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1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ที่มา 
นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในศตวรรษที่ 18 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยาย

ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าในเทคนิคการผลิตได้สร้างช่องทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ ซึ่งส่งเสริมให้เศรษฐกิจท่ัวโลกมีการเติบโต ในปัจจุบัน เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 เครื่องมือดิจิทัลและการแปลงเปน็
ดิจิทัล (digitization) ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินการต่อได้ ภายใต้ข้อจ ากัดการเดินทางและบรรทัดฐานทางสังคม
ที่เข้มงวดเพื่อลดการสัมผัสทางกายภาพ  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมได้อาศัยแบบจ าลองเชิงเส้นของ take-make-waste ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ตามมามากมาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม จากการสร้างของเสีย มลพิษ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากน้ี การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มจี ากัดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบและแหล่งพลังงาน 
และการขาดเทคโนโลยีการบ าบัด/ก าจัดของเสียที่ทันสมัย ท าให้ชุมชนและองค์กรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและ
ปัญหา ภาคธุรกิจจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากความสัมพันธ์เชิงเส้น เป็นความสัมพันธ์รูปแบบวงกลมที่
สามารถหมุนเวียนได้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นอกจากน้ี ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและโอกาสส าหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 

ในขณะนี้ ประชาคมระหว่างประเทศได้ร่วมกันสนับสนุนและด าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประกอบด้วยแกนหลัก 17 เป้าหมาย หนึ่งในนั้นคือการ
เรียกร้องให้มีการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจ ากัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกให้ ต่ ากว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ดังนั้น 
นอกเหนือจากการพัฒนาและเผยแพร่แนวคิด Green Productivity (GP) เพื่อปรับปรุงคุณภาพในขณะที่เพิ่มผลิตภาพ 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมในระดับองค์กร จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง 
GP และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสานต่อความพยายามเหลา่นั้นในการสนับสนุนและตระหนักถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(2) เพื่อส ารวจโอกาสการเติบโตของธุรกิจโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(3) เพื่อแบ่งปันนวัตกรรมทางธุรกิจ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี ในการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจเชิงเส้น 

ให้เป็นรูปแบบหมุนเวียน 
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2. การบูรณาการการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity: GP) กับแนวทางการด าเนินงานของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

2.1 การเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity: GP) คือ กลยุทธ์ส าหรับการเพิ่มผลผลิตและการด าเนินการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวจึงต้องประกอบด้วยเทคนิค เทคโนโลยี 
และระบบบริหารจัดการ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 
การด าเนินการทางตรง (พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต) และการด าเนินการทางอ้อม (เ ช่น การบังคับใช้
กฎระเบียบควบคุมกระบวน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบของผู้ผลิต)   

2.2 พัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) แนวคิดเกี่ยวกับ CE มีมาตั้งแต่ปี 1966 
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยาการที่มีอยู่จ ากัด ในปี 1970 มีแนวคิดการรวมภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย
เข้าด้วยกันเพื่อน าขยะ ของเสีย หรือของเหลือ กลับมาใช้ (reuse waste) ในปี 1998 เริ่มมีการก าหนดนโยบาย
การรีไซเคิล ปี 2008 มีการพัฒนาโมเดลทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ และในปี 
2013 มีการจัดท าโมเดลนวัตกรรมทางธุรกิจ (Innovative Business Model)  
การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ CE ต้องด าเนินการควบคู่กับการส่งเสริม GP ใน 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร พลังงาน 
และการเงิน โดยใช้เครื่องมือ 2 ประเภท คือ กฎระเบียบ และสิ่งจูงใจ (incentive) เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างไรก็ดี CE มุ่งเน้นประเด็นเรื่องทรัพยากรเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ GP 
ครอบคลุมเรื่องพลังงาน ทรัพยากร และมลพิษ 

2.3 การศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนา CE และ GP ในประเทศสมาชิกของ APO มีผลการศึกษา ดังนี้  
(1) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ Environment, Social, Governance 

(ESG) เป็นเป้าหมายที่องค์กรส่วนใหญ่น ามาประยุกต์ใช้ 
(2) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความสนใจมากกว่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) เรื่อง Green finance และ Green jobs มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น 
(4) แต่ละองค์กรมีการปรับตัว Green transformations ที่แตกต่างกัน 
(5) GP ได้รับการยอมรับมีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย และระบบการบริหารจัดการส าหรับ GP สามารถด าเนินการ

ได้ง่าย 
(6) CE ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร แต่มีการน าไปปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึง คู่มือ การอบรม และโมเดลธุรกิจ ตาม

แนวทาง CE ยังขาดแคลน  

3. มาตรฐานสากลของแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและการน าไปปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

