิบองคำ�พยพ 

ต�มูแผนิทีี่�นิำ�ที่�งฯ ทีี่�เสนิอ รูปแบบห้นิ�วียขับเคำลื�อนิเศรษฐกิิจ

ห้มูุนิเวีียนิ เป็นิห้นิ้�งในิรูปแบบทีี่�ส�มู�รถด้ำ�เนิินิกิ�รได้้ภ�ยใต้

บริบที่ปัจจุบันิ โด้ยมูี 2 รูปแบบได้้แกิ�

•  หน่วยประสีานกิลางในรูปแบบเลขาคิณะอนุกิรรมกิารฯ  

ทีี่�เช้ื�อมูกัิบคำณะอนุิกิรรมูกิ�รขับเคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG 

ส�ข�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ โด้ยอ�จเป็นิฝ��ยเลข�นิุกิ�รเดิ้มู แต�มูี

กิ�รจัด้ห้�สำ�นิกัิง�นิทีี่�มูกีิ�รเพิ�มูบที่บ�ที่ห้นิ�้ทีี่�และมูคีำวี�มูช้ดั้เจนิ 

งบประมู�ณ กิำ�ลังคำนิ และผู้จัด้กิ�รทีี่�ที่ำ�ง�นิเรื�องนิี�โด้ยเฉพ�ะ  

ซึ่้�งเป็นิคำนิทีี่�ประช้�คำมูเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิเลือกิมู�เพื�อติด้ต�มู

กิ�รด้ำ�เนิินิง�นิอย��งใกิล้ช้ิด้ ที่ำ�ง�นิเช้ิงรุกิ และคำรอบคำลุมูทีุ่กิ 

ภ�คำส�วีนิ ซึ่้�งห้นิ�วียนิี�จะมูีบที่บ�ที่เดิ้มูทีี่�เชื้�อมูต�อห้นิ�วียง�นิต��งๆ 

ผ��นิคำณะอนิุกิรรมูกิ�รฯ และคำณะกิรรมูกิ�รฯ 

16	World	Bank	Group.	(2565).	บทสรุัปสำาหรัับผูบ้ริัหารัรัายงานตามุติดเศรัษฐกิจไทย	การัสรั้างอนาคตที�เป็นมุิตรักับสิ�งแวดล้อมุ:	รัะบบเศรัษฐกิจหมุนุเวียน

17	กรัะทรัวงการัอุดมุศกึษา	วิทยาศาสตร์ั	วิจัยและนวัตกรัรัมุแหง่ชีาติ.	(2565).	แผนปฏิิบัติการัด้านการัขับเคล่�อนการัพััฒนาปรัะเทศไทยด้วยโมุเดลเศรัษฐกิจ	BCC	พั.ศ.	
2564-2570

18	การัศกึษาความุเป็นไปได้ของหนว่ยขับเคล่�อนเศรัษฐกิจหมุนุเวียนของปรัะเทศไทย	ภายใต้ความุรั่วมุมุ่อ	สำานักงานสภานโยบายการัอุดมุศกึษา	วิทยาศาสตร์ั	วิจัยและ
นวัตกรัรัมุแหง่ชีาติ	และ	สมุาคมุสง่เสริัมุการัผลิตและการับริัโภคที�ยั�งย่น	(ปรัะเทศไทย).	(2564)
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 ข้้อเสนอการพััฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมเพ่ั� อข้ับเคลื่่�อน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนข้องไทย



•  หน่วยประสีานงานกิลางที�มีคิวามยืดหยุ่นและเป็นอิสีระ  

เช้ื�อมูต�อกัิบห้นิ�วียบริห้�รจัด้กิ�รทีุ่นิ และคำณะอนิุกิรรมูกิ�รขับ

เคำลื�อนิกิ�รพัฒนิ�เศรษฐกิิจ BCG ส�ข�เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิ โด้ย

ในิรูปแบบนีิ�เป็นิห้นิ�วียประส�นิง�นิกิล�งทีี่�เป็นิห้นิ�วียง�นิทีี่�เป็นิ

อิสระจ�กิภ�คำรัฐ มูีคำวี�มูยืด้ห้ยุ�นิในิกิ�รที่ำ�ง�นิ มูีกิลุ�มู/ภ�คีำทีี่�

ภ�พทีี่� 4.7 ตัวีอย��งรูปแบบกิ�รด้ำ�เนิินิง�นิกิ�รขับเคำลื�อนิแผนิทีี่�นิำ�ที่�งกิ�รพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเพื�อขับเคำลื�อนิ 

เศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิผ��นิกิ�รสร้�งห้นิ�วียประส�นิกิล�งในิรูปแบบธุิรกิิจเพื�อสังคำมูห้รือสถ�บันิภ�ยใต้มููลนิิธิิ

พรอ้มูขบัเคำลื�อนิในิทิี่ศที่�งเดี้ยวีกัินิ เน้ินิกิ�รสนัิบสนินุิกิ�รให้บ้รกิิ�ร

เพื�อให้เ้กิิด้กิ�รเช้ื�อมูโยงที่กุิภ�คำส�วีนิในิระดั้บปฏิบติัและนิโยบ�ย 

และพัฒนิ�ระบบนิิเวีศนิวัีตกิรรมูเศรษฐกิิจห้มูุนิเวีียนิต�มูแผนิทีี่�

นิำ�ที่�งฯ ซึ่้�งต้องมูีกิ�รจัด้สรรงบประมู�ณและบที่บ�ที่ห้นิ้�ทีี่� 

ทีี่�ช้ัด้เจนิ

* หมายเหติุ: ต้ิองมีการจััดส่รรงบประมาณ บุคลากรที�เหมาะส่มและส่อดคล้องกับการทำางาน

คณีะที�ปรึกษาโครงการศึกษา
วิจัยเชิิงระบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  ประธิานคณีะที�ปรึกษา

2. ดร.พิัรุณี สัยยะสิทธิิ�พัานิชิ คณีะที�ปรึกษา

3. นายวิโรจน์ นรารักษ์ คณีะที�ปรึกษา

4. ดร.พังษ์วิภา หลื่่อสมบ่รณี์ คณีะที�ปรึกษา

5. นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ�  คณีะที�ปรึกษา

6. นางสาวพิัมพัรรณี ดิศกุลื่ ณี อยุธิยา คณีะที�ปรึกษา

7. ดร.พิัสิทธิิ� พััวพัันธ์ิ คณีะที�ปรึกษา

8. ศ.ดร.ชินาธิิป ผาริโน คณีะที�ปรึกษา

9. นายยุทธินา เจียมตระการ  คณีะที�ปรึกษา
   (ผ่้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

10. ผ่้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม คณีะที�ปรึกษา

11. ดร.กาญจนา วานิชิกร คณีะที�ปรึกษาแลื่ะเลื่ข้านุการ

12. นางสาวสิรินยา ลื่ิม ผ่้ชิ่วยเลื่ข้านุการ

13. ดร.ศรวณีีย์ สิงห์ทอง ผ่้ชิ่วยเลื่ข้านุการ
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เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: 
กิารพััฒนาเศรษฐกิิจไทย

บทเรีียนเศรีษฐกิิจ
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เศรีษฐกิิจหมุุนเวีียนขัองไทย
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ภาคผนวก
ช้ื�อห้นิ�วียง�นิ ตัวีย�อ

• กิรมูโรงง�นิอุตส�ห้กิรรมู  กิรอ.

• กิรมูคำวีบคำุมูมูลพิษ  คำพ.

• กิรมูส�งเสริมูกิ�รปกิคำรองท้ี่องถิ�นิ  สถ.

• กิรมูส�งเสริมูคำุณภ�พสิ�งแวีด้ล้อมู สส.

• กิรมูอุตส�ห้กิรรมูพื�นิฐ�นิและกิ�รเห้มูืองแร�  กิพร.

• กิระที่รวีงเกิษตรและสห้กิรณ์  กิษ.

• กิระที่รวีงกิ�รคำลัง  กิคำ.

• กิระที่รวีงกิ�รต��งประเที่ศ กิต.

• กิระที่รวีงกิ�รอุด้มูศ้กิษ� วิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัยและนิวัีตกิรรมู  อวี.

• กิระที่รวีงดิ้จิทัี่ลเพื�อเศรษฐกิิจและสังคำมู ด้ศ.

• กิระที่รวีงที่รัพย�กิรธิรรมูช้�ติและสิ�งแวีด้ล้อมู ที่ส.

• กิระที่รวีงพ�ณิช้ย์  พณ.

• กิระที่รวีงมูห้�ด้ไที่ย  มูที่.

• กิระที่รวีงศ้กิษ�ธิิกิ�ร ศธิ.

• กิระที่รวีงส�ธิ�รณสุข  สธิ.

• กิระที่รวีงอุตส�ห้กิรรมู อกิ.

• กิรุงเที่พมูห้�นิคำร (องค์ำกิรปกิคำรองส�วีนิท้ี่องถิ�นิ) กิที่มู.

