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แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) 

 
1. แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
ประเทศไทย 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรใน
ระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรในอนาคต ที่จะมีความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตเพ่ิมมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังน้ัน เศรษฐกิจหมุนเวียน จึงมุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นาน
ที่สุด ส่งเสริมการใช้ซ้ํา สร้างของเสียในปริมาณที่ตํ่าที่สุด และให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและ
บริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบ
ด้ังเดิมที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต และการสร้างของเสีย ในรูปแบบเศรษฐกิจที่เป็นเส้นตรง หรือ Linear 
Economy1 

 

 
ระบบเศรษฐกิจที่มีความหมุนเวียนจะมีคุณสมบัติที่สามารถฟ้ืนคืนกลับสู่สภาพเดิม และสามารถคง

ทรัพยากรที่อยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด (Maximize Economic Value) หมุนเวียนเป็นวงจร
ต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย (Zero Waste to Landfill)  ซึ่งในปัจจุบัน เมื่อกระแสความย่ังยืนและวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรกลายเป็นความสนใจร่วมกันของคนทั้งโลก โดยทิศทางการพัฒนาของโลกมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงทําให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูก
กล่าวถึงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ที่จริงแล้วแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เรื่องใหม่ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาแล้ว ได้นําแนวคิดน้ีมากําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศเมื่อหลายปีมาแล้ว และมีการพัฒนาเชิง
นโยบายมาอย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน โดยสรุปการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศต่างๆ ปรากฏ
ตามภาคผนวก 1 

                                                            
1 สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio – Circular - Green Economy โดย ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว, 5 พฤศจิกายน 2561 
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การพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับธุรกิจ โดยในระดับภาพรวมของประเทศ จากการศึกษาของ 
McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารช้ันนําของโลก ระบุว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ และต้นทุนการผลิต
ที่ลดลงจากการใช้งานวัสดุ/ปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้นานข้ึน มีการนําวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การ
เพ่ิมค่าตอบแทนของแรงงาน เป็นการเพ่ิมรายได้ของภาคครัวเรือน และส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศสูงขึ้นได้ ในด้านการประหยัดทรัพยากร โดยทางทฤษฎีพบว่า เศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีศักยภาพท่ีจะนําไปสู่การประหยัดวัสดุได้มากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุในรูปแบบธุรกิจ
ตามปกติ ย่ิงในอนาคต การเติบโตของประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงชนช้ันกลาง จะส่งผลให้มีความต้องการใช้วัสดุ
โดยรวมเพ่ิมขึ้น การนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้จะทําให้ความต้องการดังกล่าวลดลง ทําให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินถึง 630 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (เช่น สินค้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จักรยาน) จากอายุการใช้งานเฉลี่ยที่นานข้ึน และสามารถประหยัดวัสดุได้ประมาณร้อยละ 20 ใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้น (เช่น บรรจุภัณฑ์ อาหาร เสื้อผ้า) ซึ่งเท่ากับการประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 700 
พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  

ในด้านการเติบโตของการจ้างงาน จากการศึกษาของ Ellen MacArthur Foundation, Stiftungsfonds für 
Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN: มูลนิธิกองทุนเพ่ือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน) 
and McKinsey พบว่า การจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยงานเหล่าน้ีจะถูกสร้างขึ้น
จากปัจจัยต่างๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของการรีไซเคิลและการซ่อมที่มีคุณภาพสูงซึ่งจําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก การ
เพ่ิมขึ้นของงานในภาคการขนส่งที่เก่ียวข้องกับกระบวนการนําผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ การเพ่ิมขึ้นของธุรกิจที่ใช้
นวัตกรรมและการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ตามแนวคิด Circular Economy2 

ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากมลภาวะ การปล่อยสารพิษและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะทําให้การใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ (Primary Raw 
Materials) ลดลง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตร และทําให้ผลกระทบภายนอกเชิงลบ 
(Negative Externality) เช่น ผลกระทบต่อชุมชนท่ีเกิดจากมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลง การดําเนินการ
ตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากหลายปัจจัย ได้แก่ การนําวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ รูปแบบการบริการท่ีมีการใช้วัสดุและมีกระบวนการผลิตน้อยลง การใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่
ประหยัดพลังงานและปลอดสารพิษ การใช้พลังงานทดแทนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล การนําสารตกค้างที่มีค่า (ทั้งที่เป็น
นํ้า ก๊าซ และของแข็ง) กลับมาใช้ซ้ําในกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น ในยุโรป พบว่า การเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ทําให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 48 ในปี ค.ศ.2013 และจะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 83 
ในปี ค.ศ. 2050 ในด้านการผลิตภาคเกษตร การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบการทําฟาร์มจะ
เป็นการส่งเสริมให้สารอาหารที่สําคัญถูกส่งกลับไปสู่ดิน ไม่กลายเป็นขยะ และยังเป็นการเพ่ิมคุณภาพของดิน 
ส่งผลให้มูลค่าของที่ดินเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีระบบการใช้ที่ดินที่มีความสมดุลและยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากน้ี การนํา
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับการจัดการอาหารเหลือทิ้ง ยังทําให้การใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ลดลงถึงร้อยละ 80 
เป็นการคืนความสมดุลทางธรรมชาติของดินด้วย3  

                                                            
2 บทความเรื่อง What are the economic advantages? สืบค้นจาก 
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-economic-advantages/ 
3 บทความเรื่อง What are the environmental benefits? สืบค้นจาก
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-environmental-benefits/ 
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ตัวอย่างการประเมินผลตอบแทนเชิงปริมาณในระดับประเทศ ที่เกิดขึ้นจากการนําระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เช่น 

กลุ่มประเทศยุโรป : ยุโรปมีการดําเนินการตามแนวคิด Circular Economy โดยนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยในการเพ่ิมมูลค่าของทรัพยากร การนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การสร้างระบบเพ่ือให้มีการนําวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือเก่า มาเข้าสู่กระบวนการ
นํามาใช้ซ้ํา ทั้งน้ี Ellen MacArthur Foundation ได้ประมาณการผลที่เกิดจากการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาประยุกต์ใช้ในยุโรป ใน 3 สาขา ได้แก่ การก่อสร้าง อาหาร และการขนส่ง ในรูปของดัชนีเปรียบเทียบระหว่าง
กรณีที่มีการนําแนวคิด Circular Economy มาประยุกต์ใช้กับกรณีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบปกติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กรณีแรกจะส่งผลบวกต่อการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นต่างๆ ที่แสดงในรูป
ด้านล่าง (จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง : รายได้สุทธิภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น GDP เพ่ิมขึ้น ต้นทุนทางตรงที่เป็น
เงินสดลดลง ต้นทุนด้านสังคมลดลง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลดลง และการบริโภควัสดุขั้นปฐมภูมิ
ลดลง)4  

 

 
 
ในแง่ของมูลค่าผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า การนํา Circular Economy มาประยุกต์ใช้ จะทําให้

วัสดุมีมูลค่ามากขึ้นและมีปริมาณการใช้วัสดุลดลง คิดเป็นต้นทุนที่สามารถประหยัดได้มากกว่า 1.8 ล้านล้านยูโร 
ต่อปี นับจากปี ค.ศ. 2030 เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การประหยัดวัสดุขั้นปฐมภูมิ (Primary Materials)  
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 0.6 พันล้านยูโร การประหยัดต้นทุนที่เกิดจากผลข้างเคียงด้านลบ คิดเป็นเงินที่
ประหยัดได้ประมาณ 0.5 พันล้านยูโร และการประหยัดต้นทุนอ่ืนๆ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 0.7 พันล้าน
ยูโร ทั้งน้ี คาดว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี ค.ศ. 2050 ซึ่งการประหยัดต้นทุนและโมเดล
ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําแนวคิด Circular Economy มาประยุกต์ใช้น้ี จะส่งผลให้ GDP ของยุโรปเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 11 ในปี ค.ศ. 2030 และมากกว่าร้อยละ 27 ในปี ค.ศ. 2050 เมื่อเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของ GDP ที่
คํานวณไว้ในกรณีที่มีการดําเนินธุรกิจตามปกติ 

เนเธอร์แลนด์ : โอกาสทางการตลาดของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.3 พันล้านยูโรต่อปี และสร้างงานเพ่ิมได้ 54,000 ตําแหน่ง ทั้งน้ี การที่จะ
บรรลุผลสําเร็จตามที่คาดไว้ข้างต้นได้ ต้องมีเง่ือนไขหลายประการ เช่น ต้องมีการวิจัยระยะยาว มีการเปลี่ยนแปลง

                                                            
4  บทความเรื่อง What are the benefits for Europe? สืบค้นจาก 
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-benefits-europe/ 
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พฤติกรรมของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถนําไปสู่การลดการปล่อย CO2 ได้ 17,150 กิโลตัน (ร้อยละ 8) ทําให้ลดการใช้
ที่ดินได้ 2,280 ตารางกิโลเมตร ลดการใช้นํ้าได้ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร และลดการนําเข้าวัตถุดิบได้ 100.4 ตัน 
(มากกว่าร้อยละ 25 ของวัตถุดิบนําเข้าทั้งหมด) อีกทั้งยังเกิดผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความมีเสถียรภาพด้านอุปทานของวัตถุดิบ โอกาสใหม่สําหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล นวัตกรรมในภาคการขนส่ง
และโลจิสติกส์ และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย5 

เดนมาร์ก : การเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ทําให้ประเทศเดนมาร์กมีระบบเศรษฐกิจบนฐาน
นวัตกรรม มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการศึกษาโดยใช้แบบจําลองพบว่า การพัฒนาสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้ประเทศเดนมาร์กมีการเจริญเติบโตของ GDP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 - 1.4 มีการสร้าง
งาน 7,000 – 13,000 ตําแหน่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 3 – 7 ลดการบริโภคทรัพยากร
บริสุทธ์ิเพ่ือนํามาทําเป็นวัสดุ/วัตถุดิบลงร้อยละ 5 – 50 ภายในปี ค.ศ. 2035 (พิจารณาเฉพาะในภาคการผลิตและ
ภาคสาธารณสุข ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของเศรษฐกิจเดนมาร์ก)6 

สหราชอาณาจักร : จากการศึกษาประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้
แบบจําลอง ภายใต้โครงการ WRAP (The Waste and Resource Action Program) 7 พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีอยู่ในสหราชอาณาจักร ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40 พันล้านปอนด์  
จะสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายด้าน ได้แก่  

- ทําให้เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะส่งผลให้ GDP ประเทศเติบโต
ประมาณร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2050 (คิดเป็นการเติบโตของ GDP ต่อหัวพนักงาน ประมาณร้อยละ 
10 - 15)  

- กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและนวัตกรรม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณร้อยละ 3 ของ GDP ภายใต้ 
การให้สิทธิประโยชน์จูงใจจากภาครัฐเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
ลงทุนด้านดิจิทัล เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการจัดการขยะ/วัสดุเหลือใช้ 

- ทําให้ดุลการค้าของประเทศดีขึ้น เน่ืองจากต้นทุนของส่วนประกอบและวัสดุที่นํามาใช้ในการผลิต
โดยทั่วไปแล้วจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 - 60 ของต้นทุนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ที่สหราชอาณาจักรต้องนําเข้า ดังน้ัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัสดุตามหลักการ Circular 
Economy จะมีส่วนช่วยลดการนําเข้า และส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศดีขึ้น คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 1 – 2 ของ GDP 

- ทําให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตและมีความยืดหยุ่น จากการลดการพ่ึงพาการนําเข้าวัตถุดิบ 
ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ กรณีที่ราคาสินค้ามีความ
ผันผวน 

- เกิดประโยชน์ด้านสังคม โดยจากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถสร้างงานใน
ภูมิภาคต่างๆ ของสหราชอาณาจักร ได้มากกว่า 200,000 งาน ภายในปี ค.ศ. 2030  

                                                            
5 บทความเรื่อง What are the benefits for The Netherlands? สืบค้นจาก 
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-benefits-the-netherlands/ 
6 DELIVERING THE CIRCULAR ECONOMY – A TOOLKIT FOR POLICYMAKERS โดย Ellen MacArthur Foundation 
สืบค้นจาก https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/ 
EllenMacArthurFoundation_PolicymakerToolkit.pdf 
7 Smart Growth: The Economic Case for the Circular Economy, Research conducted by WRAP สืบค้นจาก 
https://www.bitc.org.uk/sites/default/files/smart_growth_economic_case_circular_economy_may_2018.pdf 
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สําหรับในระดับธุรกิจ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนํามาซึ่งประโยชน์และโอกาสใหม่ๆ สําหรับ
ผู้ประกอบการ โดย Ellen MacArthur Foundation ได้สรุป 4 โอกาสสําคัญต่อภาคธุรกิจที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ โอกาสในการทํากําไร โอกาสด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านอุปทานที่มี
เพ่ิมขึ้น โอกาสจากความต้องการที่มีต่อโมเดลธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่ และโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้าใหม่ การปรับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวัสดุและพัฒนาตลาดใหม่
เพ่ือให้เกิดผลกําไรที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี การนําเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ยังเป็นสิ่งที่รับประกันได้ถึง
แนวโน้มที่ดีของบริษัทในอนาคต จากต้นทุนที่ ตํ่าลง ความมั่นคงด้านอุปทานที่เพ่ิมขึ้น การมีห่วงโซ่อุปทานที่
แข็งแกร่ง และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

ภายใต้หลักการของ Circular Economy เมื่อบริษัทใช้วัตถุดิบน้อยลงและใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น  
จะส่งผลให้ต้นทุนวัสดุลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนด้านแรงงาน จึงเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นของบริษัทภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความต้องการบริการใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้น ยังช่วยสร้าง
โอกาสงานใหม่ให้แก่พนักงานและผู้ประกอบการ เช่น งานด้านโลจิสติกส์ที่รวบรวม ขนส่ง ซ่อมแซมและนําส่ง
ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน (Reversed Logistics) งานด้านการตลาดและแพลตฟอร์มการบริการเพ่ือช่วยยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ หรือ ผู้เช่ียวชาญในสาขาการผลิตซ้ําและการกู้คืน/ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ใช้
ประโยชน์จากโอกาสเหล่าน้ีในเวลาที่เหมาะสมย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน 
นอกจากน้ี เศรษฐกิจหมุนเวียน ยังนํามาซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่และโอกาสในการผูกลูกค้า กล่าวคือ การปรับจากการ
ผลิตสินค้าไปสู่ธุรกิจบริการลิสซิ่ง เช่าสินค้าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้ากับซัพพลายเออร์  
จากการติดต่อประสานงานที่ บ่อยและมากขึ้นในการบํารุงรักษา ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน  
หากซัพพลายเออร์ยังคงมีความรับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็ย่อม
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ มีความจงรักภักดีต่อสินค้า/บริการ และเกิดผลตอบแทนในรูปของตัวเงินแก่ธุรกิจ
ตามมา เช่น ในสหภาพยุโรป พบว่า การดําเนินมาตรการต่างๆ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การออกแบบที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทในสหภาพยุโรปสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าถึง 600 พันล้านยูโร หรือประมาณร้อยละ 8 ของมูลค่าการซื้อขายประจําปี อีกทั้งยังช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณร้อยละ 2-4 ต่อปี8 

สําหรับประเทศไทย การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถือเป็น
ประเด็นท้าทายของการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะ Circular Economy จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
มูลค่าและคุณค่าเพ่ิมตามแนวคิด Thailand 4.0 และยังเป็นประเด็นพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนของโลก (SDGs) ทั้งนี้ หากพิจารณาในประเด็นความสอดคล้องของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกับแผนพัฒนา
ประเทศ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มี
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระดับต่างๆ ต้ังแต่แผนในระดับ 1 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเร่งด่วนใน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนระดับ 3 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 
2564  (ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 

                                                            

8 Circular economy: definition, importance and benefits สืบค้นจาก 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-
importance-and-benefits 
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แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 – 2562 ตลอดจน มีความสอดคล้องกับนโยบาย/แนวคิดการ
พัฒนาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) นโยบาย Thailand 4.0 และ
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) รายละเอียดตามภาคผนวก 2 

 
 