3.1 การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ลดวัตถุดิบหรือทรัพยากร 
หรือเปลี่ยนไปใช้ cyberspace (2) ลดของเสีย โดยการใช้ซ้ า (Reuse) หรือรีไซเคิล และ (3) เปลี่ยนโมเดลธุรกิจและ
พัฒนานวัตกรรม โดย ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design) ใช้รูปแบบ 
Product as a Service (PaaS) และสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม  
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3.2 มาตรฐานสากลของแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย ISO/TC 323  ดังนี ้
(1) ISO 59004 ก าหนดค าจ ากัดความของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจที่ใช้แนวทางที่เป็นระบบเพื่อ

รักษากระแสทรัพยากรหมุนเวียน โดย การสร้างใหม่ รักษา หรือเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร ในขณะเดียวกันก็มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

(2) ISO 59010 เป็นแนวปฏิบัติส าหรับโมเดลธุรกิจและเครือข่ายคุณค่า (value networks) ประกอบด้วย ขอบเขต
การน าไปใช้ การประเมินผล การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจและเครือข่ายคุณค่าให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้น  

(3) ISO 59040 ข้อมูลการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ 

3.3 การน าไปปฏิบัติในอุตสาหกรรม ระบบนิเวศอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยง
กันได้ด้วย Platform ดังนั้น Platform จึงเป็นปัจจัยส าคัญในเพิ่มคุณค่าให้เครือข่ายและมาตรฐานต่าง ๆ ก็คือ 
Platform ทีช่่วยเชื่อมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

4. การเปลี่ยนแปลงธุรกจิตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  

4.1 โมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน วงจรของธุรกิจโดยทั่วไปประกอบด้วย แหล่งวัตถุดิบ การหาวัตถุดิบ การผลติ 
โลจิสติกส์และการขนส่ง การบริโภค การก าจัดของเสีย และการส่งกลับ ซึ่งทุกขั้นตอนในวงจรธุรกิจสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ดังนี ้

 
ภาพที่ 1: Circular Business models across life cycle 

(1) Circular Supplies คือ โมเดลธุรกิจของผู้จัดหาวัตถุดิบ (supplier) ที่จัดหาวัตถุดิบทั ้งหมดประเภทที่
น ามาใช้ซ้ าได้ (renewable) รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ เพื่อลดปริมาณความต้องการ (demand) ทรัพยากร
ในระยะยาว อาทิ บริษัท Fat hopes energy จากมาเลเซีย ที่ผลิต Biodiesel จาก waste oil บริษัท Ecoware 
จากอินเดีย ท่ีผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้  
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(2) Resource Recovery คือ โมเดลธุรกิจที่น าของเสียหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือที่เรียกว่า Upcycling อาทิ บริษัท Kloth Cares จากมาเลเซีย ที่ผลิต
เครื่องนุ่งห่มจากเสื้อผ้าเก่า บริษัท Bio-Bus จากสหราชอาณาจักร ที่น าเศษอาหารมาผลิตพลังงานส าหรับ
รถโดยสาร   

(3) Product as a Service คือ การน าสินค้าต่าง ๆ มาให้บริการ แทนการขาย โดยเน้นสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ Ahrend เป็น Furniture-as-a-Service ให้ยืมเฟอร์นิเจอร์รายเดือน 

(4) Product Life Extension โมเดลธุรกิจที่ให้บริการซ่อมแซม ( repair) ปรับปรุง (refurbish) หรือผลิตซ้ า 
(remanufacture) เพื่อยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์และลดประมาณขยะ  อาทิ บริษัท Renew Cell ใน
มาเลเซีย ที่รับซ่อมแซมและปรับปรุงให้แบตเตอรีเ่ก่าสามารถใช้งานได้ บริษัท Fairphone ในเนเธอแลนด์ ที่รับ
ซ่อมมือถือ และรับแลกเปลี่ยนมือถือเก่ากับมือถือรุ่นที่ใหม่กว่า Repair Cafe จากเนเธอแลนด์ ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้ความช่วยเหลือกันในการซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือของใช้ส่วนตัวอ่ืน ๆ และ
ห้างสรรพสินค้าในสวีเดนท่ีจ าหน่ายเฉพาะสินค้าใช้แล้วเท่าน้ัน 

