
 
 

แนวคิด CE เชื่อมโยงธุรกิจ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียนกับกระแสโลก 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันในหลากหลายมุมมองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาอุณหภูมิโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองจนท าให้เกิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นจ านวนมาก การก าจัดของเสียอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งท าให้นานาประเทศทั่วโลกต่างเร่งก าหนดนโยบายร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผลักดันให้เกิดสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อ
วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ครั้ ง ที่  2 6  (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: 
UNFCCC COP) หรือ COP 26 ซึ่งเป็นการประชุมผู้น าระดับโลก (World Leaders Summit) ณ ประเทศสกอตแลนด์ 
โดยมีผู้แทนกว่า 25,000 คน จาก 200 ประเทศทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์
ในการประชุมดังกล่าวว่า ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ในทุกวิถีทาง เพ่ือบรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ . 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ในปี  
ค.ศ. 2065 การประชุมดังกล่าวจึงนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึง
ท่าทีของนานาประเทศทั่วโลกที่พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระแสอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบาย การออกข้อก าหนด 
และกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ส าหรับประเทศไทยเอง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทรนด์รักษ์โลกยังคงอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่องและจะยิ่งทวี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับ Global Green Economy Index ในปี พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 130 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2557 ที่อยู่ในอันดับที่ 38 และ 45 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับการจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 165 
ประเทศ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 55 นอกจากนี้ จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) รายงานว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) 
จ านวน 90 โครงการ มูลค่า 40,710 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 58 ของมูลค่าที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งหมด รวมไปถึงการที่ผู้ประกอบการเริ่มให้ความสนใจต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการน าของเสียที่ไม่ใช้แล้ว หรือการ
น าเอาวัตถุดิบรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการออกแบบและการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่ดีของการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และในปี 2565 
ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาส
ส าคัญในการเชื่อมโยงและกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่จะส่งผลดีต่อการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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โดยให้ความส าคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุล ผ่านแนวคิด  BCG Economy Model 
ทีค่ านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกันในทุกมิติ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
ด้วยจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน ท าให้ความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าเพ่ิมขึ้นและมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรและระบบการผลิตที่ทันสมัยซึ่งเอ้ือต่อการผลิต
ในปริมาณมาก ๆ จึงส่งผลให้เกิดการน าทรัพยากรมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและมากเกินกว่าความจ าเป็น แต่ด้วย
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะหมดไปในอนาคต แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy: CE) จึงเป็นตัวช่วยในการปลดล็อกปัญหาดังกล่าว 
และเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจากการลดการใช้
วัตถุดิบใหม่ที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งท าให้วัตถุดิบคงอยู่ในระบบโดยไม่กลายเป็นของเสีย
ทิ้งให้มากที่สุด และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ใช้แล้วได้อีกด้วย 

ส าหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแล้ว แม้ความสามารถในการท าก าไรจะถือเป็นหนึ่งเครื่องชี้วัดความส าเร็จ
ทีส่ าคัญ แตภ่าคธุรกิจยังจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการสร้างก าไรด้วย โดยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะมีส่วนสนับสนุนในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบ
ได้อย่างเป็นระบบ การประมวลผลข้อมูลการใช้วัตถุดิบในแต่ละกระบวนการ (Data Driven Analytics) การเชื่อมโยง
ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบจากต้นทางไปยังแหล่งรีไซเคิลปลายทางภายนอกโรงงานผ่านระบบ Cloud Computing และ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลจ านวนมากผ่านระบบ Internet of Thing (IoT) โดยหากภาคธุรกิจ
สามารถเชื่อมโยงความสามารถในการท าก าไรเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ก็จะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ลดการสูญเสียวัตถุดิบซึ่งเป็นการลดต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านราคาและคุณภาพ เป็นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสท าก าไรให้กับธุรกิจไดม้ากยิ่งขึ้น 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้ว แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทาง 
การด าเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการด าเนินการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) ที่เกิดจากการร่วมกันท าธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม ด้วยการเปลี่ยนการครอบครองสินค้าและบริการ
มาเป็นแลกเปลี่ยนแบ่งปัน โดยธุรกิจที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเศรษฐกิจแบ่งปัน เช่น  Airbnb และ Grab ซึ่งเป็นธุรกิจ
ให้บริการที่พักและรถยนต์ร่วมกัน ตามล าดับ รวมถึงการเปลี่ยนการขายผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการผ่านแนวคิด Product  
as a Service (PaaS) โดยลูกค้าจะจ่ายเงินตามช่วงเวลาที่ต้องการครอบครองเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงิน
เพ่ือซื้อสินค้าเต็มจ านวน และไม่ต้องแบกรับภาระในการบ ารุงรักษาหากสินค้าช ารุด อีกทั้งยังท าให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์
ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบ Sharing Economy และ PaaS จะเป็นประโยชน์ต่อการจับคู่ 
ความต้องการของผู้บริโภคกับผู้ให้บริการ เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรในช่วงเวลาที่เจ้าของ
ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงท าให้เกิดการด าเนินงานทีย่ืดหยุ่น ตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากนี้ อีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การลดการใช้วัตถุดิบและเปลี่ยนผ่านไปสู่