2. สถานการณ์ด้านขยะและของเสียของประเทศไทย  

จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ (กุมภาพันธ์ 
2562) พบว่า สถานการณ์ด้านขยะและของเสียของประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี 
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หมายเหตุ : ประมวลโดย กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ขยะ/ของเสียในระบบ มี 4 
ประเภทหลัก คือ 1) ขยะมูลฝอยชุมชน 2) ของเสียอันตรายชุมชน (2 ประเภทน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก) 3) กากของเสียอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) และ 4) มูลฝอยติดเชื้อ (กระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง Circular Economy จะพิจารณาขยะ/ของเสีย 3 
ประเภทแรกเป็นหลัก 

ขยะมูลฝอย 
- ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

1.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  

- อย่างไรก็ดี แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดี
ขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนํากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทําปุ๋ยอินทรีย์ขยะมูลฝอยชุมชน อีก
จํานวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกําจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้อง
ประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็น
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R - ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดย
การมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน 

- หากพิจารณาในเชิงพ้ืนที่ พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณ 4.85 ล้านตัน 
(ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มีการคัดแยกนํากลับมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 
ของขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุงเทพมหานคร) ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน นําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดย
การฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ณ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
และโดยการเผากําจัดด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยหนองแขม  

- สําหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกดิขึ้นทัง้หมด ประมาณ 22.97 ล้านตัน  
(ร้อยละ 83 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 4,894 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
2,881 แห่ง ยังไม่มีการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัด โดยประชาชนต้องกําจัดขยะในพ้ืนที่ของตน  

- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ในปี 2561 มี
จํานวน 3,205 แห่ง เปิดดําเนินการ 2,786 แห่ง และปิดดําเนินการ 419 แห่ง เน่ืองจากมีขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่
และดําเนินการปิดตามนโยบายของจังหวัดเพ่ือผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในพ้ืนที่ ทั้งน้ี การนําขยะมูลฝอยไปใช้เป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
อีกทางหน่ึง ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง กําลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 313.354 เมกะวัตต์ ซี่งอยู่ใน
สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 

- ขยะพลาสติก : จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2561 จํานวน 27.8 ล้านตัน พบพลาสติก
ในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน สามารถนําเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่เป็นขวด
พลาสตกิ) ส่วนที่เหลอืจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่
เหลือเป็นพลาสติกอ่ืนๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก) ประกอบกับในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการ
กําจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน โดยเฉพาะการกําจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
การกองทิ้งเอาไว้หรือลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งนํ้า ทําให้มีขยะมูลฝอยจากบก
ปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล รวมถึงการทิ้งขยะในทะเลโดยตรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบ
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กับสัตว์ทะเลดังที่เกิดเหตุการณ์เป็นข่าวกรณีวาฬนําร่องครีบสั้นเกยต้ืน และตรวจพบสาเหตุการตายของวาฬเกิดจาก
การกินขยะพลาสติกเข้าไป ทําให้เกิดการอุดตันบริเวณกระเพาะอาหาร 

ของเสียอันตรายจากชุมชน 
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560  

ร้อยละ 3.2 โดยร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ 414,600 ตัน และร้อยละ 35 
เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ 
จํานวน 223,400 ตัน มีการวางระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และส่งมายังศูนย์รวบรวม
ของเสียอันตรายในระดับจังหวัด ทําให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
13 หรือประมาณ 83,600 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากยังไม่มีกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจาก
ขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายท่ีจะนํามากํากับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ในปี 2561 พบการลักลอบการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก
เข้ามาจากต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจํานวนมาก และมีการตรวจพบและจับกุมสินค้าเหล่าน้ีได้ที่ด่านศุลกากร
หลายแห่ง และพบการลักลอบทิ้งในหลายพ้ืนที่ของประเทศ 

กากของเสียอุตสาหกรรม 
- ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการทั้งหมด 22.02 ล้านตัน ลดลงจากปี 

2560 ร้อยละ 33 (ปี 2560 มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการทั้งหมด 32.95 ล้านตัน) เป็นกาก
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 20.82 ล้านตัน โดยมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการเผาเพื่อผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าในปริมาณ 7.2 ล้านตัน สําหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมีปริมาณ 1.2 ล้านตัน 

- ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ มีการกระจายตัวของโรงงานบําบัดกําจัดกากอุตสาหกรรม โดย
ศักยภาพการบําบัดกําจัดมีมากสุดอ ยู่ที่ ภาคตะวันออก  รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ  

- อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และไม่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ดูแลเก่ียวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การส่งของเสียออกไปกําจัด/บําบัด โดยเฉพาะของเสียอันตราย ทั้งน้ี มีการจัดต้ังโครงการศูนย์ช่วยเหลือสําหรับให้
คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายท้ัง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
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ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อกําหนดเป้าหมายและขอบเขตของแผนท่ีนําทางการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ในวันท่ี 5 เมษายน 2562 จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) [สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในปัจจุบัน] 

จากรูปข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะและของเสียที่สามารถนํากลับเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตได้อีกครั้ง ทั้งในส่วนที่เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการคัดแยกจากต้นทาง นอกจากน้ี 
หากมีการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องและนํามาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 65 ของ 
ของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากมีการจัดการอย่างถูกวิธี จะ
สามารถนําวัสดุมีค่าที่อยู่ภายในมาใช้ประโยชน์ได้) รวมทั้งการนําวัสดุที่เป็นวัตถุดิบพลอยได้ (By Product) ที่เกิดขึ้น
ภายในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ส่วนต่างๆ ของวัตถุดิบภาคเกษตร มาใช้ประโยชน์/นํามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ตามหลักการ
ของ Circular Economy จะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมไทยได้เพ่ิมมากขึ้นด้วย 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
1) กําหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย โดยจัดทํา (ร่าง) แผน

แม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
มีกรอบแนวคิดให้ใช้หลัก 3R/แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)/Waste to Resources หลักการผู้
ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP : Polluter Pays Principle) ส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ (Public Private 
Partnership) ให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยใช้หลักการ Extended Producer Responsibility : EPR 
ครอบคลุมขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ และกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Design for Environment : 
DfE) ควบคุม จํากัดและยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) ปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่
กําจัดขยะให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการ
นําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติกอย่างเข้มงวด ศึกษาผลกระทบของมลพิษจากขยะและของเสียที่เกิดจาก
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Waste) และมีกฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมาย
กลาง ครอบคลุมขยะทุกประเภท  

2) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ 
- ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสํานึกให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ มีการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด 
เช่น โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบและร่วมรณรงค์ให้
ภาคเอกชนและประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
รวมถึงในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ มีการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพ้ืนที่ 24 จังหวัดชายทะเล จัดทําโครงการ
วันงดรับถุงพลาสติกสําหรับห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อช้ันนํา  

- สนับสนุนให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
มีการลด คัดแยกขยะต้ังแต่บ้านเรือน มีการเก็บขนแบบแยกประเภท และนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง รวมท้ังให้
คําแนะนําในการสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การดูแล/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง รวมทั้งติดตาม 
ตรวจสอบ ให้คําแนะนําสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งจัดทํา
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  

- ออกประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล สถานที่กําจัดมูลฝอยโดยเตาเผา สถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย หลักเกณฑ์
การออกแบบและก่อสร้างสถานท่ีคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง แนวทางการ
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พิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทาง
ในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่เหมาะสมเบ้ืองต้นสําหรับเช้ือเพลิงขยะ
จากขยะมูลฝอยชุมชน 

- การจัดการขยะพลาสติก เน้นการจัดการขยะบนบกโดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
(Single Use Plastic) เศษพลาสติกที่มีการนําเข้าเพ่ือการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํา (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 
พ.ศ. 2561 – 2573 เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ และเป็น
กรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงาน โดย (ร่าง) 
Roadmap ดังกล่าวได้ต้ังเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี พ.ศ. 2562 เช่น พลาสติก
หุ้มฝาขวดนํ้าด่ืม ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว 
กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีการ
กําหนดหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานตาม (ร่าง) Roadmap ในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการ
กําหนดกลไกต่างๆ ในการขับเคลื่อน เช่น  การสร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 
2562 ได้มีมติรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ .ศ. 2561 – 2573 ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษ ปรับปรุง (ร่าง) Roadmap ดังกล่าว และจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 
2561 – 2573 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ] ก่อนเสนอไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  (เรื่อง 
แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ต่อไป นอกจากการจัดทํา (ร่าง) Roadmapฯ แล้ว ยังมี
มาตรการควบคุมการนําเข้าเศษพลาสติก โดยยกเลิกการนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศภายในไม่เกิน 2 ปี  
(ปี 2562 - 2563) เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศแทน รวมทั้งเพ่ิมความเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบกํากับดูแลเส้นทางการนําเข้าด้วย           

3) การจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยการวางระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชนและส่งมายังศูนย์รวบรวม 
ของเสียอันตรายในระดับจังหวัด และเร่งรัดการออกกฎระเบียบคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะ
ทั่วไป การควบคุมและดําเนินการกับสถานที่คัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปิด
ดําเนินการอย่างไม่ถูกต้อง การจัดการการนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ โดยกําหนดมาตรการให้ยกเลิก
การนําเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศภายในไม่เกิน 2 ปี (ปี 2562 - 2563) ยกเลิกการนําเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว (ยกเว้นที่จําเป็น) และต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบ
การนําเข้า ตลอดจนการเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและติดตามตรวจสอบกํากับดูแลเส้นทางการ
นําเข้าและการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

4) การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายกํากับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การ 
พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่
ต้องกําจัด การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการที่เก่ียวกับกากอุตสาหกรรมและรองรับการกํากับดูแลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
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จากข้อมูลสถานการณ์ด้านขยะและของเสียข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะและของเสีย
ที่สามารถนําเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ อีกทั้งยังมีแนวทางในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. การปรับเปลี่ยนสู่ Circular Economy ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรม

และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนํา
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นกรอบการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในบริบทของภาคอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลในทุกด้าน  
ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยังคํานึงถึงมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ของโลก ภายใต้ วิสัยทัศน์  “Maximize Economic Value + Minimize Social & Environmental Impact” 
มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตจากรูปแบบเดิมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่รูปแบบใหม่ที่คํานึงถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนําวัตถุดิบกลับมาใช้
ใหม่ (อ้างอิงตามต้นแบบนโยบายการพัฒนา Circular Economy ของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่มี Key Action Areas  
4 ด้าน ซึ่งให้ความสําคัญกับทั้งภาคส่วนก่อนการบริโภคและหลังการบริโภค9) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดของเสีย 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไปพร้อมกัน โดยในบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย มีกรอบแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. การผลิต (Production) จะมุ่งส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ เช่น 
วัตถุดิบชีวภาพ ส่งเสริมให้มีการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน “Design for Circular 
Economy” คือการออกแบบให้สินค้ามีอายุการใช้งานนานข้ึน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถซ่อมแซมได้ง่ายและ
คืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้โดยสะดวก นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลการวิจัยพัฒนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมมี
กลไกสําคัญที่จะสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องน้ีอยู่แล้ว เช่น Industrial Transformation Center (ITC), Thailand 
Industrial Design Center (TIDC) และศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) อุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น Center 
of Robotics Excellence (CoRE) เป็นต้น 

2. การบริโภค (Consumption) เริ่มต้ังแต่การสร้างความตระหนักรู้ การส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการตามแนวคิด Circular ให้มากขึ้น การกระตุ้นอุปสงค์ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเก่ียวกับคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ และการกําหนด
แนวทางให้ผู้บริโภคคืนสินค้าได้สะดวกหลังหมดอายุการใช้งาน 

3. การจัดการของเสีย (Waste Management) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือพร้อมนําเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ การผลักดันการกําหนดมาตรการเพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบของผู้ผลิตในการจัดการของเสีย/ซากผลิตภัณ ฑ์  รวมทั้ งการกํากับดูแลการจัดการของเสีย
ภาคอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการ
ดําเนินงานในเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 4.0 โดยนําระบบดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เช่น ระบบ Auto E-License เป็นระบบอนุญาตให้นํากากอุตสาหกรรมออกนอก
โรงงานโดยลดระยะเวลาจาก 3 นาทีเป็น 3 วินาที การนําระบบ GPS มาใช้ในการกํากับควบคุมรถขนส่งกากฯ  
การพัฒนาระบบตรวจโรงงาน 4.0 การจัดทําแผนจัดการกากฯ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย

                                                            
9  บทความเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จัดทําโดย สํานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ  

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
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ศึกษานําร่องในอุตสาหกรรมศักยภาพสําคัญ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยา หุ่นยนต์ อากาศยาน ทั้งน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินงานในเรื่องน้ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการขยายผลครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมในทุก
พ้ืนที่ มุ่งหวังให้มีจํานวนโรงงานและปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมากขึ้น นอกจากน้ี กรอ. ยังมีการพิจารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ืออํานวยต่อการนํากากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบหรือวัตถุดิบทดแทน 
หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มากขึ้นด้วย  

4. การใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ (Secondary Raw Material) โดยส่งเสริมการนําวัตถุดิบที่ผ่านการผลิต
และบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ส่งเสริมการแปรรูปขยะ/สินค้าที่ ไม่ ใช้แล้วมาเป็นวัตถุ ดิบใน
ภาคอุตสาหกรรม การกําหนดนโยบายเฉพาะสําหรับวัสดุ/ของเสียที่สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบได้ เช่น พลาสติก 
วัสดุก่อสร้าง เหล็ก แก้ว รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานสําหรับวัตถุดิบทุติยภูมิ เพ่ือให้เกิด Circular supplies 
 

 
ทั้งน้ี หากพิจารณาในแง่ของกระบวนการผลิต การนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในบริบทของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถแบ่งกระบวนการที่เก่ียวข้องออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

1. วัตถุดิบตน้ทาง ทั้งที่เป็นวัสดุและพลังงานท่ีนํามาใช้ในกระบวนการผลิต จะมุ่งเน้นการพัฒนา/การใช้
วัตถุดิบที่เป็นไปตามหลักการของ Circular เช่น สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ สามารถนํามารีไซเคิล เป็นวัสดุที่ย่อย
สลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Circular Design ที่ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมโอกาสในการนําวัสดุและพลังงานมา
ใช้ซ้ําให้ได้มากที่สุด และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. กระบวนการผลิต จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-
Efficiency) เช่น การปรับกระบวนการผลิตสู่ Factory 4.0 โดยปรับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตให้ “SMART” 
โดยนําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

3. ผลิตภัณฑ์/ ผลพลอยได้ (By-product) และของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ควรนํา
กลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลให้เกิดคุณค่าเพ่ิมขึ้น (Upcycle) ซึ่งจะเป็นการยืดอายุของวัสดุตามหลักการของ 
Circular โดยนํากลับมาใช้ซ้ําในกระบวนการผลิต หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมสูง  

4. การรวบรวม จัดเก็บเพื่อนําวัสดุมาใช้ใหม่ ถือเป็นกระบวนการที่สําคัญอย่างย่ิง เพราะระบบการ
จัดเก็บ/รวบรวมวัสดุใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้มีวัสดุภายในประเทศท่ีมีคุณภาพ ที่สามารถนํามาเป็น
วัตถุดิบและนํากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกคร้ัง ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการนําเข้าวัสดุใช้แล้วจากต่างประเทศได้ 
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4. กรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด Circular Economy และการดําเนินงานที่
สําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพ่ือนําแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กําหนด กรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด Circular Economy 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “Maximize Economic Value + Minimize Social & Environmental Impact” มุ่งเน้นการ
ปรับโครงสร้างการผลิตจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ที่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ต้ังแต่การ
ผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนําวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดของเสีย และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินการเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ข้างต้น แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังน้ี 
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1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency)  
แนวทางการดําเนินการ : ลดการใช้/เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น พลังงาน นํ้า และ

วัสดุต่างๆ นําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิต รวมทั้งปรับกระบวนการผลิตและการออกแบบให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

การดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น  
- โครงการ Factory 4.0 [หน่วยงานหลัก : กรมโรงงานอุตสาหกรรม] 
- โครงการ Green Industry [หน่วยงานหลัก : กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม] 
- โครงการ Green Mining [หน่วยงานหลัก : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 
- โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ [หน่วยงานหลัก : กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม/ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย] 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)  [หน่วยงาน

หลัก : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม] 
2) การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม/สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ (Upcycling)  

แนวทางการดําเนินการ : สนับสนุนการนําของเสีย/วัสดุเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่มีอยู่ภายในประเทศ 
มาเป็นทรัพยากรเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมสูง 

การดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น 
- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการนําไปประยุกต์ใช้ โดย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต 
(Industry Transformation Center: ITC) ของกระทรวงอุตสาหกรรม [หน่วยงานหลัก : กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 

- โครงการพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน (Urban Mining) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล
[หน่วยงานหลัก : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy) ตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 
พ .ศ . 2561 – 2570 [หน่วยงานหลัก : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย] 

- การดําเนินงานตามแผนจัดการกากอุตสาหกรรม 4.0 [หน่วยงานหลัก : กรมโรงงานอุตสาหกรรม] 
- ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) [หน่วยงานหลัก : 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม] 
- ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: TIDC) [หน่วยงานหลัก 

: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม] 
3) การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้าง Circular Enterprise/Startups  

แนวทางการดําเนินการ : ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจสู่ Circular Business 
Model รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่/ Circular Startup ซึ่งมีรูปแบบธุรกิจ เช่น  

1) Circular Design – ธุรกิจที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุ
การใช้งานยาวนาน และเอ้ือต่อการนําไปรีไซเคิลได้ง่าย หลังจากที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว  

2) Circular Supplies – ธุรกิจที่มีการนําวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Bio-based Materials) และ
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต หรือมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต  

3) Product as a Service - โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการนําผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาให้บริการในรูปแบบ
การเช่าหรือการจ่ายเมื่อใช้งาน (Pay-for-Use) แทนการซื้อขาด ซึ่งเป็นการลดภาระผู้ซื้อในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยลดการซื้อที่ไม่จําเป็น และทําให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4) Sharing Platform - มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น บริการแบ่งปันพ้ืนที่หรือสถานท่ีทํางานร่วมกัน (Co-working Spaces) การเช่าพ้ืนที่ระยะสั้น 
การเช่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ หรือบริการร่วมเดินทาง  

5) Resource Recovery – ธุรกิจที่มีการออกแบบให้มีระบบนํากลับ (Take-back System) ใน
กระบวนการ เพ่ือนําวัตถุดิบเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกกําจัด ซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการ
ใหม่ เพ่ือลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด 

การดําเนินงานที่สําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น 
- การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ทําธุรกิจด้าน Circular ผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีรีไซเคิล [หน่วยงานหลัก : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 
- การสนับสนุนให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีส่วนช่วยส่งเสริม SMEs และชุมชนในการสร้าง

รายได้จากของเหลือใช้ [หน่วยงานหลัก : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย] 
- การพัฒนา SMEs/Startup [หน่วยงานหลัก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม] 

นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-system) ให้
เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินการตามกรอบแนวทางทั้ง 3 เรื่องข้างต้น อาทิ  

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และผลักดันการออกกฎหมาย กฎระเบียบให้
เอ้ือต่อการประกอบการตามแนวทาง Circular เช่น การออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 [หน่วยงานหลัก 
: กรมโรงงานอุตสาหกรรม] 

- การกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ/ประชาชนลดปริมาณการใช้
พลาสติก โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ
ย่ีสิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ และได้รับการรับรองจาก 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้
เองทางชีวภาพ) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา [หน่วยงานหลัก : 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม] 

- การจัดทําฐานข้อมูลเทคโนโลยี เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เก่ียวกับการจัดการของเสียและการนําของเสีย
มาใช้ประโยชน์ [หน่วยงานหลัก : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 

- การจัดทํามาตรฐานพลาสติกชีวภาพ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน [หน่วยงานหลัก : สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม] 

- การจัดทําหลักเกณฑ์/ระบบการประเมินผลและตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตาม
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือนําไปใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้คําปรึกษาแนะนําสถานประกอบการ 
[หน่วยงานหลัก : กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่] 

 

5. ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ Circular Economy โดยทุกภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
และร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวคิด Circular Economy มากขึ้น แต่อาจยังไม่มากพอท่ีจะก่อให้เกิดผลเชิง
รูปธรรมในวงกว้างได้มากเท่าที่ควร เน่ืองจากยังมีประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความ
ตระหนักรู้ พบว่า ประชาชน/ผู้บริโภคยังขาดความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีส่วนทําให้การ
จัดการขยะ/ของเหลือใช้ในภาคครัวเรือนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้านการเข้าถึงตลาด พบว่า ผู้บริโภคยังไม่นิยม
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนหน่ึงอาจเนื่องมาจากสินค้าประเภทนี้จะมีราคาแพงกว่าและเข้าถึงได้ 
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ยากกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายภาครัฐ พบว่า ยังมีกฎหมาย กฎระเบียบบางประการ
ที่ไม่เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจด้าน Circular Economy หรือควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้เอ้ืออํานวยต่อการ
ประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากข้ึน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิต/ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่ดําเนินการตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งในปัจจุบัน ยังไม่มีแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ระดับประเทศ (Grand Strategy) ที่ชัดเจนทั้งในมิติของแผนงานและหน่วยงานเจ้าภาพ ทําให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับภาพรวมของประเทศยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร แม้หน่วยงานภาครัฐจะ
เริ่มมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเร่ืองน้ีมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
เป็นหลัก และยังไม่เกิดการเช่ือมโยง บูรณาการ ต่อยอด ขยายผลการดําเนินการระหว่างหน่วยงานเท่าที่ควร  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่าประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้/เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Circular Economy ยังไม่มี
ระบบนํากลับซากผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์  (Take-Back System) รวมทั้ งการเช่ือมโยงข้อมูลของเสียผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหากสามารถดําเนินการเรื่องน้ีได้ ก็จะช่วยให้การนําของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการเงินและสิ่งจูงใจ พบว่า ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ยังต้องการเงินทุนในการปรับ
กระบวนการผลิตสู่ Circular Economy ซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังขาดมาตรการจูงใจ/มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่ Circular Economy 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสําเร็จและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ย่อมต้องอาศัยการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ (Top Down) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาค
ธุรกิจและผู้บริโภค (Bottom Up) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดตามประเด็นหลักข้างต้น  
ภายใต้การขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน โดยภาครัฐในฐานะผู้วางนโยบายมีหน้าที่หลักใน
การกําหนดนโยบายเพื่อสร้างปัจจัยเอ้ือต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาระบบธุรกิจ
ตามแนวคิด Circular Economy ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภคและยํ้าถึงผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
โดยพิจารณาใช้กลไก/เครื่องมือเชิงนโยบายที่เหมาะสม เช่น การให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ การใช้มาตรการทางภาษี 
การสนับสนุนด้านเงินทุน การออกกฎหมายบังคับใช้ เป็นต้น   

ในการน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม จึงได้จัดทํ าข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนา
อุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม 
(Cross-cutting Measures) แบ่งเป็น 4 ด้าน อ้างอิงตามต้นแบบ
นโยบายการพัฒนา Circular Economy ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ 
โดยแบ่งมาตรการในแต่ละด้านออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ด้านสิทธิประโยชน์/กองทุน และด้านการผลักดัน/
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



 

ด้านการผลิต 
เป้าประสงค์ : อุตสาหกรรมไทยมีการใช้วัตถุดิบชีวภาพ/วัตถุดิบหมุนเวียน (โดยเฉพาะจากภายในประเทศ) ในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกระบวนการผลิต การออกแบบ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น 

ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ออกกฎระเบยีบกําหนดสดัสว่นการใช้วัตถุดบิชีวภาพ/วัตถุดบิหมุนเวียนในผลติภณัฑ์ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลกระทบตลอดวัฏจักร
ชีวิตของวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงการใช้ที่ดิน น้ํา และสารเคมีสําหรับวัตถุดิบชีวภาพ) รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้มีเงื่อนไขที่อาจถูก
ตีความได้ว่าเป็นการบังคับให้ใช้สินค้า/วัตถดุิบที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านําเข้า ซึง่อาจมีความสุ่มเสี่ยงว่าเป็นการกระทําที่ขัด
ต่อพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ได้ (Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures)   

อก.  

ปรบัปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดบิชีวภาพ (เช่น พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาลทราย ประกาศ อก. เรื่องการตั้งโรงงานที่ใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบฯ การเพิ่มประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ) ** 

อก.  
 

กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชีวภาพเพิ่มเติม ** รวมทั้งพฒันาระบบการมาตรฐานสาํหรบัเศรษฐกจิหมุนเวียน (มาตรฐานองค์กร/
ผลิตภัณฑ์)  

อก.  

ปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการนาํพลาสตกิรีไซเคลิมาใช้ในบรรจุภณัฑ์สําหรบัอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดการใช้พลาสติกใหม่ 
(Virgin Plastics) ในกระบวนการผลิต10  

สธ. (อย.)/  
อก. (สมอ.) 

สิทธิ
ประโยชน์/
กองทุน 

ใชป้ระโยชน์จากกองทนุที่มีอยู่ เพื่อสนบัสนนุการปรับปรุงกระบวนการผลติ ส่งเสริมการออกแบบทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
พฒันานวัตกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบทางเลือก รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบกระบวนการ/ระบบที่ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm Shift) ไปสู่ Service Economy เช่น กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พน.) กองทุนนวัตกรรม/กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (พณ.) ทั้งนี้ การใช้เงินกองทุนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุนด้วย 

พน./ อว./ พณ. 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ เพื่อส่งเสริมกจิการ/Startup ทีป่ระกอบธรุกิจด้านการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ เช่น ธุรกิจผลิต 
Automation 
 

สกท. 

                                                            
10  ทั้งนี้ การผลักดันเพื่อทบทวน ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จ ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย และมีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม พัฒนา กํากับดูแลตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ 1) การควบคุมกระบวนการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้น 2) การควบคุมกระบวนการ 
รีไซเคิลพลาสติก ทั้งด้านประสิทธิภาพของกระบวนการฯ ซึ่งต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดปริมาณสารเคมีหรือสารอันตรายที่อาจปนเปื้อนจากวัตถุดิบ และด้านความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 3) 
การกําหนดคุณภาพ มาตรฐานของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 4) การควบคุมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหารที่ทําจากพลาสติกรีไซเคิล 5) การกําหนดคุณภาพ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ฯ การใช้งาน
และการแสดงฉลาก 6) การพัฒนาศักยภาพหน่วยทดสอบและประเมินด้านประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล และความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ฯ 
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ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
มาตรการการเงินการคลงัเพือ่สนบัสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ** และอุตสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การ
ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับผู้ผลติที่มีการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคิดเป็นสัดส่วนจากการนําวัตถุดิบหรือสิ่งเหลือใช้ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น น้ําเสีย ไอน้ํา ก๊าซ พลังงานความร้อน และของเหลืออื่นใดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่มีการเหลือทิ้ง 11  

กค. 

ใหส้ทิธปิระโยชน์สาํหรบัผูป้ระกอบการที่มีการผลติตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวียน เช่น การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน (ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลา ประเภทและคุณสมบัติของกิจการ ที่เหมาะสมและครอบคลมุ โดยพิจารณา
กําหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด และ/หรือ การรับรองคุณภาพมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

อก. 

ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

บรหิารจดัการวัตถุดบิภาคเกษตร และผลกัดนั Smart Farming **12 กษ. 
สนบัสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบนัการศกึษาวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการออกแบบและการผลิตวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ และด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น โครงการความร่วมมือทวิภาคี/พหุภาคี การจับคู่ธุรกิจ   

อก./ อว. 

จัดตั้งศูนย์ความเปน็เลิศดา้นนวัตกรรมการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร และให้คําปรึกษาแนะนํา แก่สถานประกอบการที่ต้องการนําเศรษฐกิจหมนุเวียนมาประยุกต์ใช้  

อว./ อก. 

ส่งเสริมการปรบัปรุงประสทิธิภาพสถานประกอบการ ตามมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน อก. 

**  เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561 - 2570 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  

 

 

                                                            
11  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นข้อพิจารณาระดับนโยบายของประเทศ จึงจําเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายละเอียดของมาตรการฯ รวมทั้งต้องพิจารณาผลกระทบจาก
มาตรการและภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  
12  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนให้วัตถุดิบได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี สารสังเคราะห์ หรือการใช้พันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม สําหรับพืชสมุนไพร มีการบริหารจัดการวัตถุดิบโดยสร้างช่องทางการ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อกันได้โดยตรง อีกทั้งยังมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น GAP และเกษตรอินทรีย์ ส่วนการผลักดัน Smart 
Farming มีแนวทางที่มุ่งเน้นส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้ทําการเกษตรแบบสมัยใหม่ มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และลดต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 



ห น้ า  21 | 51 
 

ด้านการบริโภค 
เป้าประสงค์ :  
- มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง  
- ผู้บริโภคเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน  
- มีการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นในทุกภาคส่วน 

ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ปรบัปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ13/กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ14  เพื่อเป็นการสร้างตลาดโดยภาครัฐ  
ในสินค้าและบริการที่ผลิต/ให้บริการโดยผู้ประกอบการที่ดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ  

กค./ อก./ ทส. 

พิจารณากําหนดค่าธรรมเนยีมการจัดเกบ็ขยะ ตามน้ําหนักการทิ้ง มท. 
กําหนดนโยบายคิดมูลค่าบรรจุภัณฑ์จากผู้บริโภค รวมทั้งการพิจารณาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์และมีการนํากลับมาใช้ซ้ํา/ใช้ใหม่ หรือ
นํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นให้มากขึ้น15  

กค./ พณ. 

สิทธิประโยชน์/
กองทุน 

ใหส้ทิธปิระโยชน์จูงใจ/สนบัสนนุเงนิทนุ สาํหรบัผูป้ระกอบการ เพื่อพฒันาระบบธุรกิจทีส่่งเสริมการบริโภคร่วม 
ผ่านการยืม เช่า หรือแลกเปลีย่นผลิตภัณฑ์16 
 

พณ./ อก./ กค. 

                                                            
13 หากมีความชัดเจนในรายละเอียดแล้ว หน่วยงานสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดสินค้าและบริการที่จะส่งเสริม เพื่อขอให้กําหนดเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ไปยังกรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงการคลังจะเร่งพิจารณาเพื่อกําหนดเป็นกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65  
14  ครอบคลุมการดําเนินการด้านการกําหนดมาตรฐานสินค้าและบริการ การลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ผลิต/จําหน่าย/ให้บริการ ในลักษณะเดียวกับการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการตามบัญชีนวัตกรรม
ไทย การพิจารณากําหนดราคากลางของสินค้าและบริการกลุ่มเป้าหมาย การจัดทํากฎหมายลําดับรองเพื่อกําหนดให้สินค้าและบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ผ่านการกําหนดเป้าหมายสัดส่วนร้อยละของมูลค่าสินค้าและบริการดังกล่าวต่อมูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อ 
จัดจ้างของแต่ละหนว่ยงานตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด 
15 กระทรวงการคลัง (กค.) มีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ถุงพลาสติกจากผู้บริโภคเพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งให้
น้อยลง อย่างไรก็ดี กรณีการใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ผลิตไม่ใช่ผู้บริโภคโดยตรง ทําให้ผู้ใช้ถุงพลาสติก (เช่น กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง) จะโอนภาระค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกให้กับผู้บริโภคใน
รูปแบบของราคาสินค้าที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในรูปแบบอื่นแทน ทั้งนี้ กค. อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อ
นํามาใช้รณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะที่ทําจากพลาสติก รวมถึงการผลักดันให้มีการนํากลับมาใช้ซ้ํา/ใช้ใหม่ หรือนํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไป 
16 ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประเภทกิจการที่ 5.8 ซึ่งจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์กลุ่ม B2 ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสําหรับการผลิตเพื่อส่งออก  
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ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

จัดกิจกรรมรณรงคส์รา้งจิตสํานึกในการลด/แยกขยะ เช่น แคมเปญส่งเสริมการเช่าแทนการซื้อ รณรงค์งดใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastics) รณรงค์ให้ผู้บริโภคขายของที่ไม่ใช้แล้วให้โรงงาน 

ทส./ มท./ อก. 