(5) Sharing Platforms คือ โมเดลธุรกิจที่อ านวยความสะดวกให้การใช้สินค้าหรือบริการเกิดประโยชน์สูงสุดและ
นานที่สุด โดยจัดท าแพลตฟอร์มที่ให้เจ้าของสามารถแบ่งปันสินค้าหรือบริการแก่ผู้อื่น อาทิ Airbnb ที่เป็น
แพลตฟอร์มส าหรับให้เช่าท่ีพักแก่นักท่องเที่ยว Dichung ในเวียดนาม เป็นแพลตฟอร์มส าหรับใช้บริการแท็กซี่
ร่วมกับผู้โดยสารคนอื่น (ride-sharing) Library of Things ในสหราชอาณาจักร ที่ให้เช่าอุปกรณ์และของใช้
ภายในบ้าน ส านักงาน หรือของใช้ส่วนตัว Khilonewala ในอินเดีย ให้เช่าของเล่น เกมส์ และหนังสือส าหรับเด็ก  

(6) Facilitation Service คือ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เช่ือมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน อาทิ Too good to 
go ที่เช่ือมร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านเบเกอรี่ และร้านขายวัตถุดิบ เพื่อลดอัตราขยะอาหารที่ขายไม่ได้ และเกิด
การเน่าเสีย  

(7) Inclusive Business คือ โมเดลธุรกิจที่สร้างความเป็นอยู่ท่ีดี สุขภาพ และความปลอดภัยของคนในชุมชน อาทิ 
NEPRA ในอินเดีย ท่ีน าขยะแห้งไปรีไซเคิล และน าเศษซีเมนต์ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิง  

(8) Performance based Service คือ ผู้ให้บริการที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ อาทิ การให้บริการ
แบบ Door-to-door ส าหรับรับของเสียจากครัวเรือน  

4.2 บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมโมเดลธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงิน 
(Financing) การพัฒนาทักษะและอบรมให้ความรู้ รวมถึง การออกนโยบายสนับสนุน อาทิ ก าหนดความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตในการก าจัดของเสีย ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ก าหนดให้แสดง Eco-labelling 
บนผลิตภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบยั่งยืน 

5. การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนใน SMEs 

5.1 การด าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยวิธีปฎิบัติ 12 R’s ได้แก่ Refuse Reduce Re-design 
Reuse Repair Refurbish Renovate Recycle Recover Return Remanufacture และ Rethink และมีผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 12 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ( Informal Sector) สถาบันการศึกษา (Academia) นักวิจัย 
(Researchers) อุตสาหกรรม ( Industry) นักเทคโนโลยี (Technologists) นักออกแบบ (Designers) นวัตกร 
(Innovators) นักลงทุน (Investors) สื่อ (Media) ผู้ควบคุมกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ก าหนดนโยบาย (Policy 
Makers) และชุมชน (Community) 
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ภาพที่ 2: 12 R’s และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

5.2 กรณีตัวอย่าง SMEs ที่ท าธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(1) Winnow เป็น Software as a Service ให้บริการการบริหารจัดการขยะอาหาร (food waste) โดยการรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวกับขยะอาหาร น าไปวิเคราะห์ร่วมกับพฤติกรรม และจัดท ารายงานรูปแบบขยะอาหารและ
แนวโน้มประจ าวันและประจ าสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ร้านอาหารลดปริมาณขยะอาหาร ประหยัดต้นทุน เพิ่มก าไร 
และลดการปล่อยคาร์บอน 

(2) Ostara ให้บริการน าฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่น ๆ จากโรงบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ในภาคเกษตรกรรม 
(3) ReTek ให้บริการโลจิสติกส์แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว และท าลายข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ และ

น าอุปกรณ์นั้นปรับปรุงหรือรีไซเคิล และรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่ถูกปรับปรุงหรือรีไซเคิลจะถูกแบ่งให้กับ
เจ้าของอุปกรณ์เหล่านั้น 

(4) Ycloset เป็นแพลตฟอร์มส าหรับให้บริการเช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าธรรมเนียม
สมาชิกเดือนละ 80 เหรียญสหรัฐ ส าหรับเช่า 30 ชุด และแพลตฟอร์มยังท างานร่วมกับบริษัทซักแห้ง เพื่อ
ท าความสะอาดเสื้อผ้าที่ถูกส่งกลับ ก่อนจะน าไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ  

(5) Gypsum Recycling International ให้บริการรีไซเคิลแผ่นยิปซั่ม (plasterboard) และยิปซั่ม ให้เป็นผงยิปซัม่ 
และน าไปผลิตแผ่นยิปซั่มใหม่และกระดาษ 

(6) Ananas Anam, Pinetex น าเส้นใยใบสับปะรดที่ไม่ใช้ผลิตเป็นสิ่งทอ หรือวัสดุแทนหนังสัตว์ และน าไปผลิต
สินค้าอ่ืนต่อ อาทิ กระเป๋า เครื่องประดับ  

(7) Better Future Factory รับออกแบบและจัดท าต้นแบบสินค้า (prototypes) ที่ผลิตจากขยะพลาสติก 
(Upcycling) อาทิ กระเบื้องผนังจากขวดพลาสติก ถาดใส่แก้วกาแฟ โดยน าขยะพลาสติก 