การเป็นดิจิทัลผ่านแนวคิด Dematerialization ซึ่งเป็นการลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต แต่ยังคงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้เหมือนเดิม (Doing More with Less) โดยจะเน้นการลงทุนเพ่ือค้นคว้าวิจัยในการต่อยอด
นวัตกรรมการผลิตมากขึ้น เช่น การพัฒนา Smartphone ที่สามารถรวมฟังก์ชันการใช้งานหลายอย่างไว้ในอุปกรณ์เดียว 
จากเดิมที่ต้องใช้วิทยุในการฟังเพลง การใช้ไปรษณีย์ในการส่งจดหมาย การใช้นาฬิกาบอกเวลา การใช้แผนที่น าทาง 
ซึ่ง Smartphone จะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายผ่านแอปพลิเคชันและมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มมีส่วนผลักดันให้แนวคิด Dematerialization เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการสื่อความบันเทิงในปัจจุบันผ่านรูปแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Youtube, 
Netflix, Spotify, iBook ที่ลดการใช้พื้นที่จ านวนมากทั้งโรงภาพยนตร์ ร้านขายแผ่นเพลง ห้องสมุด เป็นต้น  

เชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียนกับธุรกิจอุตสาหกรรมโลก 
ปัจจุบัน รัฐบาลทั่วโลกต่างมีการออกมาตรการและกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งแวดล้อม อาทิ  

The European Green Deal ของสหภาพยุ โรป Green Growth Strategy ของประเทศญี่ปุ่ น Green Plan ของ
ประเทศสิงคโปร์ Green New Deal ของประเทศเกาหลีใต้ และนโยบาย BCG Economy Model ของประเทศไทย 
ประกอบกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระแสด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าลังได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาคเอกชนทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องการน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ประยุกต์ใช้ในหลากหลายประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วโลกมากยิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการด าเนินงาน เช่น 

- Fat Hopes Energy ประเทศมาเลเซีย มีการเปลี่ยนน้ ามันเก่ามาเป็นไบโอดีเซลส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
จ านวนกว่า 150 ล้านลิตร สร้างรายได้กว่า 105 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  

- Green Street JSC ประเทศเวียดนาม มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ พร้อมให้ค าแนะน ากระบวนการ
ใช้ประโยชน์จากของเสีย และมีระบบการจัดการไม้ไผ่ที่ไม่ใช้แล้วรองรับให้กับลูกค้า 

- Kabadiwala Connect ประเทศอินเดีย มีการจัดการขยะแบบไม่รวมศูนย์ (Decentralized Waste 
Management Solution) ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งจัดเก็บ และแหล่งก่อก าเนิดขยะ
ให้สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเทศอังกฤษมีการพัฒนา Bio-Bus ซึ่งเป็นรถโดยสารที่ใช้พลังงานจากสิ่งปฏิกูลและอาหารเหลือทิ้ง 
อีกทั้งยังมีการพัฒนาการยืมสินค้าหลากหลายประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ Library of Things ซึ่งจะสามารถยืม
สินค้าต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ท าความสะอาด เครื่องครัว อุปกรณ์ท าสวน ของใช้เดินป่า เป็นต้น 

- ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ผลิตสมาร์ทโฟน Fairphone ตามแบบ Modular Design ที่แบ่งระบบต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ/ เพ่ิมเติมฟังก์ชัน และง่ายต่อการซ่อมแซม และบริษัท Philips ได้
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เปลี่ยนการขายหลอดไฟเป็นการขายแสงสว่างและการให้บริการ ผ่านแนวคิด “Pay-per-lux” ซึ่งท าให้สามารถ
ควบคุมวงจรชีวิตของหลอดไฟได้ และเมื่อหลอดไฟหมดอายุบริษัทก็จะสามารถเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือ
กระบวนการเพ่ือใช้ผลิตสินค้าใหม่ต่อไปได้ 

นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้มีการรวมกลุ่มและให้บริการในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การพัฒนา
แพลตฟอร์ม Too good to go ส าหรับเชื่อมโยงร้านอาหาร/ ร้านเบเกอรี่ เพ่ือจ าหน่ายอาหารที่ขายไม่หมดในแต่ละวัน
ในราคาถูก โดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการกว่า 29 ล้านคนและสามารถลดการเกิดขยะอาหารเหลือทิ้งกว่า 53.7 ล้านชุด 
การพัฒนา Internet of Waste Things ซึ่งเป็นแหล่งเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว การสร้างธุรกิจ Repair Café 
ที่มีการซ่อมของใช้ทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้า และการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ผ่านแนวคิด Furniture as a Service เป็นต้น  

    

เชื่อมโยงเศรษฐกิจหมุนเวียนกับธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริบท

ที่แตกต่างกัน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG ระดับประเทศ โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 และแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ส าหรับการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ BCG ระดับ
กระทรวงเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน BCG ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับการด าเนินงานในระดับประเทศด้วย โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงฯ อาทิ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการด้านรีไซเคิล ซึ่งมีเทคโนโลยีเด่น เช่น เทคโนโลยีรีไซเคิลซาก Solar 
Cells ครบวงจร การจัดท าคู่มือและระบบการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
องค์กรผ่านระบบออนไลน์ การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีการจัดท ามาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับองค์กร (มตช. เลขที่ 2-2562) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/ Industrial Symbiosis ในพื้นที่อุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีการพัฒนา Financial Eco-system เพ่ือสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG เป็นต้น  
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ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยากเริ่มต้นหันมาใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ 
อาจจะเริ่มจากการวิเคราะห์ขอบเขตของธุรกิจก่อนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา พร้อมตั้งเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด/ กลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และปรับปรุงแนวคิดให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจ
สามารถสร้างก าไรเพ่ิมขึ้นจากการลดต้นทุนของเสียและการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ในล าดับต่อไปเมื่อธุรกิจประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านแพลตฟอร์มเพ่ือสร้าง Eco-System ที่ใหญ่ขึ้น และต่อยอดให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ โดยบริษัท
ขนาดเล็กสามารถศึกษาต้นแบบจากธุรกิจที่ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการปรับเปลี่ยน
ธุรกิจของตัวเองให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและนวัตกรรมของบริษัทได้ด้วย โดยตัวอย่างธุรกิจ Startups 
ที่ประสบความส าเร็จของประเทศไทย เช่น บริษัท เก็บสะอาด ได้จัดท าระบบการจัดการขยะในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีวัสดุรีไซเคิลกับผู้รับซื้อ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้คัดแยกขยะสามารถน าขยะส่งถึงมือผู้รับและน าไปจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดการ คัดแยก และน าขยะรีไซเคิลกลับไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ดังนั้น นอกจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นแนวทางในการปลดล็อกปัญหาต่าง ๆ ที่ภาคธุรกิจ
จ าเป็นต้องออกแบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ท าให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น มีการใช้พลังงานที่ลดลง ลดการปล่อยของเสีย ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดต้นทุน
ด้านวัตถุดิบและเวลาในการท างานแล้ว ยังเป็นโอกาสส าหรับภาคธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจน SMEs ขนาดเล็ก
ในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้การด าเนินธุรกิจสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคม
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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