• กิ�รนิิคำมูอุตส�ห้กิรรมูแห้�งประเที่ศไที่ย  กินิอ.

• ตล�ด้ห้ลักิที่รัพย์แห้�งประเที่ศไที่ย  ตลที่., SET

08

กรอบนโยบายนวััตกรรมเพ่ื่� อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิจหมุนเวัียน  | 
Circular Economy Innovation Ecosystem: Vision 203064



• ทีี่�ประชุ้มูอธิิกิ�รบดี้แห้�งประเที่ศไที่ย  ที่ปอ.

• ธินิ�คำ�รแห้�งประเที่ศไที่ย  ธิปที่., BOT

• ธินิ�คำ�รพัฒนิ�เอเช้ีย (Asia Development Bank) ADB

• บรรษัที่เงินิทีุ่นิระห้วี��งประเที่ศ (International Finance Corporation) IFC

• สถ�บันิเที่คำโนิโลยีและส�รสนิเที่ศเพื�อกิ�รพัฒนิ�ทีี่�ยั�งยืนิ  สที่สย., TIIS
 (Technology and Informatics Institute for Sustainability)

• สถ�บันิรับรองมู�ตรฐ�นิไอเอสโอ (Management System Certification Institute) สรอ., MASCI

• สถ�บันิส�งเสริมูกิ�รสอนิวิีที่ย�ศ�สตร์และเที่คำโนิโลยี  สสวีที่.

• สถ�บันิสิ�งแวีด้ล้อมูไที่ย TEI

• สภ�อุตส�ห้กิรรมูแห้�งประเที่ศไที่ย  ส.อ.ที่.

• สมู�คำมูเคำรือข��ยโกิลบอลคำอมูแพ็กิแห้�งประเที่ศไที่ย  GCNT
 (Global Compact Network Thailand)

• สำ�นิักิง�นิกิ�รวิีจัยแห้�งช้�ติ  วีช้.

• สำ�นิักิง�นิกิองทีุ่นิสนิับสนิุนิกิ�รสร้�งเสริมูสุขภ�พ สสส.

• สำ�นิักิง�นิคำณะกิรรมูกิ�รกิ�รอุด้มูศ้กิษ� สกิอ.

• สำ�นิักิง�นิคำณะกิรรมูกิ�รกิำ�กัิบห้ลักิที่รัพย์และตล�ด้ห้ลักิที่รัพย์ กิลต., SEC

• สำ�นิักิง�นิคำณะกิรรมูกิ�รร�วีมูภ�คำเอกิช้นิ 3 สถ�บันิ กิกิร.

• สำ�นิักิง�นิคำณะกิรรมูกิ�รส�งเสริมูกิ�รลงทีุ่นิ (Board of Investment) สกิที่., BOI

• สำ�นิักิง�นินิโยบ�ยและแผนิสิ�งแวีด้ล้อมู  สผ.

• สำ�นิักิง�นินิโยบ�ยและยุที่ธิศ�สตร์กิ�รค้ำ� สนิคำ.

• สำ�นิักิง�นินิวัีตกิรรมูแห้�งช้�ติ (National Innovation Agency)  สนิช้., NIA

• สำ�นิักิง�นิปลัด้กิระที่รวีงกิ�รอุด้มูศ้กิษ� วิีที่ย�ศ�สตร์ วิีจัยและนิวัีตกิรรมู สป.อวี.

• สำ�นิักิง�นิพัฒนิ�วิีที่ย�ศ�สตร์และเที่คำโนิโลยีแห้�งช้�ติ  สวีที่ช้.

• สำ�นิักิง�นิมู�ตรฐ�นิผลิตภัณฑ์์อุตส�ห้กิรรมู สมูอ.

• สำ�นิักิง�นิเศรษฐกิิจอุตส�ห้กิรรมู สศอ.

• สำ�นิักิง�นิส�งเสริมูวิีส�ห้กิิจขนิ�ด้กิล�งและขนิ�ด้ย�อมู  สสวี.

• สำ�นิักิง�นิสภ�พัฒนิ�กิ�รเศรษฐกิิจและสังคำมูแห้�งช้�ติ  สศช้.

• ห้นิ�วียบริห้�รจัด้กิ�รทีุ่นิด้้�นิกิ�รเพิ�มูคำวี�มูส�มู�รถในิกิ�รแข�งขันิของประเที่ศ บพข., PMU C

• องค์ำกิรปกิคำรองส�วีนิท้ี่องถิ�นิ  อปที่.
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