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เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) 
จัดท ำโดย ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

บทน ำ 

เศรษฐกิจคือ “งำนอันเกี่ยวกับกำรผลิต กำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจก และกำรบริโภคใช้สอยสิ่งต่ำง ๆ ของ
ชุมชน”1 ซึ่งตำมค ำนิยำมแล้วเศรษฐกิจในควำมหมำยดังกล่ำวเป็นกำรใช้ทรัพยำกรในทิศทำงเดียว (one-way 
consumption) ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตหรือสกัดทรัพยำกรเพ่ือน ำมำจ่ำยแจก จ ำหน่ำย และมำใช้ประโยชน์ 
กรอบดังกล่ำวไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรของเสียหรือกำกที่เกิดขึ้นจำกกำรบริโภค หรือกำรน ำกำกและของ
เสียมำใช้ประโยชน์ในทำงใดทำงหนึ่งอีกครั้ง 

รูปแบบเศรษฐกิจที่ได้กล่ำวถึงคงจะด ำเนินต่อไป หำกข้อจ ำกัดในด้ำนปริมำณทรัพยำกรธรรมชำติและ
ผลกระทบจำกของเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรบริโภคไม่ทวีควำมรุนแรงขึ้น ปัญหำสภำวะอำกำศเปลี่ยนแปลง ของเสีย
เป็นพิษ และกำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นหนึ่งในหลำย ๆ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรทบทวนรูปแบบเศรษฐกิจ
ที่เป็นไปในปัจจุบัน 

                                           

 

1 พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 
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รูปที ่1 แผนผังเศรษฐกิจที่ใช้ใชท้รัพยำกรในทิศทำงเดียว (one-way consumption) 

หลักกำรของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 เศรษฐกิจหมุนเวียนคือเศรษฐกิจที่คุณค่ำของวัตถุดิบ ทรัพยำกรและผลิตภัณฑ์ได้รับกำรรักษำให้คงไว้ให้
นำนที่สุดและมีกำรสร้ำงของเสียที่ต่ ำที่สุด ซึ่งตำมควำมหมำยนี้แล้วระบบเศรษฐกิจที่มีควำมหมุนเวียนจะมี
คุณสมบัติที่สำมำรถพ้ืนคืนและกลับสู่สภำพเดิม และสำมำรถคงภำคส่วนต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในระบบให้มีคุณภำพและ
คุณค่ำสูงสุด  

 

รูปที ่2 แผนผังเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
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เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บน 3 หลักกำร ได้แก่  

 หลักกำรที่ 1 กำรรักษำและเสริมทุนด้ำนธรรมชำติ (natural capital) ผ่ำนกำรจัดกำร 
ควบคุมทรัพยำกรธรรมชำติที่มีจ ำกัด โดยเริ่มจำกกำรสร้ำงประโยชน์หรือคุณค่ำของทรัพยำกรใน
ทุกโอกำสที่สำมำรถท ำได้ กำรจัดกำรระบบหมุนเวียนของทรัพยำกรจะน ำไปสู่กำรเลือกกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงชำญฉลำด ผ่ำนกำรด ำเนินกำรโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ กำรที่ใช้
พลังงำนทดแทน รวมทั้งกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกนี้ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะช่วยเสริมสร้ำงทุนด้ำนธรรมชำติ จำกกำรจัดกำรกำรไหลเวียนของทรัพยำกรใน
ระบบและกำรสร้ำงเงื่อนไขที่เหมำะสมต่อกำรฟื้นคืนสภำพของทรัพยำกร เช่น คุณภำพของดิน 

 หลักกำรที่ 2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่ำนกำรหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ และวัตถุต่ำง ๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งนี้จะน ำไปสู่กำรออกแบบกำรแปรรูป
ทรัพยำกรหลังจำกท่ีทรัพยำกรผ่ำนกำรใช้งำน (remanufacturing) กำรซ่อมแซม (refurbishing) 
และกำรน ำมำใช้อีกครั้ง (recycling) เพ่ือคงกำรหมุนเวียนของส่วนประกอบและวัตถุต่ำง ๆ 
ภำยในเศรษฐกิจ 

 หลักกำรที่ 3 กำรรักษำประสิทธิภำพของระบบ ผ่ำนกำรออกแบบเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบด้ำน
ลบ (negative externalities) จำกผลิตภัณฑ์ หลักกำรดังกล่ำวครอบคลุม ทั้ง 1) กำรลด
ผลกระทบด้ำนลบต่ำง ๆ ต่อ human utility เช่น อำหำร กำรคมนำคม ที่อยู่อำศัย กำรศึกษำ 
และสุขภำพ และ 2) กำรจัดกำรผลกระทบด้ำนลบต่ำง ๆ ที่มำจำกกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กำรใช้
ที่ดิน อำกำศ น้ ำ มลภำวะทำงเสียง และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะอำกำศ 

คุณลักษณะหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน  

1. กำรออกแบบเพื่อลดของเสีย 

ของเสียจะไม่เกิดขึ้นหำกส่วนประกอบด้ำนชีวภำพและเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้เข้ำ
กับห่วงโซ่ชีวภำพหรือห่วงโซ่เทคนิค วัตถุชีวภำพจะต้องไม่มีสำรพิษ ย่อยสลำยได้ง่ำย ส่วนผลิตภัณฑ์ทำงเทคนิคเช่น 
โพลีเมอร อัลลอย หรือวัสดุประดิษฐ์อื่น ๆ จะต้องถูกออกแบบให้สำมำรถน ำมำใช้ได้อีกครั้งโดยใช้พลังงำนน้อยที่สุด
และสำมำรถคงคุณภำพเดิมได้มำกที่สุด เพรำะโดยปกติแล้วกระบวนกำร Recycle จะลดคุณภำพของวัสดุลง 
รวมทั้งส่งผล กระทบต่อกระบวนกำรกำรหมุนเวียนทรัพยำกร 

2. กำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น (resilience) ผ่ำนควำมหลำกหลำย (diversity) 

คุณสมบัติกำรแยกส่วน (modularity) ควำมสำมำรถรอบตัว (versatility) และควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
เป็นลักษณะเด่นที่มีควำมส ำคัญในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว ระบบที่มีควำม
หลำกหลำยและกำรเชื่อมต่อจ ำนวนมำกจะมีควำมยืดหยุ่นที่สูงกว่ำเมื่อเกิดกำรกระทบ (shocks) จำกภำยนอก เมื่อ
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เทียบกับระบบที่เรียบง่ำย เน้นกำรสร้ำงประสิทธิภำพแต่มีควำมเปรำะบำงที่สูง (simply system, through put 
maximisation driven to the extreme results in fragility) 

3. มุ่งใช้พลังงำนทดแทน 

ระบบต่ำง ๆ ควรจะมุ่งใช้พลังงำนทดแทน และมุ่งลดระดับพลังงำนที่ต้องใช้ในกำรคืนสภำพรวมทั้งกำร
หมุนเวียนเศรษฐกิจ ระบบกำรผลิตของภำคเกษตรกรรมนั้นตั้งอยู่บนกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ แต่ก็มีกำรใช้ปุ๋ย 
กำรใช้เครื่องยนต์และเครื่องจักรในขั้นตอนต่ำง ๆ ที่ใช้พลังงำนเชื้อเพลิงที่สูงเช่นกัน กำรสร้ำงระบบอำกำรและ
กสิกรรมที่รวมศูนย์จะช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงให้น้อยลง 

4. กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (System thinking) 

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจถึงควำมเกี่ยวเนื่องต่อกันของส่วนต่ำง ๆ และควำมสัมพันธ์ของระบบต่อส่วนต่ำง ๆ 
มีควำมส ำคัญ กำรพิจำรณำสสำรต่ำง ๆ ควรจะอยู่ในบริบทของสภำพแวดล้อมและสังคม แม้ว่ำเครื่อ งจักรต่ำง ๆ 
จะเป็นระบบแต่ก็เป็นเพียงภำพเล็ก ๆ ที่สำมำรถคำดเดำได้ กำรคิดแบบ System thinking นั้นจะค ำนึงถึงระบบ
ต่ำง ๆ ในโลกที่มีควำมซับซ้อน มีควำม non-linear มี feedback-rich และเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ในระบบ
ดังกล่ำวจุดเริ่มต้นที่มีควำมคลุมเครือ รวมกับ feedback น ำไปสู่ผลที่น่ำตกใจ (surprising consequences) อยู่
เสมอ นอกจำกนี้ ผลที่ได้รับก็อำจจะไม่มีสัดส่วนที่เทียบได้กับ input (เช่น runaway หรือ undamped feedback) 
ระบบดังกล่ำวจึงไม่สำมำรถคำดเดำหรือจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรเติบโตแบบ linear ได ้

5. กำรคิดอย่ำงมีควำมต่อเนื่อง (think in cascade) 

ส ำหรับวัสดุชีวภำพ ขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำคือกำรใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์และวัสดุโดยน ำไปผ่ำน
ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรสลำยตัวทำงชีวภำพไม่ว่ำจะโดยธรรมชำติหรือผ่ำนกระบวนกำรหมักที่มีกำรควบคุมดูแล วัสดุ
ต่ำง ๆ จะถูกย่อยสลำยตำมข้ันตอนโดยจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียหรือเชื้อรำที่ดึงเอำพลังงำนและสำรอำหำรจำกคำร์
โบไอเดรต ไขมันและโปรตีน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรน ำต้นไม้ไปย่อยสลำยโดยขั้นตอนชีวภำพก่อนที่จะน ำไปเผำนั้น
สำมำรถดึงเอำพลังงำนและคุณค่ำของไม้ออกมำได้มำกกว่ำกำรน ำไปเผำท ำลำยเลย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรผลักดัน Circular Economy 