ส่งเสริมเรื่องฉลากเขียว /ฉลากแจ้งคณุสมบตัิด้านสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการจัดการหลังใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค  

ทส./ อก. 

สร้างความตระหนกัโดยการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 
ผลิตภัณฑ์เหลก็ Pre-Fabrication บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทส./ อก. 

 
ด้านการจัดการของเสีย 
เป้าประสงค์ :  
- มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการของเสียอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้เอื้ออํานวยต่อการนําของเสียไปใช้ประโยชน์เป็น
วัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ มากขึ้น  
- มีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น 
- มีกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไมใ่ช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม ่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม มากขึน้  
- อุตสาหกรรมไทยมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการจัดการของเสีย และสามารถนํามาใช้ใหเ้กิดประสิทธิผล 

ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ผลกัดันกฎหมาย ภายใตห้ลกัการผูก้่อมลพษิเปน็ผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) และการขยายความรับผดิชอบ
ของผูผ้ลติในการจัดการของเสีย/ซากผลติภณัฑ์ (Extended Producer Responsibility: EPR) ให้มผีลบังคับใช้ โดยมี
การกําหนดเนื้อหา ขอบเขต ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ และช่วงเวลาในการปรับตัวของผู้ประกอบการที่เหมาะสมสําหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง กฎระเบยีบอื่นๆ ที่จะ 
ทาํใหเ้กดิการพฒันาระบบจัดเกบ็ คดัแยก รวบรวม ขนส่ง และจัดการของเสีย เพือ่สนบัสนุนการนําขยะ/ของเสียไปใชเ้ปน็
ทรพัยากรในการผลิต เช่น การจัดทํากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้เกิดโมเดลธุรกิจในลักษณะ Profit Sharing เพื่อจัดการขยะ/วัสดุเหลือใช้ 
โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น การปรับปรุงกฎระเบียบ/กระบวนการในการขอนําของเสยีออกนอกโรงงาน เป็นต้น  

ทส./ อก./ มท. 
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ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
บงัคบัใชก้ฎหมาย/ กาํหนดมาตรฐาน เพือ่ควบคุมการจําหนา่ย/การนําเข้าสินค้าคณุภาพต่าํ/มีสารพษิอันตรายปนเปือ้น 
อย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดการลด/เลิกใช้สารที่เป็นอันตรายและก่อภาระในระหว่างกระบวนการผลิต ลดการปนเปื้อนในวัสดุ  
ซึ่งจะส่งผลใหส้ามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน/วัสดุได้มากที่สุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน17  

กค./ พณ./ อก./ 
สธ. (อุตสาหกรรม

การแพทย์) 
สิทธิประโยชน์/
กองทุน 

ใชป้ระโยชน์จากกองทนุที่มีอยู่ เพื่อสง่เสริมกิจการเกีย่วกบัการนาํผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงาน
มาผลติเปน็วัตถุดบิ หรือผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม (ทส.) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันฯ (สกท.) กองทุน 
ESCO Revolving Fund (ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (อก.) 

ทส./ สกท./ พน./ 
อก. 

ผลกัดันโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านการจัดการของเสีย   อว./ อก. 
ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

สนบัสนุนการจัดตั้ง Pilot Plant/ R&D Center (รัฐ-เอกชน-สถาบันศึกษา ไทย/ต่างประเทศ หรือการรว่มลงทุนในรูปแบบ 
Public Private Partnership: PPP)  

อก./ อว. 

สนบัสนุนการใหค้ําปรกึษาเชิงเทคนคิแกผู่ป้ระกอบการ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาของเสียเป็นพลังงานทดแทน/
การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ 

อก./ อว. 

 
ด้านการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ 
เป้าประสงค์ :  
- มีวัตถุดิบทุติยภูมิที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการผลิตภายในประเทศอย่างเพียงพอ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 
- มีการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิภายในประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้น 
 
 

                                                            
17 กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ มีการกําหนดมาตรการควบคุมการนําเข้าสินค้าเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข ป้องกันการนําเข้าสนิค้าด้อยคุณภาพ/มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในรูป
มาตรการห้ามนําเข้าและมาตรการจัดระเบียบนําเข้า โดยครอบคลุมประเภทสินค้า ได้แก่ 1) ตู้เย็น ตู้ทําน้ําเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี 2) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่
มีสารตะกั่วและสารแคดเมียมเกินปริมาณที่กําหนด 3) พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ 4) ยางรถที่ใช้แล้ว 5) เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดความเย็นต่ํากว่า 
50,000 บีทียูต่อชั่วโมง 6) เครื่องทําน้ําอุ่นและน้ําร้อนระบบก๊าซ ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐาน/การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการนําเข้าสินค้าคณุภาพต่ํา/ มีสารพิษปนเปื้อน อาจกระทําได้เฉพาะในกรณีที่
พิสูจน์ได้ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้ข้อยกเว้นทั่วไป (Article XX : General Exceptions) ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and 
Trades : GATT 1994) ว่าเป็นมาตรการที่จําเป็นต่อการปกป้องชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และจะต้องเป็นมาตรการที่บังคับใช้กับทุกประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนที่
เพียงพอและมีภาระในการพิสูจน์ถึงความจําเป็นและความชอบธรรมในการใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวด้วย 
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ด้าน มาตรการ หน่วยงานหลกั 
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

กําหนดโควตาการนําเขา้สนิค้า/ ผลติภณัฑ์ใช้แล้ว/ ขยะ/ ของเสีย ทีจ่ะนํามาใชเ้ปน็วัตถุดบิบางประเภท เพื่อจํากดัการ
นําเข้า เช่น เศษพลาสติก ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการควบคุมการนําเข้าขยะประเภทที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรีไซเคิลในประเทศ แต่ใน
กรณีที่มผีู้ประกอบการรีไซเคิลในประเทศสามารถนําขยะดังกล่าวมารีไซเคิลเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนสาํหรับภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ หรอืนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ อาจพิจารณาให้นําเข้าได้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้โรงงานรีไซเคิลในประเทศมี
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และสามารถแขง่ขันได้ 

พณ. 

กําหนดคา่ธรรมเนียมการส่งออก (Export Surcharge) เพื่อลดการส่งออกวัสดบุางประเภท (ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีระบบ
การจัดการวัสดุใช้แล้วเพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ที่มีประสิทธิภาพภายในประเทศ) เช่น การเก็บภาษีส่งออกเศษเหล็ก18 
เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศษเหล็กในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ การกําหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศ ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการ
ลงทุน รวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับความตกลงการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการพิสูจน์
ให้ได้ว่าการกําหนดค่าธรรมเนียมนั้น ส่งผลให้เกิดการหมนุเวียนของวัตถุดิบได้อย่างเป็นรูปธรรม  

กค. 

กําหนดมาตรฐานวัตถุดบิทตุยิภูมิ เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบทุติยภูมิที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม อก.  
สิทธิประโยชน์/
กองทุน 

พิจารณาใหส้ทิธปิระโยชน์จูงใจ เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล แกก่ิจการที่มีการใชว้ัตถุดบิทตุิยภมูิจากภายในประเทศ 
หรือ มีการแลกเปลี่ยนชิน้สว่นวัสดุระหว่างอุตสาหกรรม19 

กค./ อก. 

ผลักดัน/
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

สนบัสนุนผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือเครื่องจักรทีใ่ช้ในการนําสินค้าใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบ  อก./ อว. 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลสัเตอร์ในเชิงพืน้ที่ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดหาและเชื่อมโยงการใช้วัตถุดบิทตุิยภูมิ 
ในกระบวนการผลิต 

อก./ มท. 

จัดทาํและเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบตดิตาม (Tracking) ผลติภณัฑ์ ของเสีย/วัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนํา
ของเสีย/วัสดุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 

อก./ ทส. 

สนบัสนุนใหเ้กดิองค์กร/แพลตฟอร์ม ทีเ่ปน็ตัวกลางในการบรหิารการใชท้รพัยากรตามขั้นตอนการไหลของกระบวนการผลติ 
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้แต่ละหน่วยในระบบเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

อก./ ทส./ อว. 

 
 

                                                            
18 การจัดเก็บภาษีส่งออกเศษเหล็กเป็นอํานาจโดยตรงของกระทรวงการคลังภายใต้พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 สามารถเรียกเก็บอากรเพิ่มเติมสําหรับของใดๆ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ
อัตราอากรที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร 
19 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นข้อพิจารณาระดับนโยบายของประเทศ จึงจําเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายละเอียดของมาตรการฯ รวมทั้งต้องพิจารณาผลกระทบจาก
มาตรการและภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
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หมายเหตุ : บัญชีอักษรย่อหน่วยงาน 
กค. = กระทรวงการคลัง      สงป. = สํานักงบประมาณ 
กษ. = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     สธ. = กระทรวงสาธารณสุข 
ทส. = กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สมอ. = สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พณ. = กระทรวงพาณิชย์      อก. = กระทรวงอุตสาหกรรม 
พน. = กระทรวงพลังงาน      อย. = สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
มท. = กระทรวงมหาดไทย      อว.  = กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
สกท. = สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



 

6. การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular Economy 
6.1 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular Economy ตามแนวทางข้างต้นให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ภายใต้การดําเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จึงได้ร่วมกันกําหนดกรอบความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวคิด Circular Economy โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย Factory 4.0 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ครอบคลุมการพัฒนา
อุตสาหกรรมใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) โรงงาน 2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน 3) สิ่งแวดล้อม  
4) ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งน้ี ได้กําหนดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular Economy ไว้ในหัวข้อ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตความร่วมมือระหว่าง อก. และ ส.อ.ท. ดังน้ี 

- อก. จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
แนวคิด Circular Economy ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนําของเสียและวัสดุเหลือใช้มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ืออํานวยความสะดวกให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําของเสียและวัสดุเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

- ส.อ.ท. จะขับเคลื่อนและขยายผลแนวคิด Circular Economy ไปสู่การปฏิบัติตลอดโซ่คุณค่าของ
กระบวนการทางธุรกิจ โดยดําเนินโครงการนําร่อง ทั้งในมิติเชิงสาขาอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง และในมิติเชิงพ้ืนที่ อาทิ โครงการถนนพลาสติก
รีไซเคิล จังหวัดระยอง โครงการบางกะดีโมเดล จังหวัดปทุมธานี และโครงการศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร บางปู
โมเดล จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 

ทั้งน้ี อก. และ ส.อ.ท. จะขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular Economy อย่างต่อเน่ือง 
ผ่านกลไกการดําเนินงานร่วมระหว่าง อก. และ ส.อ.ท. คือ คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะทํางานย่อยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะทํางานพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ คณะทํางานการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน และคณะทํางานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ 

นอกจากน้ี ยังมีกลไกขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกขน ผ่านคณะทํางานเพื่อผลักดันในประเด็นของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกรอบการ
ดําเนินงานของคณะทํางานฯ จะครอบคลุม 3 เรื่องหลัก คือ การสร้างความตระหนักรู้ การสร้างต้นแบบด้าน Circular 
Economy และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

6.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกรอบข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม ตามข้อ 5. ข้างต้น รวมถึงมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขานําร่อง ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ/มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้
กลไกความร่วมมือเชิงบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการหารือ บูรณาการ และประสาน
การดําเนินงานในรายละเอียดร่วมกัน เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน เง่ือนไข หลักเกณฑ์ ใน
รายละเอียดของแต่ละมาตรการ ให้มีความเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับข้อกําหนด กฎหมาย 
กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติผ่านการดําเนินงานของหน่วยงาน/คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ต่อไป  
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6.3 สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในส่วนที่เป็นการดําเนินงานตามภารกิจของ อก. น้ัน จะมีการดําเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยตามแนวคิด Circular Economy ของ อก. ที่ นําเสนอในข้อ 4. ข้างต้นอย่างต่อเน่ือง โดยปรับช่องทางการ
ให้บริการ/กลไกต่างๆ ของ อก. ให้เป็นไปในทิศทางที่มุ่งสู่การพัฒนาตามแนว Circular ให้มากขึ้น รวมท้ังเช่ือมโยง
ประเด็นการพัฒนาด้าน Circular ของ อก. กับมาตรการอ่ืนๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลักดันมาตรการท่ี
เก่ียวข้องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้การบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนในแต่ละ
ประเด็นหลักตามกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด Circular Economy ของ อก. อาทิ 

ประเดน็พฒันา แนวทางการขบัเคลื่อน 
1. การเพิม่
ประสทิธภิาพการ
ผลติใหมี้ศกัยภาพ
และเปน็มิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม  
(Eco-Efficiency) 

ผลักดันใหผู้้ประกอบการมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเช่ือมโยงกับกลไกสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน/สถาบันการเงินต่างๆ  
พิจารณาให้สิทธิประโยชน์จูงใจที่เหมาะสม แก่สถานประกอบการที่มีกระบวนการผลิตตามแนว 
Circular ภายใต้กฎหมาย/กฎระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อก.  
พิจารณาปรับเน้ือหาและขอบเขตการรับรอง/ให้รางวัลแก่สถานประกอบการ ผ่านกลไกที่มี
อยู่แล้ว ใหร้องรับ/เอ้ือต่อประเด็นการพัฒนาด้าน Circular เช่น การรับรองสถาน
ประกอบการสีเขียว (Green Industry), Eco Factory, Green Mining, การให้รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่นด้าน Circular Economy เป็นต้น  
จัดทํามาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการ  
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลวัสดุ 
(โดยเฉพาะของ SMEs) เพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น หากมีมาตรการห้ามนําเข้าวัสดุ
ดังกล่าวจากต่างประเทศในอนาคต 

2. การเพิม่มูลค่า
อุตสาหกรรม/
สร้างผลติภณัฑ์
ใหม่จาก 
ของเสีย*/วัสดุ
เหลือใช้
ภายในประเทศ 
(Upcycling) 
 
*ของเสีย ในทีน้ี่ 
ครอบคลุมทั้งขยะ 
ของเสีย วัสดุใช้
แล้ว และ by 
product 

 

ปรับปรุงกฎระเบียบ/กระบวนการขอนํากากอุตสาหกรรมออกนอกพ้ืนที่ให้สามารถ
ดําเนินการได้โดยสะดวก รวดเร็วมากขึ้น โดยอาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์จูงใจเป็นพิเศษ
สําหรับการนํากากฯ ออกนอกพ้ืนที่เพ่ือนํามาทําการผลิตตามแนว Circular 
พัฒนาเคร่ืองมือ/กลไกที่ช่วยให้การเก็บรวบรวมและการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 
- ระบบที่สามารถบ่งช้ีวิธีการคัดแยก การจัดการและแนวทางการนํากากอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดมูลค่าเพ่ิมสูงสดุ 
- การจัดทําฐานข้อมูลของเสียจากโรงงาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการอ่ืนสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้เกิดมูลคา่สูงขึ้น (Upcycle) 
ส่งเสริมการนําของเสียในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์ โดยใช้กลไกในระดับพ้ืนที่ที่ อก. มีอยู่เป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุน เช่น หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สู่อนาคต (ITC) รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการนําของเสียมาใช้ประโยชน์โดยดําเนินโครงการ
ร่วมกันระหว่างโรงงาน ชุมชน และ Big Brother ในพ้ืนที่
ปรับบทบาทและเพ่ิมศักยภาพการให้บริการของกลไกที่ อก. มีอยู่ เช่น สถาบันเครือข่าย, 
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (TIDC) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) เพ่ือให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมตามแนวทาง Circular ให้มากขึ้น เช่น การ
ส่งเสริม ECO Design การวิจัยพัฒนา/องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ Bio-Economy เพ่ือ 
ต่อยอดเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
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ประเดน็พฒันา แนวทางการขบัเคลื่อน 
3. การสง่เสริม
การปรบัรปูแบบ
ธุรกิจ Circular 
Enterprises/ 
Startup 

จัดเวทีประกวดผลงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนําผู้ที่ได้รางวัลจากการประกวด 
มาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ พร้อมทัง้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนผ่านแหล่งเงินที่มีอยู่ 
และเช่ือมโยงกับ SME Bank หรือธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ เพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการ 
พิจารณาปรับสัดส่วนการให้การส่งเสริม SMEs/Startup ภายใต้โครงการท่ีมอียู่ ให้เน้น
ผู้ประกอบการท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามแนวทาง Circular ให้มากขึ้น 
ต่อยอดขยายผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคลิ ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ/ Startup ตามแนวคิด Circular 
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ตัวอย่างการขบัเคลื่อนการดาํเนนิงานดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมตามแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในส่วนทีเ่ปน็การดําเนนิงานตามภารกิจของ อก. : ข้อเสนอการบริหารจัดการวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

จากอุตสาหกรรมแปรรปูผลติผลทางการเกษตร เพือ่สนบัสนนุและขบัเคลื่อนนโยบาย 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานกําหนดมาตรการการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) เพ่ือศึกษา ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน และระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งพิจารณาจัดทําร่างมาตรการส่งเสริม
การนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีข้อเสนอแนวทางการกําหนดมาตรการบริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม 
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังน้ี 

1) กําหนดชนิดและประเภทวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพ่ือเพ่ิมรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะส่งเสริมให้เข้าสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเลือกของเสียชีวภาพ (Bio Wastes) จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างเดียว และ/
หรือแร่ธาตุพ้ืนฐาน (Mineral Substance) จากทั้งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยลด
ระดับการควบคุมเหลือเพียงการรายงาน และได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน (สก.2) รวมถึงให้สามารถจัดการของเสียได้เองภายในโรงงาน 

2) ปรับแก้ข้อกฎหมาย เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
สําหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

2.1) เพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ในข้อ 13 (3) (ก) (ข) เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาการจัดเก็บของเสียภายในโรงงานและการจัดการของเสียเอง
ภายในโรงงาน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.2) แก้ไขประกาศ อก. เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ในภาคผนวก 4 
ข้อ 1 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน เพ่ือกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการของเสียและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยต่อ
สุขภาพอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental and Health Audit) โดยผู้ตรวจประเมิน
เอกชน (Third Party) 

2.3) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีโรงงานผู้ก่อกําเนิด
ต้องการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของตนเอง ให้ได้รับยกเว้นการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับบําบัด/กําจัด
กากอุตสาหกรรม แต่ยังคงต้องแจ้งแรงม้าเครื่องจักรในส่วนที่เพ่ิมเติม และยกเว้นการขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) 

ทั้งน้ี หากดําเนินการตามข้อเสนอข้างต้น คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายใน
การกําจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังน้ี  
 ของเสียชีวภาพจากอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป 
แร่ธาตุพ้ืนฐาน จากอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป 
ปริมาณ* (ตัน/ปี) 7,964,453 696,598 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท) 3,982 – 7,965 1,045 – 1,393 
*ข้อมูล 1 ม.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562 
หมายเหตุ การประเมินมูลค่าเมื่อต้องการนําไปกําจัด : ของเสียชีวภาพ 500 – 1,000 บาท/ตัน  
แร่ธาตุพ้ืนฐาน 1,500 – 2,000 บาท/ตัน 
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ทั้งน้ี ในการวัดผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในภาพรวม ได้กําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย (เบ้ืองต้น) โดยอ้างอิงจากตัวช้ีวัดที่อาจสามารถสะท้อนถึงผลการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้และมีการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว เช่น 

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีการนําขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย แหลง่อ้างอิง/  
หน่วยงานรับผดิชอบ 

การนําขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นในปริมาณ 0.5 ล้านตัน/ปี การเก็บข้อมูลโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) 

ร้อยละของขยะในประเทศได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง โดยมีค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
- ขยะมลูฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 (หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัด
อย่างถูกต้อง รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยทีนํ่าไปใช้ประโยชน์)  
- ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ภายในปี 2575 (หมายถึง ปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนที่นําไปรีไซเคิลยังสถานที่รีไซเคลิที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย โดย
ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภท 105,106 รวมกับของเสียอันตรายที่ถูก
นําไปกําจัดยังสถานที่กําจัด ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยขึ้นทะเบียน
เป็นโรงงานประเภท 101) 
- กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100 ภายในปี 2565 (หมายถึง กากอุตสาหกรรมที่มี
การแจ้งการขนส่งออกไปบําบัด/กําจัด/รีไซเคิลยังโรงงานผู้รับดําเนินการที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) 

ทส. โดยอ้างอิงจาก 
- ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 
20 ปี (2560–2579)  
- (ร่าง) แผนแม่บทด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากขยะและของเสียอันตราย
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561–2580) 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะดีขึ้น โดยมีค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
- ปี 2561-65 ค่าดัชนีเท่ากับ 0.74 
- ปี 2566-70 ค่าดัชนีเท่ากับ 0.81 
- ปี 25671-75 ค่าดัชนีเทา่กับ 0.89 
- ปี 2576-60 ค่าดัชนีเท่ากับ 0.95 

ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 
2580) ประเด็นที่ 18 การเติบโต
อย่างย่ังยืน ซึ่งมีการติดตาม
ประเมินผลผ่านระบบ eMENSCR 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ซึง่
เป็นการวัดผลรวมของการจัดการ
ขยะทุกประเภท (ขยะมลูฝอย  
มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตราย 
สารเคมีในภาคเกษตรและกาก
อุตสาหกรรม) 

สําหรับการวัดผลการดําเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ในส่วนที่เป็นการดําเนินงานตามภารกิจของ อก. ก็มีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย (เบ้ืองต้น) ใน
แนวทางเดียวกับการวัดผลฯ ในภาพรวม คืออ้างอิงจากตัวช้ีวัดที่อาจสามารถสะท้อนถึงผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้และมีการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่แล้ว เช่น 
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  ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย แหลง่อ้างอิง/ หน่วยงานรับผดิชอบ 
กรอบแนวทางที่ 1: การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติให้มีศักยภาพและเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) 
เป้าหมาย: ภาคอุตสาหกรรมไทยมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
- จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองโรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียว เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กําหนด 

การเก็บข้อมลูโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนขับเคลื่อน
การผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (พ.ศ. 
2561 – 2580) ฉบับปรับปรงุ ที่
ดําเนินการโดย ทส. 

- จํานวนโรงงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านโครงการ 
Factory 4.0 ของ อก. ที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อปี 

การเก็บข้อมูลโดย กรอ. 

- จํานวนโรงงานที่นํามาตรฐานเศรษฐกิจหมนุเวียนไปประยุกต์ใช้ การเก็บข้อมูลโดย สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อก. 

กรอบแนวทางที่ 2: การเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรม/สร้างผลติภณัฑ์ใหม่จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้
ภายในประเทศ (Upcycling) 
เป้าหมาย: เพ่ิมสัดส่วนและมลูค่าเพ่ิมจากการนําขยะหรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็น
วัตถุดิบทดแทนหรือนํามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
- มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการนําองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเป้าหมายไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  
ต่อปี 

การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
รีไซเคิล ของศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อก. 

- จํานวนโรงงานที่เข้าสู่การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง  
ต่อปี เป็นไปตามเป้าหมายที่ กรอ. อก. กําหนด 

การเก็บข้อมูลโดย กรอ. 

- ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเ่ป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง (ล้านตันต่อปี) เป็นไปตามเป้าหมายที่ กรอ. อก. กําหนด 

การเก็บข้อมูลโดย กรอ. 

- ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเข้าสู่ระบบ  
(ล้านตันต่อปี) เป็นไปตามเป้าหมายที่ กรอ. อก. กําหนด 

การเก็บข้อมูลโดย กรอ. 

กรอบแนวทางที่ 3: การสง่เสริมการปรับรปูแบบธรุกิจ สร้าง Circular Enterprise/Startups 
เป้าหมาย: ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น 
- มผีู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการชุมชนที่ดําเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 
และร้อยละ 10 ของผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการชุมชนที่
ได้รับการพัฒนา ต่อปี ตามลําดับ 

เป้าหมายการดําเนินโครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และการพัฒนา
ผู้ประกอบการชุมชน ของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) อก. 

- ผู้ประกอบการและผูส้นใจได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีรีไซเคิล 200 ราย/ปี 

ผลการดําเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ของ กพร. อก. 
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการดําเนินงานตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด Circular Economy ภายใต้การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน จะทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ เริ่มจากหน่วยย่อยที่สุดของสังคม คือ 
ประชาชน จะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านตัวเลือกในการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น 
และด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้อาศัยอยู่ในสังคมสีเขียว  

สําหรับภาคธุรกิจ กระบวนการผลิตภายใต้แนวคิด Circular Economy จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จาก
การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมาพร้อมกับโอกาสการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ เช่น ธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ธุรกิจรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง ธุรกิจ Biofuel ธุรกิจใน
ลักษณะ Sharing Platform และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี เป็นต้น บริษัท/องค์กรหลายแห่งได้เริ่มนําแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจากการลดต้นทุน การเพ่ิมรายได้ มีความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิ มขึ้ น และมีประสิทธิภาพเชิงนิ เวศสู งขึ้ น ซึ่ งมี ส่ วนช่วยลดการเกิดปัญหามลภาวะ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์/การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมด้วย 

เมื่อธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถพัฒนายกระดับให้มีการผลิตตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งมีการ
บริโภค การจัดการของเสีย และการนําของเสียมาเป็นวัตถุดิบทุติยภูมิที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ก็ย่อมส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น และเป็นเครื่องยนต์สําคัญที่จะผลักดันประเทศไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป และเมื่อหน่วยต่างๆ ของประเทศได้รับประโยชน์ ประเทศไทยก็ย่อมได้รับผลในเชิงบวกด้วย 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยพ่ึงพาทรัพยากรน้อยลง ทําให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับประเทศ นอกจากน้ี การใช้
ทรัพยากรนานขึ้นและนําทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ จะส่งผลดีโดยตรงต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมการจัดการขยะ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และสุดท้าย ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยของสังคม
จนถึงในระดับภาพรวมของประเทศย่อมจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทโลกตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนที่ประชาคมโลกร่วมกันกําหนดไว้ในที่สุด 
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(ร่าง) การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกจิของการพฒันาตามแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ในกรณขีองประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับธุรกิจ โดยในระดับภาพรวมของประเทศ จากการศึกษา
ของ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารช้ันนําของโลก ระบุว่าระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจะส่งผลให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น จากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหม่ๆ และต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการใช้งานวัสดุ/ปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้นานขึ้น มีการนําวัสดุ
มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมค่าตอบแทนของแรงงาน เป็นการเพ่ิมรายได้ของภาค
ครัวเรือน และส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศสูงขึ้นได้ 

จากผลการศึกษาข้างต้น สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้ทดลองประเมินผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจของการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกรณีของประเทศไทย ด้วยแบบจําลองทาง 
เศรษฐมิติในรูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน และใช้วิธีการประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Square: OLS) โดยใช้ข้อมูลปริมาณขยะ (ขยะมูลฝอยชุมชน) ที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งเก็บ
รวบรวมโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา เพ่ือสะท้อนถึงโอกาสในการนําขยะมาใช้เป็นวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิตสําหรับภาคการผลิตของ
ประเทศ โดยจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองดังกล่าว พบว่า หากประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นในปริมาณ 1 ล้านตัน จะส่งผลให้ GDP ของประเทศเพ่ิมขึ้น 0.263 ล้านล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.63 ของมูลค่า GDP ของประเทศ [ณ ปี 2561 GDP ประเทศไทย 
(CVM) มีมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านบาท]  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณขยะท่ีถูกนํามาใช้ประโยชน์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 0.41 ล้านตัน ดังน้ัน เพ่ือให้การคาดการณ์
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลจริงและมี
ความเป็นไปได้มากขึ้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์จากขยะในประเทศไทยมี
ทิศทางที่เพ่ิมขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 0.41 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้อมูลหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นโอกาสที่ดีและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หากภาคอุตสาหกรรมไทยเห็น
ความสําคัญและมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการนําขยะมาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต 
ผนวกกับการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่เอ้ืออํานวยต่อการนําขยะมาใช้ประโยชน์ จนทําให้มีการนําขยะ
มาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นได้ในปริมาณ 0.5 ล้านตัน/ปี จะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ โดยส่งผลให้
มูลค่า GDP ของประเทศเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.3 
ของมูลค่า GDP ของประเทศ (คิดจากมูลค่า GDP (CVM) ของไทย ปี 2561) 

อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบข้างต้น เป็นเพียงการประมาณการจากข้อมูลที่มีอยู่ใน
เบ้ืองต้น ซึ่งสามารถสะท้อนถึงโอกาสและผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเบ้ืองต้นจากการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่วนการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาฯ ในเชิงลึก รวมถึง
ผลกระทบในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน จําเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียดในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก 1 
 

สรุปการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของต่างประเทศ 
 

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์เอกสาร Manifesto for 
a Resource Efficient Europe ซึ่งกล่าวถึงความสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจให้มีความหมุนเวียน ต่อมา 
ใน ปี  ค .ศ . 2013  คณะกรรมาธิการฯ  ได้จั ดทํ าน โยบาย  European Environmental Research and 

Innovation Policy โดยหนึ่งในวาระหลักของนโยบายดังกล่าวคือ 
การผลักดันให้มีการดําเนินการด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมของสหภาพยุโรปโดยรวมเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ม ากขึ้ น  หลั งจ าก น้ั น  ใน ปี  ค .ศ . 2015 
คณะกรรมาธิการฯ ได้นําเสนอ Circular Economy Package เป็น
ครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพราะเป็น
นโยบายที่ ให้ความสําคัญทั้งกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม (Eco-design) ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนการบริโภค 
และการจัดการของเสียซึ่งเป็นกระบวนการหลังจากการบริโภค 

โดยมี Key Action Areas 4 ด้าน คือ 1) การผลิต (Production) 2) การบริโภค (Consumption) 3) การจัดการ
ข อ ง เสี ย  (Waste Management) แ ล ะ  4) ก าร ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Raw Material) ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมาธิการฯ ได้ผลักดัน Circular Economy Package ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อาทิ 
การต้ังงบประมาณกว่า 650 ล้านยูโรจากกองทุน Horizon 2020 และกว่า 5.5 พันล้านยูโรจากกองทุน 
Structural Fund เพ่ือดําเนินโครงการต่างๆ การกําหนดมาตรการลดขยะอาหาร การพัฒนาการติดฉลาก การพัฒนา
มาตรฐาน Secondary Raw Material การวางแผน Eco-design Working Plan นโยบายเก่ียวกับพลาสติก และ
การนํานํ้ามาใช้ซ้ํา นอกจากน้ี ยังเพ่ิมความเข้มงวดของข้อบังคับด้านการเผาขยะและการฝังกลบ เสนอร่างระเบียบ
และทบทวนกฎหมาย รวมถึงปรับเป้าหมายด้านของเสียที่เก่ียวข้อง เช่น การเพิ่มสัดส่วนการ Reuse ของเสียใน
สหภาพยุโรป การเพ่ิมสัดส่วนการ Recycle บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และการยุติการฝังกลบของเสียที่ Recycle ได้ 
(Recyclable Waste) และของเสียที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non-hazardous Waste) โดยสิ้นเชิง เป็นต้น 

เยอรมนี เริ่มใช้ The German Closed Substance Cycle and Waste Management Act เมื่อปี 
ค.ศ.1996 ต่อมา ในปี ค.ศ. 2012 ได้อนุมัติการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและการบริหาร
ขยะของเสีย และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมด้าน Circular Economy Policy ในช่วงปี ค.ศ.2000 ทําให้ประเทศเยอรมนี
สามารถนําของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ 14 และอุตสาหกรรมการจัดการของเสียกลายเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 200,000 คน และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
กว่า 4 หมื่นล้านยูโร ในปี ค.ศ.2016 