(8) Kaiyo เป็นบริษัทรับซื้อเฟอร์นิเจอร์ น าไปท าความสะอาด ซ่อมแซม และให้เช่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
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6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยดิจิทัล 
การเปลีย่นเป็นดจิิทัล (Digitization) เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ธุรกจิสามารถด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ 

6.1 การลดการใช้ทรัพยากรการผลิต (Dematerialization) มีประสงค์เพื่อแทนที่สินค้าที่จับต้องหลาย ๆ อย่าง ให้เหลือ
น้อยลง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร อาทิ รวมโทรศัพท์ เครื่องเสียง วิทยุ กล้องถ่ายรูป ไว้ในโทรศัพท์มือถือ
เครื่องเดียว รวมหนังสือ สมุด กระดาษ ไว้ใน iPad  

6.2 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ในการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยให้เกิดการบูรณาการในแนวตั้ง (vertical integration) 
การจ าลองเสมือน (virtualization) ระบบอัตโนมัติ การตรวจสอบย้อนกลับ ความยืดหยุ่น และการจัดการพลังงาน 
ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ การก าหนด
มาตรฐานอุตสาหกรรม Cloud Computing  และเทคโนโลยีเซนเซอร์ เป็นต้น  

6.3 กระบวนทัศน์ของความยั่งยืน ธุรกิจหมุนเวียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นเง่ือนไขส าคัญ
ในการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึง การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน พฤติกรรม
ของสังคม และการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  

6.4 อุปสรรคของ SMEs ในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ (1) วัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมขององค์กรและสังคม
ที่ยังไม่สนใจและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (2) เทคโนโลยี ยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับ
การหมุนเวียนทรัพยากร ขาดข้อมูล และคุณภาพ (3) ตลาด มีต้นทุนสูง การสนับสนุนทางการเงินน้อย และยังไม่มี
เกณฑ์หรือมาตรฐาน (4) กฎระเบียบ ยังไม่กฎระเบียบ และไม่มีฉันทามติสากล 

7. การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกรณีของไต้หวัน 

7.1 แผนการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม (The 5+2 Industrial Innovation Plan) ของไต้หวัน เริ่ม
บังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 7 กลุ่ม ได้แก่ ( 1) พลังงานหมุนเวียน 
(Green Energy) (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และเทคโนโลยี อาทิ  Internet of Things (IoT) เพื่อให้
ไต้หวันเป็น Asia Silicon Valley (3) เทคโนโลยีชีวภาพและด้านการแพทย์ (Biotech & Pharmaceutical) (4) 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machinery) (5) อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 
(National Defense) (6) ธุรกิจเกษตรแบบใหม่ (New Agriculture) รวมไปถึงนโยบายสีเขียว (Green Policy) 
และ (7) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

7.2 แนวทางของภาครัฐในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ (1) การผลิต: ภาครัฐต้องจัดท า
ฐานข้อมูลวัสดุ ออกแบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และสร้างช่องทางการเช่ือมโยงระหว่างพลังงาน และทรัพยากร 
เพื่อลดปริมาณของเสีย (2) การบริโภค: ภาครัฐส่งเสริมการบริโภคสีเขียว (Green Consumption) ประยุกต์ใช้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Public Procurement)1 และยืดระยะเวลาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(Product Lifecycle) (3) การจัดการขยะและของเสีย (Waste Management): พัฒนาระบบ Upcycling พัฒนา
ระบบการหมุนเวียนพลังงาน และพัฒนากฎระเบียบ และ (4) ตลาดวัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Materials): 
รับรองคุณภาพของวัตถุดิบทดแทนและก าหนดระบบควบคุม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และใช้
มาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ 

                                                           
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Public Procurement) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของภาครัฐ โดยเลือกสินค้า
หรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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7.3 การด าเนินงานของภาครัฐ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ท าหน้าที่เป็น “ผู้
ประสานงานนโยบาย” (policy coordinator) และ “ผู้บูรณาการทรัพยากร” (resource Integrator) ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา 

7.4 แนวทางการด าเนินงานของภาคเอกชนเพ่ือบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน (1) จัดท าเครื่องมือประกอบการ
ตัดสินใจ และการวิเคราะห์ Cost-Benefit โดยพิจารณาจากการใช้พลังงาน (2) จัดตั้ง an interacting cluster เพื่อ
สร้างมาตรการจูงใจ อาทิ รางวัลเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่พิจารณาจากการบริหารจัดการ ระดับการหมุนเวียน และผล
การด าเนินงาน 

----------------------------------------------- 