1. สร้ำงงำนและผลักดันเศรษฐกิจ 
2. เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกร 
3. ผลักดันกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่นปริมำณก๊ำซเรือนกระจกและของเสีย) 
5. สร้ำงโอกำสให้กับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น  Chemical Leasing  
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ตัวอย่ำงกำรน ำแนวคิด Circular Economy ไปด ำเนินกำร  

Circular Economy Package โดย คณะกรรมำธิกำรยุโรป 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปเป็นหนึ่งในภำครัฐที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำรูปแบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ในปีค.ศ. 2012 คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ตีพิมพ์เอกสำร Manifesto for a Resource Efficient Europe ซ่ึง
กล่ำวถึงควำมส ำคัญในกำรเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของตนให้มีควำมหมุนเวียน2 ต่อมำคณะกรรมำธิกำรฯ ไดจ้ัดท ำ
นโยบำย European environmental research and innovation policy ในปีค.ศ. 2013 หนึ่งในวำระหลักของ
นโยบำยดังกล่ำวคือกำรผลักดันให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนนวัตกรรมและกำรวิจัย เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของ
สหภำพยุโรปโดยรวมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน  

ในปีค.ศ. 2015 คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ น ำเสนอ Circular Economy Package เป็นครั้ งแรก ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) แผนกำรด ำเนินกำร (Action Plan) 2) รำยชื่อโครงกำร และ 3) ข้อเสนอกำรแก้กฎหมำยที่
เกี่ยวกับของเสีย 4 ข้อ  

 

รูปที ่3 EU Circular Economy Package  

ข้อเสนอเชิงนโยบำยดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ โดยปกติแล้วนโยบำยของสหภำพยุโรปในด้ำน
ดังกล่ำว จะให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรของเสีย ซึ่งเป็นเป็นภำคส่วนหลังจำกกำรบริโภค และให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco-design) ซึ่งเป็นภำคส่วนแรกก่อนกำรบริโภคน้อยว่ำ นโยบำย 

                                           

 

2 "In a world with growing pressures on resources and the environment, the EU has no choice but to go for the transition to a resource-efficient and 
ultimately regenerative circular economy." 
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Circular Economy เป็นนโยบำยที่ให้ควำมส ำคัญต่อทั้งสองภำคส่วน โดยมี Key action areas ทั้งหมด 4 ด้ำน
ด้วยกันคือ  

1) กำรผลิ ต  (Production)  2) กำรบริ โ ภค  (Consumption)  3) กำรจั ดกำรของ เสี ย  ( Waste 
management) และ 4) กำรใช้วัตถุดิบรอบสอง (Secondary raw material)  

 

รูปที ่4 Key action areas ของ EU Circular Economy package 

คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือผลักดัน Circular Economy Package อำทิเช่น 
จัดตั้งงบประมำณให้กว่ำ 650 ล้ำนยูโรจำกกองทุน Horizon 2020 และกว่ำ 5.5 พันล้ำนยูโรจำกกองทุน 
structural fund; มำตรกำรลดขยะอำหำร เช่น กำรพัฒนำกำรติดฉลำก; กำรพัฒนำมำตรฐำน secondary raw 
material; กำรวำงแผน Eco-design working plan; กำรทบทวนข้อบังคับที่เกี่ยวกับปุ๋ย ; นโยบำยที่เกี่ยวกับ
พลำสติก และกำรน ำน้ ำมำใช้อีกครั้ง เป็นต้น  

คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้เพ่ิมควำมเข้มงวดของข้อบังคับด้ำนกำรเผำขยะและกำรฝังกลบ และเสนอร่ำง
ระเบียบและกำรทบทวนกฎหมำยใน 6 หัวข้อ  

1. ของเสียตำมกฎหมำยว่ำด้วยของเสียของสหภำพยุโรป (EU Waste Framework Directive 
2008/98/EC)  

2. บรรจุภัณฑ์และของ เสี ยจำกบรรจุภัณฑ์  ( Packaging and Packaging Waste Directive 
94/62/EC)  

3. หลุมฝังกลบ (Landfill Directive 1999/31/EC)  
4. ยำนพำหนะหมดสภำพ (End of Life Vehicles Directive 2000/53/EC)  
5. แ บ ต เ ต อ รี่ ต่ ำ ง ๆ  ( Batteries and Accumulators and Waste Batteries Directive 

2006/66/EU) และ  
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6. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE directive 2002/96/EC) 

และท ำกำรปรับเป้ำหมำยด้ำนของเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) เพ่ิมสัดส่วนกำร Re-use ของเสียจำกเทศบำล
ต่ำงๆในสหภำพยุโรปให้เป็นร้อยละ 70 ของของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดภำยในปีค.ศ. 2030 2) เพ่ิมสัดส่วนกำร 
Recycle บรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ เป็นร้อยละ 80 ภำยในปีค.ศ. 2030 และ 3) ยุติกำรฝังกลบของเสียที่ Recycle ได้ 
(Recyclable Waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตรำย (Non-hazardous Waste) โดยสิ้นเชิง เป็นต้น   
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