สหราชอาณาจักร ได้พัฒนาโครงการเพ่ือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ถึง 
50,000 ตําแหน่ง และสามารถเพ่ิมเงินลงทุนในประเทศถึง 1.2 หมื่นล้านยูโร ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) เพ่ิมขึ้นถึง 3.6 พันล้านยูโร นอกจากน้ี ยังคาดว่านวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการ 
ใช้งานที่ยาวนานขึ้น จะส่งผลให้สามารถลดขยะภายในประเทศได้ถึง 1.4 ร้อยล้านตัน และเพ่ิมรายได้จากการ 
รีไซเคิลถึง 1.7 พันล้านยูโรต่อปี  
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ฝรั่งเศส ได้ก่อต้ังสถาบันเพ่ือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Institute for Circular Economy) เมื่อปี ค.ศ. 
2013 ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน
แนวทางปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงรณรงค์ปลูกฝังความตระหนัก (Awareness Raising) และส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่น อีกทั้งยังมีการบังคับใช้กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอีกด้วย   

เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ต้ังเป้าหมายที่จะลดปริมาณวัตถุดิบ Virgin ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 
ค.ศ. 2030 และให้มีการนําวัตถุดิบกลับมาใช้ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2050 อีกทั้งยังให้ความสําคัญเรื่องการออกแบบ
สินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ใช้วัตถุดิบน้อย มีอายุการใช้งานนาน และต้องนํากลับมาใช้ใหม่/รีไซเคิลได้ 
โดยมีการกําหนดประเด็นพัฒนาในภาพรวมท่ีจําเป็นต้องส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งระบบอย่าง

เป็นรูปธรรม  โดยประเด็นที่ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ให้การส่งเสริมในลักษณะ
ภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
พ้ืนที่  Digitalization และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส่ง ทั้งน้ี การเปลี่ยนผ่านสู่
เศ รษ ฐ กิ จห มุ น เวี ยน ขอ งป ระ เท ศ
เนเธอร์แลนด์ จะดําเนินการอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน จาก Linear Economy สู่ Reuse 

Economy โดยเร่ิมจากการนําสิ่งที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ก่อนที่จะเข้าสู่ Circular Economy 
อย่างสมบูรณ์ต่อไป  โดยคาดว่าระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้หลุมฝังกลบ รวมท้ังสามารถสร้างงานได้ 54,000 ตําแหน่ง และเพ่ิมมูลค่าการตลาด
ได้ถึง 7.3 พันล้านยูโรต่อปี 

ญี่ ปุ่น  เริ่มใช้ The Promotion of Effective Utilization of Resources Law เมื่อปี  ค .ศ .2000  
ทําให้ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการจัดการของเสีย โดยมีขยะจากการผลิตและการบริโภคที่ไม่ได้นํา
กลับไปใช้ใหม่เพียงร้อยละ 5  ความสําเร็จของญี่ปุ่นมาจากการที่รัฐบาลสร้างรากฐานการจัดการของเสียอย่าง
ครอบคลุม ต้ังแต่การทําให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายสําหรับผู้บริโภค การเก็บค่าจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่
ตอนซื้อ และการบังคับให้เอกชนเป็นเจ้าของร่วมในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการจัดการของเสีย โดยมีประเด็น
พัฒนาในภาพรวมเพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ คือ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการส่งเสริมให้เกิดตัวกลางที่เป็น New Business Model ที่เรียกว่า 
“Platformer”  
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ขั้นตอนการเปล่ียนผ่านไปสู่ Circular Economy (CE) ในกรณีของประเทศญ่ีปุ่น จะเปลี่ยนจาก CE 1.0 ซึ่ง
ให้ความสําคัญกับ 3R ไปสู่ CE 1.x คือการเปลี่ยนให้การผลิต-การขายเป็นไปตามการคาดการณ์อุปสงค์โดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะทําให้เกิดเศรษฐกิจที่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม เพ่ือไปสู่ CE 2.0 คือ Product to 
Service ตามลําดับ โดยมีกลไกสําคัญ คือ Platformer ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการควบคุมการใช้ทรัพยากร
หรือ Flow ในการทํางาน โดยใช้ข้อมูล/IT เข้ามาช่วยให้แต่ละหน่วยในระบบเช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

จีน เริ่มมีการกล่าวถึง Circular Economy เมื่อปี ค.ศ.1996 เพ่ือช่วยในการควบคุมมลพิษ ต่อมาในปี ค.ศ. 
2011 ประเทศจีนได้ริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการนิเวศวิทยา
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างปี ค.ศ. 2011 – 2015 ภายใต้
ภารกิจและมาตรการต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบหมุนเวียน ส่งเสริมการบริโภค
ทรัพยากรอย่างประหยัด อาทิ พลังงาน นํ้า และที่ดิน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิล
ขยะเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท การพัฒนาระบบการรีไซเคิลทรัพยากรและขยะ ตลอดจนการเผยแพร่แนวคิดที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจสถาปัตยกรรมและธุรกิจขนส่ง รวมถึงบทบาทด้านการบริการเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการ
บริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ี ในปี ค.ศ. 2013 ประเทศจีนยังมีการกําหนด Circular 
Economy Development Strategy and the Recent Action Plan ที่ เ น้ น เรื่ อ ง  Clean Production, Eco-
industrial Park และ Eco-cities โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ภายใต้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานจากภาคเอกชนและประชาชน อีกด้วย 

 

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

 

ที่มา :   
1. รายงานการศึกษาเรื่อง "นโยบายระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน" จัดทําโดย สํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์, กันยายน 2557 
2. วารสารธุรกิจสีเขียว Volume 9 Issue 3 September – December 2015 ของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
3. บทความเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) จัดทําโดย สํานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
ในต่างประเทศ สืบค้นจาก https://thaiindustrialoffice.wordpress.com เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
4. เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มย่อย (Focus group) เพ่ือกําหนดเป้าหมายและขอบเขตของแผนที่ 
นําทางการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2562  
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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ภาคผนวก 2 
 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
กับแผน/ยทุธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ 

 

แผนระดบั 1  
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีตัวช้ีวัดประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทั้งน้ี ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ 

- การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
และส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

- การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

- การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

- การพัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจัดการนํ้า 
เชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านนํ้าของประเทศ เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้นํ้าอย่างประหยัด 
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

นอกจากน้ี การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ 1) ต่อยอดอดีต ด้วยการนําอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ มา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) ปรับปัจจุบัน ด้วยการสร้างปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ืออํานวย และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งน้ี การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า 
เรื่องเกษตรปลอดภัยและเกษตรชีวภาพ และในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เรื่องอุตสาหกรรม
ชีวภาพ รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืนด้วย 
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แผนระดับ 2  
2.1 แผนปฏิรูปประเทศ20 
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ปฏิรูประบบการวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดทําแผนการวิจัยและสนับสนุนการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือตอบสนองเป้าหมาย Zero waste ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดปริมาณขยะในระบบ 
ผ่านกิจกรรมการพัฒนากลไกในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเข้าสู่การกําหนดนโยบายและแผน
ของภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ ย่ังยืน ตอบสนองเป้าหมาย Zero waste ตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต2ิ1 
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 

18 การเติบโตอย่างย่ังยืน ซึ่งให้ความสําคัญกับการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้น
หลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่   

- แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเร่ือง การ
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตร และ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่ ย่ังยืน เช่น การกําหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมติดฉลาก
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการขับเคลื่อนการผลิตและ
การบริโภคท่ีย่ังยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง การ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ 
วิธีการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  

- แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตรายและกาก
อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายจากแหล่งกําเนิด สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย การบังคับใช้มาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้ง
ระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กําจัด และหน่วยงานกํากับดูแล 
เป็นต้น 

นอกจากน้ี การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสนับสนุนให้

                                                            
20 แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบค้นจาก Website สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, มีนาคม 2562 

21 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2565) ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 46 ก 11 เมษายน 2562 
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อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย โดยมีเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นหน่ึงใน
แผนย่อย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
อย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย 

2.3 ประเด็นเร่งด่วนใน ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)22  
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการน้ําและมลพิษทั้งระบบ ในส่วนของการจัดการมลพิษ 
จะมุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งกําเนิดโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และจัดทําระบบการ
อนุญาตการระบายมลพิษ ซึ่งจะทําให้มลพิษได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งระบบ โดยมี
แผนงานที่เก่ียวข้อง อาทิ แผนงานการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว นอกจากน้ี ยังมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น 
ที่ 15 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อยอดจาก
ภาคเกษตรและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัย 
พัฒนา และสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรม โดยมีแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง อาทิ การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้วยการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าผลผลิต  

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักร ในส่วนของการผลิต มีแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและ
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน การลดมลพิษ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาด สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกชีวภาพ สนับสนุนแนวทางการจัดการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต รวมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการจัดทําบัญชีผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายสินค้า สนับสนุนการออกฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ส่งเสริม
สินค้าฉลากเขียว และฉลากสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของภาคการผลิต
และภาคการขนส่ง ตลอดจนสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนตํ่า 
สําหรับในส่วนของการบริโภค มีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ย่ังยืน 
โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค การเลือกใช้มาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับ 
แต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การคิดราคาสินค้าโดยรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมท้ังค่ากําจัดซากผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติเพ่ือทดแทนการใช้พลาสติก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น รวมท้ังขยายประเภทของสินค้าให้มากขึ้นและครอบคลุมสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 
 

                                                            
22 สรุปประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ สืบค้นจาก Website สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
มีนาคม 2562 
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แผนระดับ 3  
3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562 - 2580) 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทําได้จัดทํา “แผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562 - 2580)” เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไทย ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า รวมท้ังเพ่ือผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยต้ังเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโต
ของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉล่ียไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี และมีนักรบอุตสาหกรรมพันธ์ุใหม่ (New Warrior 4.0) จํานวน 150,000 ราย ภายใน
ระยะเวลาของแผนฯ ทั้ งน้ี  แผนปฏิบั ติการฯ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่  1) การปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมทีข่บัเคลื่อนดว้ยปญัญา 2) การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และ 3) การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก โดยประเด็นเรื่อง Circular 
Economy จะสอดคล้องกับแนวทางที่ 1 ประเด็นพัฒนาที่ 1 คือ การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและ
นวัตกรรม โดยใช้กลไกสําคัญ ประกอบด้วย การยกระดับมาตรฐาน (Standard) การเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 
(Productivity) และการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ที่จะนําไปสู่การผลิตที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

3.2 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 257923 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้จัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่าง 
บูรณาการในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและย่ังยืนและ
เป็นสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ นโยบายหลัก ๑๒ นโยบายย่อย ๓๘ ตัวช้ีวัด ๑๑๖ 
แนวนโยบาย คือ นโยบายท่ี ๑ จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพ่ือความสมดุล เป็นธรรม และย่ังยืน 
นโยบายที่ ๒ สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความม่ังคั่งและย่ังยืน นโยบายที่ ๓ ยกระดับมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายท่ี ๔ สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายหลักที่มีประเด็นพัฒนาและตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ได้แก่ 

- นโยบายท่ี ๒ สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่งคั่งและย่ังยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์
ของนโยบายคือ ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพบนฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตและบริโภคที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและมลพิษน้อยที่สุด ประกอบด้วย ๓ นโยบายย่อยคือ นโยบายที่ ๒.๑ สร้าง
ระบบเศรษฐสังคมที่เก้ือกูลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ ๒.๒ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามลักษณะพ้ืนที่ และนโยบายท่ี ๒.๓ สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนา
แบบคาร์บอนตํ่า โดยมี ๑๔ ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ปริมาณการบริโภคทรัพยากร
ในประเทศต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง  สัดส่วนการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ิมขึ้น   

                                                            
23 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ 
๕๔ ง ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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ปริมาณขยะที่เข้าระบบกําจัดขั้นสุดท้าย (ตัน) ลดลง  ความหนาแน่นของขยะพลาสติกในทะเลต่อตารางกิโลเมตร 
ลดลง  สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย ร้อยละ ๓๐ เป็นต้น 

- นโยบายที่ ๓ ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
เป้าประสงค์ของนโยบายคือ มีเครื่องมือและกลไกที่เพ่ิมสมรรถนะให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ เป็นเชิงรุก และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ นโยบายย่อยคือ นโยบายท่ี ๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอํานวยความสะดวกให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ นโยบายท่ี ๓.๒ ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด ด้วยการจัดวางและ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานข้อมูลเดียว มีระบบเช่ือมโยงข้อมูล
จากระดับตําบลไปจนถึงระดับประเทศ รวมทั้งข้อมูลของภาคเอกชน ตลอดจนให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวกและง่าย และนโยบายที่ ๓.๔ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการสร้างรูปแบบและแนวทางให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมี ๕ ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green GDP) อยู่ในระดับดีขึ้น  งบประมาณการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

3.3 แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 257924 
การจัดทําแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ ย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ (Sustainable 

Consumption and Production Roadmap 2017-2036: SCP Roadmap 2017-2036) เป็นการดําเนินงาน 
ต่อยอดจากโรดแมปเพ่ือการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ย่ังยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ที่จัดทํา
ขึ้นภายใต้ Thailand – EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF) โดยพิจารณาเพิ่มเติมและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและรายสาขา รวมทั้งเป้าหมายและ
แผนการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙  
แผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ร่าง) 
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นต้น 

แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หลักการสําคัญ เป้าหมายในภาพรวม ยุทธศาสตร์ และแผนขับเคลื่อนรายสาขา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ภาคเกษตรกรรมและอาหาร ภาคอุตสาหกรรมการบริการ (รวมท้ังการท่องเที่ยว) ภาคการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

                                                            
24 แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ Sustainable Consumption and Production Roadmap 
2017-2036 (SCP Roadmap 2017-2036) โดยคณะทํางานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ี ๑๒ สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการบริโภคและผลิตท่ีย่ังยืน, กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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ภาคการสร้างความตระหนักและการศึกษา โดยสอดแทรกปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านพลังงาน อาคาร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้างและผังเมือง ระบบการคมนาคมขนส่ง การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “ประเทศไทยเป็นผู้นาของอาเซียนด้านการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางสังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙” 
รายละเอียดตามภาพด้านล่าง 

 

 
 
 
 



ห น้ า  43 | 51 
 

3.4 ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 
2564 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการ
มลพิษ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือ
กําหนดทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในระยะยาว และกําหนดแนวทางการดําเนินงานในแต่ละช่วงทุก  
๕ ปี โดยเฉพาะระยะ ๕ ปีแรก เรียกว่าแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ทั้งนโยบายรัฐบาล การปฏิรูปประเทศไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายเก่ียวกับการจัดการมลพิษที่สําคัญในระดับสากล โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (SDGs) โดยใช้กรอบแนวคิดบนหลักการของการพัฒนาที่มุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมให้เป็นสังคมของ
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหามลพิษ
ร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งน้ี แผนดังกล่าวให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เก่ียวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยงานและภาคีที่เก่ียวข้องนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี แบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี โดยมีการวาง
ภาพในอนาคตที่ต้องการจะเห็น ดังน้ี 

ระยะที่ ๑ ระยะ ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมุ่งจัดการมลพิษที่ต้นทาง ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาคการผลิตจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดมลพิษตํ่า มีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกําเนิดมลพิษทุก
ประเภทอย่างเพียงพอและจัดการมลพิษได้ตามมาตรฐาน โดยจะใช้ “แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี มาสู่การขับเคลื่อนและแปลงไปสู่การปฏิบัติ 

ระยะที่ ๒ - ๓ ช่วงระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๔) มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนลดการใช้ทรัพยากรที่กําจัดยาก ลดการเกิดของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริโภคสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในชีวิตประจําวัน 

ระยะที่ ๔ ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) ได้วางกรอบแนวทางดําเนินงานเพ่ือให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนตํ่า (Low carbon Society) บนพ้ืนฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน
อย่างแท้จริง โดยมีฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสถาบัน/องค์กรรองรับการพัฒนาประเทศแบบไร้
ของเสีย (Zero Waste) 

สําหรับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ ๓ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ให้ใช้
ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่พอดี กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย การพัฒนาและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้ผลิตและผู้บริโภค การใช้สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 
และการติดฉลากแสดงข้อมูลการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ได้แก่ ๑. จํานวนเครื่องมือ
และกลไกที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ เกษตรกรรม และแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ๓. จํานวนสินค้าและบริการที่
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เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ๔. มีฉลากสิ่งแวดล้อมครอบคลุมประเภทสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น ๕. ประชากรมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบําบัด กําจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
โดยให้ความสําคัญกับการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิด การจัดให้มีระบบจัดการของเสีย ทั้งจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคชุมชน ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง 
โดยครอบคลุมการจัดการทั้งขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ กากอุตสาหกรรม สารอันตราย นํ้าเสีย 
และมลพิษทางอากาศ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การบูรณาการทุกภาคส่วนในการกํากับดูแลและ
บังคับใช้กฎหมาย การเพ่ิมศักยภาพการบําบัด กําจัดของเสียรวม โดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ได้แก่ ๑ . 
แหล่งกําเนิดมีการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง และ ๒. มีระบบการจัดการของเสียและมลพิษอย่าง
ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษ โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ กลไก กฎหมาย ฐานข้อมูล การกําหนดนโยบาย การใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม งานวิจัยและนวัตกรรม การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ การดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อผูกพัน และข้อตกลงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การบูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษ การสร้าง
เครื่องมือ กลไกที่มีความหลากหลายครอบคลุมการบริหารจัดการมลพิษ การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการ
มลพิษ การเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและอาเซียน ในรูปแบบการเข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาระหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ โดยมีตัวช้ีวัดการดําเนินงาน ได้แก่ 
1. มีเครื่องมือ กลไกที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. จํานวนภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่ร่วมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการจัดการมลพิษเพ่ิมขึ้น ๓. มีผลการเจรจาต่อรองในการดําเนินการตามพันธกรณีและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

3.5 (ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)25 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณา โดย (ร่าง) แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือให้ขยะและ
ของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุชภาพอนามัยของประชาชน 
ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการมลพิษฯ ของประเทศไทยโดยใช้หลัก 3R/ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)/ Waste to Resources หลักการผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้ จ่ าย (PPP : Polluter Pays Principle)  ส่งเสริม
ภาคเอกชนร่วมลงทุนในการจัดการขยะ (Public Private Partnership) และให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดย
ใช้หลักการ Extended Producer Responsibility : EPR โดยกําหนดตัวช้ีวัด ให้ขยะประเภทต่างๆ ทั้งขยะมูลฝอย
ชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการทั้งหมด ภายในปี 2570 (10 ปี), ปี 2575 (15 ปี), และ ปี 2563 (มูลฝอยติดเขื้อและกากอุตสาหกรรม
อันตราย) ตามลําดับ 

(ร่าง) แผนแม่บทฯ ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งมาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2561 
– 2565) และมาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2580) ดังน้ี  

                                                            
25 (ร่าง) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบค้นจาก 
http://www.pcd.go.th/file/Draft-PCD-14-08-61-1.pdf 
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1) การป้องกันและลดพิษจากขยะและของเสียอันตราย เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Design for Environment: DfE) เพ่ือให้สามารถใช้ซ้ําและ 
รีไซเคิลได้ง่าย การกําหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรีไซเคิลและวิธีการกําจัดบนบรรจุภัณฑ์/
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีการคัดแยกนํากลับมาใช้ประโยชน์และกําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
การควบคุม จํากัดและยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single Use Plastic) 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะและของเสียอันตราย เช่น 
การปรับปรุง/ฟ้ืนฟูสถานที่กําจัดขยะให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ การกําหนดให้มีกฎ ระเบียบและ
หน่วยงานที่เอ้ือต่อการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ การออกกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ให้มีระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Wastes) เช่น Nano Waste 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย เช่น การกําหนด
กฎระเบียบ/ข้อกําหนดด้านการลดการเกิดขยะ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (DfE) 
จัดวางระบบการเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก ให้มี
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือและกากของเสีย
อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในการจัดการซากแบตเตอร่ีไฟฟ้า โซล่าเซลล์ ซากรถยนต์ เพ่ือนํามาใช้
ประโยชน์ใหม่ในประเทศ (Waste to Resources) รวมทั้งศึกษาวิจัยวัสดุทดแทนบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก การจัดทํา
กฎหมายการจัดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลาง ครอบคลุมขยะทุกประเภท และความรับผิดชอบ
ของทุกภาคส่วนต้ังแต่ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กําจัด และหน่วยงานกํากับดูแล ตลอดจนให้มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กําจัดยาก 

3.6 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เพ่ือเป็นกรอบและ 
ทิศทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กรอบแนวคิดของแผน
แม่บทฯ ประกอบด้วย การใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) การมีระบบจัดการที่เหมาะสม กําจัดแบบ 
ศูนย์รวม และแปรรูปขยะเพื่อนํามาผลิตเป็นพลังงาน ภายใต้ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ต้ังเป้าหมายไว้ 6 ประการ คือ (1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 
2564 (2) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 ภายในปี 2562 (3) ของเสียอันตรายชุมชน
ได้รับการรวบรวมและส่งกําจัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2564 (4) มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง ร้อยละ 100 ภายในปี 2563 (5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการ ร้อยละ 100 ภายใน
ปี 2563 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี 2564 โดยมาตรการภายใต้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ได้แก่  

1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกําเนิด เช่น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกและ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการผลิตและใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2) มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
จังหวัดมีการเก็บรวบรวม ขนส่ง กําจัดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่กําจัด
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเช้ืออย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
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3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เช่น การสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนต้ังแต่ระดับเยาวชน การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการบําบัด/กําจัด การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการจัดการโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และสังคม 

3.7 (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573   
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 มีมติรับทราบ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะ

พลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ปรับปรุง (ร่าง) Roadmap ดังกล่าว และจัดทํา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ] ก่อนเสนอไปยังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองตาม
ขั้นตอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ต่อไป  

การจัดทํา (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เป็นการดําเนินการ
สืบเน่ืองจากท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก รวมทั้งให้กระทรวง
พาณิ ชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการจูงใจสําหรับบริษัท ห้างร้าน และสถาน
ประกอบการต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกอีกทางหน่ึงด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทํา (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 [(ร่าง) Roadmap] 
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบและทิศทางการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ โดย (ร่าง) Roadmap 
ได้ต้ังเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี พ.ศ. 2562 เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าด่ืม 
ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุ
อาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติกภายในปี พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี ยังต้ังเป้าหมาย
ให้มีการนําขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ภายในปี 2570 รวมทั้งมีการกําหนดหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการดําเนินงานตาม (ร่าง) Roadmap ในทุกภาคส่วน  

ทั้งน้ี (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2562 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 – 2565 และ ระยะที่ 3 พ.ศ. 
2566 – 2573 โดยในแต่ละระยะครอบคลุม 3 กลุ่มมาตรการ ได้แก่  

- มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกําเนิด เช่น การจัดทําหลักเกณฑ์/ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลงในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรฐาน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นํากลับมารีไซเคิลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพ่ือให้นํามารีไซเคิลหรือทําประโยชน์ใหม่ได้ทั้งหมด   

- มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค เช่น การลด เลิกใช้พลาสติกเป้าหมายภายใต้
ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดนํ้าด่ืม พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ (Oxo) 
และไมโครบีด (Microbead) การสนับสนุนองค์ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เยาวชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการ
ทรัพยากรโดยการจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง 

- มาตรการจัดการพลาสติกหลังการบริโภค เช่น การสนับสนุนการนําขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการ 
รีไซเคิล การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ upcycling การวางระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานในการคัดแยกและจัดการขยะ
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แบบครบวงจรในทุกพ้ืนที่ โครงการถนนพลาสติกตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคเอกชนและการขยายผลสู่การเป็นมาตรฐาน
ถนนพลาสติกสําหรับประเทศไทยเพ่ือนําไปเป็นวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 

3.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพ่ือเป็นกรอบช้ีนําให้ภาคีการพัฒนานําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยการจัดทําแผนฯ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งได้เห็นชอบกับแผนฯ 
ฉบับน้ี แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการ
ป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟู ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และ
ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งนโยบายหลักที่มีประเด็นพัฒนาและตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีฯ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกําเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน สนับสนุนการนํากลับมาใช้ใหม่ 
และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มี
บทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมี ๖ ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยมีอัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการ
รวบรวมและส่งไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นต้น 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน โดยมี ๘ ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากร (Material Footprint: MF) ของประเทศ และ
การบริโภคพ้ืนฐานต่อการใช้ทรัพยากรต่อคนลดลง  สัดส่วนของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสัดส่วนปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  สัดส่วนการใช้พลังงานต่อจีดีพีลดลง  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์ระดับสี่ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

3.9 แผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทําแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2558 – 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้แนวคิดการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการกํากับ ดูแลกากอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างครบวงจร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ก่อกําเนิดของเสีย (Waste Generator: WG) ผู้ขนส่ง ของเสีย (Waste Transporter: WT) 
ผู้บําบัด/กําจัด/รีไซเคิลของเสีย (Waste Processor: WP) รวมท้ังผู้กํากับดูแลของเสีย (Waste Regulator: WR) เพ่ือให้
กากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยบางส่วนของแผนน้ี สามารถตอบสนองแผนงาน
ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
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 แผนดังกล่าว กําหนดเป้าหมายไว้ 2 ประการ คือ ๑) โรงงานจําพวกที่ 3 ที่แจ้งประกอบกิจการแล้ว แจ้ง
การขนส่งกากอุตสาหกรรมออกไปบําบัด/กําจัด/รีไซเคิล เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปีละอย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ โรงงาน ใน
ระยะเวลา ๕ ปี และ ๒) กากอุตสาหกรรมอันตรายและกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นปริมาณปีละ 0.473 ล้านตัน และ 8.01 ล้านตัน ตามลําดับ โดยมี
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฯ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การควบคุม กํากับดูแล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี
เป้าหมาย คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและลงโทษผู้กระทํา
ผิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้มีจํานวนโรงงานท่ีมีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น ผ่านมาตรการ
ต่างๆ เช่น การเร่งรัดและติดตามการต่ออายุโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการกากอุตสาหกรรม E-license และระบบฐานข้อมูลติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS)  

2. การสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจกับผู้ประกอบการและประชาชน ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการยกระดับมาตรฐานโรงงานรับบําบัด/กําจัดกากอุตสาหกรรม ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์กากในโรงงานผู้ก่อกําเนิดกากอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ต้องฝังกลบ ศึกษาพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการนํากากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงาน รวมท้ังการสร้างแรงจูงใจ โดยให้สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษี/เงินสนับสนุนการแปรรูปกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานไฟฟ้า สําหรับโรงงานรับบําบัด/กําจัดกากในนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี การจัดหาพ้ืนที่รองรับการจัดการกากอุตสาหกรรมในอนาคต และตรวจสอบการขนส่งกาก
อุตสาหกรรม เช่น การจัดหาพ้ืนที่รองรับกากอุตสาหกรรม 6 แห่งทั่วประเทศ การมอบอํานาจการอนุญาตนําออกนอก
โรงงานให้แก่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเช่ือมโยงระบบติดตามการ
ขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตราย (GPS) กับศูนย์ควบคุมการจราจรขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ส่งเสริมการนําเตาอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้งานแล้วมาใช้ประโยชน์เป็นเตาเผากากอุตสาหกรรม เป็นต้น 

4. การแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือติดตามผู้กระทําผิดและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษ ให้สามารถติดตามผู้กระทําผิดเก่ียวกับกากอุตสาหกรรม แก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย และออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่รัฐมีวิธี
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ 

นโยบาย/แนวคิดการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs)  
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ต่อเน่ือง
จาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความสอดคล้องกับ SDGs ดังน้ี 

1) เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วม กระทรวงคมนาคม/กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 

- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย่ังยืน โดยเพ่ิมส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน
ในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ ภายในปี 2573 

- ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น ตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ  
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- เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และภายในปี 2573 โดยส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มจํานวนผู้ทํางานวิจัยและพัฒนา 
ต่อประชากร 1 ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น 

2) เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน (Responsible 
Consumption & Production) โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 

- ดําเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดําเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่
ย่ังยืน ทุกประเทศนําไปปฏิบัติ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นํา โดยคํานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของ
ประเทศกําลังพัฒนา 

- บรรลุการจัดการที่ย่ังยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ.
2573 

- ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหน่ึงในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหาร
จากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว ภายในปี พ.ศ. 2573 

- บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่าน้ันด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่าน้ันออกสู่อากาศ นํ้า และ
ดินอย่างมีนัยสําคัญ เพ่ือจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563 

- ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573  
- สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ย่ังยืนไปใช้ 

และบูรณาการข้อมูลด้านความย่ังยืนไว้ในรอบการรายงานของบริษัทเหล่าน้ัน 
- ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ย่ังยืน ตามนโยบายและการให้ลําดับความ

ความสําคัญของประเทศ 
- สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่

ย่ังยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 
- สนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนย่ิงขึ้น 
ทั้งน้ี การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนตามเป้าหมายข้างต้น 

จําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริโภคสินค้าและทรัพยากร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต้องมีเทคโนโลยีในการกําจัดขยะที่สร้างมลพิษอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและผู้บริโภคตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลและการลดปริมาณการเกิดขยะ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย 

2. นโยบาย Thailand 4.026 

นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลท่ีรัฐบาลนํามาใช้เป็นในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน หลักคิดของนโยบายน้ี คือการสรุปบทเรียนในอดีต และน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
บริบทของประเทศเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอย่างสมดุลใน 3 มิติ อันจะนําไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนอย่าง
แท้จริง โดยมีเครื่องยนต์ 3 ตัวเป็นกลไกขับเคลื่อน ได้แก่ 1) Green Growth Engine 2) Inclusive Growth 

                                                            
26 สรุปจากเอกสารเร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ีย่ังยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0” โดย  
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในการสัมมนาวิชาการ เร่ือง “องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Engine ซึ่งจะนําไปสู่เศรษฐกิจกระจายแบบถ้วนทั่ว หรือ Distributive Economy ที่จะเป็นตัวปลดล็อกเรื่องกับ
ดักความเหลื่อมล้า และ 3) Productive Growth Engine ซึ่งจะทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า Innovation-
Driven Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่จะเป็นตัวปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ทั้งน้ี เครื่องยนต์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ Green Growth Engine ซึ่งเป็นการ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อันนํามาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ 
Circular Economy คือเศรษฐกิจที่สามารถนําของเก่ามาใช้ได้ สามารถ Regenerate ได้ ทําให้คนกับสิ่งแวดล้อม
อยู่ด้วยกันอย่างย่ังยืน และเป็นตัวปลดล็อกเรื่องกับดักความไม่สมดุล/ความไม่ย่ังยืน อันเกิดจากการพัฒนาภายใต้
โมเดลเศรษฐกิจในรูปแบบเดิม 

3. นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)27  
สืบเน่ืองจากการเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

ของประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน  และมหาวิทยาลั ย  รวม  500 คน  เมื่ อ วันที่  5 พฤศจิ กายน  2561 ภายใต้ การนํ าของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้นําเสนอและมอบสมุดปกขาว “BCG in Action : การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy)” โดย BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจกับความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการนําองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความ
เข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ พร้อม
กับปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ ความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ 
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวไปพร้อมกัน ซึ่งแนวคิดน้ีตอบโจทย์การพัฒนาที่
ย่ังยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ย่ังยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(วทน.) จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ BCG Model จะครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่ เกษตรและอาหาร 
พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนจะถูกนําไปใช้กับทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน 3 เรื่อง คือ การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร 
(Reuse, Refurbish, Sharing) การแปรสภาพเพ่ือกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) และการออกแบบผลิตภัณฑ์/
กระบวนการผลิตเพ่ือให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero-Waste) เช่น การใช้เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของขยะชุมชน หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจร และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมขยะ
เป็นศูนย์ นอกจากน้ี ยังเสนอให้มีการสร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะธุรกิจที่พัฒนานวัตกรรมสีเขียว ตลอดจนใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาประเมินวิเคราะห์ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงระบบการ
ผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมต้ังแต่ “ยอดปิรามิด” ซึ่งหมายถึง 
ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมสูง มีกําลังลงทุนในเทคโนโลยี พร้อมรับความเสี่ยง สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และ
จะเป็นกําลังสําคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต จนถึง “ฐานปิรามิด” ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือ
ภาคชุมชน ที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่เก่ียวข้องกับคนจํานวนมากและเป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ SMEs หรือชุมชน 

                                                            
27 “BCG in Action : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy)” โดยประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เสนอต่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, 5 พฤศจิกายน 2561 
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ทั้งน้ี ในส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy จะมุ่งเน้นการคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ให้นานที่สุด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการสร้างของเสีย
ให้เกิดขึ้นในปริมาณท่ีตํ่าที่สุด ให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนําวัตถุดิบที่
ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ อาทิ การเปล่ียนกากมันสําปะหลังจากกระบวนการผลิต
แป้งมาผลิตเป็นพลังงาน เช่น เอทานอล หรือก๊าซชีวภาพ เมื่อบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ก็จะทํา
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สมบูรณ์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นําไปสู่ความย่ังยืนและความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล  

4. นโยบายรัฐบาล28  
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้

ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาว จึงได้กําหนด
เรื่องการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ในนโยบายรัฐบาล โดยระบุไว้ภายใต้นโยบายหลักด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย เช่น  

- นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยระบุไว้เป็นนโยบายในลําดับแรก คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดย
นําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และวัฒนธรรม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า 
การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  

- นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม โดยการสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นนํ้า โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการนําร่องที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG 

- นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยการพัฒนาระบบนิเวศรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 

นอกจากนโยบายหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฯ แล้ว เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ยังถูกระบุไว้ภายใต้
นโยบายหลักด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน โดยการ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ/ของเสีย เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากน้ี รัฐบาลยังระบุ
ประเด็นการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ในนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ในเรื่องของการวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิด BCG 
อีกด้วย 

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

 
 

                                                            
28 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
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(ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1. ความเป็นมา 
1.1 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในฐำนะองค์กรที่มีภำรกิจในกำรจัดท ำและผลักดันนโยบำยในกำร

พัฒนำอุตสำหกรรม  ตลอดจนจัดท ำข้อมูลและชี้น ำและกำรเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้จัดท ำแนว
ทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  โดยอุตสำหกรรมเหล็ก
เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมน ำร่อง 

1.2 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้มีกำรจัดท ำ (ร่ำง) มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กตำม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกำรด ำเนินกำรหำรือร่วมกับสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทยใน
กำรจัดท ำ (ร่ำง) มำตรกำรดังกล่ำว  หลังจำกนั้น ได้น ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562  ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบกำรในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเหล็กและอุตสำหกรรมเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม  ซึ่งที่ประชุมไม่ได้ขัดข้องต่อมำตรกำรดังกล่ำว 

1.3 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้จัดประชุมหำรือกับหน่วยงำนภำยในกระทรวงอุตสำหกรรม  
ประกอบด้วย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่  ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสหำกรรม และ
สถำบันเครือข่ำย ได้แก่ สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย สถำบันพลำสติก สถำบันยำนยนต์ 
สถำบันอำหำร สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ สถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ และสถำบันไทย-เยอรมัน  เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2562 โดยมีรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (นำยอดิทัต วะสีนนท์) เป็นประธำนกำรประชุม  ซึ่งทุกหน่วยงำน
ไม่ขัดข้องในหลักกำรพร้อมกันนี้ บำงหน่วยงำนได้ให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่ำง) มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็ก
ตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ซึ่งส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้เพ่ิมเติมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

1.4 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้จัดประชุมคณะท ำงำนพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่ (Industry 4.0 
และ S-Curve) ครั้งที่ 4-1/2562 เพ่ือพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562  โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมเป็นประธำน และมีคณะท ำงำนประกอบด้วย ผู้แทนจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและ
ผู้แทนจำกกรมต่ำงๆ ในกระทรวงอุตสำหกรรม  ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องในหลักกำรและพร้อมที่จะสนับสนุน
ในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว 

1.5 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม ครั้งที่ 4-1/2562 เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 
2562 โดยมีปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นประธำนและประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น
ประธำนร่วม  โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้แทนจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนจำกกรม
ต่ำงๆ ในกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องในหลักกำรและพร้อมที่จะสนับสนุนในกำร
ด ำเนินกำรมำตรกำรดังกล่ำว 

1.6 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้เสนอ (ร่ำง) แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ (ร่ำง) แผนพัฒนำอุตสำหกรรมสำขำน ำร่อง ได้แก่ เหล็กและยำงรถยนต์  เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เพ่ือพิจำรณำเร่งผลักดันเสนอมำตรกำรต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรมเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเสนอ 
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2. กรอบแนวคิดและความส าคัญ 

2.1 อุตสาหกรรมเหล็ก 
 อุตสำหกรรมเหล็กถือเป็นอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเหล็กเป็นวัตถุดิบพ้ืนฐำนที่ป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง
ต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
เหล็กสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
  (1)  เหล็กทรงยาว (Long products) เช่น เหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยำวส่วนใหญ่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 

(2) เหล็กทรงแบน (Flat products) เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนส่วนใหญ่ถูกใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และ
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล 

 อุตสำหกรรมเหล็กของไทยเป็นกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศมำกกว่ำส่งออก โดยปริมำณกำร
ใช้เหล็กในประเทศต่อกำรส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91:9 โดยกำรบริโภคเหล็กของไทยอยู่ใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงมำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 รองลงมำคือ อุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 และ 9 ตำมล ำดับ ในปี 2562 ไทยมีกำรบริโภคเหล็ก 
จ ำนวน 18.5 ล้ำนตัน คิดเป็นมูลค่ำ 4.4 แสนล้ำนบำท มำจำกกำรผลิตในประเทศ จ ำนวน 7.6 ล้ำนตัน 
(1.7 แสนล้ำนบำท) น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 12.2 ล้ำนตัน (3.2 แสนล้ำนบำท) และส่งออกไป
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 1.4 ล้ำนตัน (0.4 แสนล้ำนบำท)  

2.2 โครงสร้างการผลิต 
 โครงสร้ำงกำรผลิตเหล็กไทยเริ่มต้นจำกกำรผลิตขั้นกลำง คือขั้นตอนของกำรหลอมและกำรหล่อ

เหล็ก  โดยกำรผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส ำเร็จรูป (Semi-finished  
products) เช่น เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต เหล็กแท่งแบนสแลป จำกต่ำงประเทศ เช่น รัสเซีย ยูเครน เข้ำมำผ่ำน
กระบวนกำรผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์เหล็กส ำเร็จรูป (2) กำรใช้เศษเหล็กที่หมุนเวียนในประเทศหรือน ำเข้ำจำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ มำผ่ำนกระบวนกำรหลอมและน ำมำรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก
ส ำเร็จรูป  โดยกระบวนกำรผลิตเหล็กตำมรูปที่ 1 

จำกรูปที่ 1 เศษเหล็กจึงเป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญของอุตสำหกรรมเหล็กในประเทศ  ซึ่งที่ผ่ำนมำ
ควำมต้องกำรใช้ เศษเหล็กมีมำกกว่ำปริมำณเศษเหล็กที่มี ในประเทศ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรน ำเข้ำ                     
ในขณะเดียวกัน ยังมีกำรส่งออกเศษเหล็กไปต่ำงประเทศเนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนรำคำ กล่ำวคือ รำคำรับซื้อ
เศษเหล็กของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศต่ ำกว่ำรำคำที่ผู้ค้ำเศษเหล็กส่งออก  นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรไทย  ที่
มีกำรหลอมหล่อเศษเหล็กในประเทศจะท ำกำรหลอมหล่อเพ่ือผลิตเหล็กชั้นคุณภำพทั่วไปเท่ำนั้น ยังไม่มีกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส ำเร็จรูป (semi-finished steel products) คุณภำพสูง และยังไม่มีกำรผลิต
เหล็กกล้ำไร้สนิม โดยเศษเหล็กท่ีหมุนเวียนในประเทศมำกว่ำร้อยละ 80 น ำมำหลอมหล่อใหม่เพ่ือผลิตเป็น
เหล็กอุตสำหกรรมก่อสร้ำง เช่น เหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็ก เป็นต้น โดยมีโรงงำนผลิตเหล็ก
ที่มีกำรหลอมหล่อเศษเหล็กจ ำนวนประมำณ 30 รำย ตำมตำรำงท่ี 1 
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รูปที่ 1 กระบวนกำรผลิตเหล็ก 
   

ผลิตภัณฑ์ จ านวนโรงงาน (ราย) 

ผลิตภัณฑ์เหล็กก่ึงส ำเร็จรูป (Semi-finished 
steel products) 

 

 - เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต 9 
ผลิตภัณฑ์เหล็กส ำเร็จรูป (Finished steel 
products) 

 

- เหล็กทรงยำว  19 
- เหล็กทรงแบน เหล็กทรงยำว 2 

รวม 30 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนโรงงำนที่มีกำรหลอมหล่อเศษเหล็กในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กก่ึงส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
เหล็กส ำเร็จรูป 
ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเหล็กไทย 

2.3 เศษเหล็ก (Steel Scrap)  
      เศษเหล็ก คือ เหล็กที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตสินค้ำของภำคอุตสำหกรรม หรือสินค้ำที่

ช ำรุดเสียหำย เสื่อมคุณภำพ และหมดอำยุกำรใช้งำน ด้วยคุณสมบัติของเหล็กที่สำมำรถใช้แม่เหล็กดูดแยกออก
จำกเศษวัสดุอ่ืนได้ง่ำยและสำมำรถน ำกลับมำรีไซเคิลใหม่ได้เกือบ  100%  เมื่อเทียบกับเศษวัสดุชนิดอ่ืน 
เศษเหล็กจึงถูกน ำมำรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเหล็กอีกครั้งหนึ่ง 
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รูปที่ 2 วัฏจักรชีวิตของเหล็กและเหล็กกล้ำ (Steel’s Life Cycle) 
ที่มำ : Greening the scrap metal value chain through promotion of BAT/BEP to reduce  
U-POPs releases from recycling facilities (UNIDO) 

วงจรชีวิตของเหล็กเริ่มต้นจำกกำรน ำสินแร่เหล็กจำกเหมืองแร่มำถลุง ผ่ำนกระบวนกำรผลิต
เหล็กและเหล็กกล้ำจนได้ผลิตภัณฑ์เหล็กส ำเร็จรูปเพ่ือใช้ผลิตสินค้ำในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรใช้
เหล็กเส้นส ำหรับกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย กำรใช้เหล็กแผ่นส ำหรับผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ และส ำหรับผลิต
กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ ดังรูปที่ 2 โดยสินค้ำเหล็กจะมีอำยุกำรใช้งำนแตกต่ำงกันตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ำเหล็กหมดอำยุกำรใช้งำนลงก็กลำยมำเป็นเศษเหล็ก จำกนั้นเศษเหล็กสำมำรถกลับไป
เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเหล็กส ำเร็จรูปได้อีกครั้งหนึ่ง  โดยสำมำรถจ ำแนกเศษเหล็กจำกแหล่งที่มำหลัก 3 
แหล่ง ได้แก่ 

(1)  เศษเหล็กจากอุตสาหกรรม (Industrial Scrap)  
เศษเหล็กจำกอุตสำหกรรมเป็นเศษเหล็กที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 

เช่น เศษเหล็กที่เหลือจำกกำรปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ เศษเหล็กที่เหลือจำกกำรตัดหัว -ท้ำยของเหล็กเส้น          
ในโรงงำนผลิตเหล็ก รวมถึงเศษขี้กลึง โดยเศษเหล็กชนิดนี้มักจะถูกจัดเก็บแยก ไม่น ำไปรวมกับเศษวัสดุชนิดอ่ืน ๆ  
จึงท ำให้เศษเหล็กชนิดนี้เป็นที่ต้องกำรของอุตสำหกรรมเหล็ก เนื่องจำกมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่น้อยกว่ำเศษเหล็ก
จำกสินค้ำที่หมดอำยุ ประกอบกับเศษเหล็กจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ มีลักษณะทำงเคมีและลักษณะทำงกำยภำพ
ของเศษเหล็กที่แตกต่ำงกันชัดเจน ดังนั้นจึงสะดวกในกำรน ำกลับไปรีไซเคิล โดยเศษเหล็กจำกอุตสำหกรรม  
จะถูกส่งกลับไปยังโรงหลอม/หล่อเหล็กอย่ำงรวดเร็วโดยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยเศษเหล็ก หรือถูกส่งไปยัง           
โรงหลอม/หล่อเหล็กโดยตรง  เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่จัดเก็บและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง          
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมำณเศษเหล็กจำกอุตสำหกรรม คือ กำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
ที่ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ 
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รูปที่ 3 แผนผังวงจรเศษเหล็กจำกโรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial scrap) 

(2)  เศษเหล็กจากสินค้าที่หมดอายุ (Obsolete Scrap)  
เศษเหล็กจำกสินค้ำที่หมดอำยุเป็นเศษเหล็กที่เกิดจำกกิจกรรมกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์ 

เช่น รถยนต์เก่ำ บ้ำนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังเก่ำที่ถูกทุบทิ้ง ตู้เย็น แอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กระป๋อง อุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ต่ำง ๆ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรทำงกำรเกษตร ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีอำยุ
กำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันไป แหล่งก ำเนิดเศษเหล็กจำกสินค้ำที่หมดอำยุที่ใหญ่ที่สุดคือ รถยนต์เก่ำ รองลงมำ
คือ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกล และเหล็กจำกสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ตำมล ำดับ โดยเศษเหล็กจำกสินค้ำที่
หมดอำยุจะถูกเก็บรวบรวมจำกที่พักอำศัย หรือธุรกิจร้ำนค้ำ โดยผู้รับซื้อของเก่ำ ซึ่งกระจำยกันอยู่ทั่วไปใน
ชุมชมต่ำง ๆ แล้วน ำไปขำยยังร้ำนรับซื้อของเก่ำ และผู้ประกอบกำรธุรกิจเศษเหล็ก ตำมล ำดับ เพ่ือท ำกำร
คัดแยกและเพ่ิมมูลค่ำให้กับเศษเหล็ก ก่อนที่น ำส่งเข้ำโรงหลอม/หล่อเหล็กต่อไป 

 
รูปที่ 4 แผนผังวงจรเศษเหล็กจำกสินค้ำที่หมดอำยุ (Obsolete Scrap) 

(3) เศษเหล็กจากโรงหลอม/หล่อเหล็กที่มีเตาหลอม (Home Scrap) 
เศษเหล็กจำกโรงหลอม/หล่อเหล็กที่มีเตำหลอมเป็นเศษเหล็กที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต

และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้คุณภำพ ซึ่งจะถูกหมุนเวียนกลับไปหลอมใหม่ในโรงงำน เศษเหล็กในกลุ่มนี้จะมี
ปริมำณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเศษเหล็กกลุ่มอ่ืน อย่ำงไรก็ตำมเศษเหล็กในกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตำม
ปริมำณผลผลิตเหล็กของทั้งประเทศ 
 กำรรวบรวมเศษเหล็กในประเทศเพ่ือป้อนให้กับอุตสำหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ำของไทย ผู้ที่
มีบทบำทส ำคัญในกำรรับซื้อเศษเหล็กจำกสินค้ำที่หมดอำยุ หรือเศษเหล็กที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตจำก
โรงงำนอุตสำหกรรม คือ กลุ่มผู้ค้ำเศษเหล็กภำยในประเทศ จำกข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม
เหล็กไทย พบว่ำมีจ ำนวนผู้ประกอบกำรค้ำเศษเหล็ก ประมำณ 68 รำย อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรบำง
รำยนอกจำกจะค้ำเศษเหล็กในประเทศแล้ว ยังส่งออกเศษเหล็กไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศด้วย 
 กำรรีไซเคิลโลหะประเภทเหล็กหรือเศษเหล็ก ก่อให้เกิดประโยชน์มำกมำยต่อสิ่งแวดล้อม โดย
จำกรำยงำนกำรวิจัยของหน่วยงำนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ กำรรีไซเคิลเศษเหล็ก 1 ตัน  จะ
ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้แร่เหล็กลง 1,100 กิโลกรัม ลดกำรใช้ถ่ำนหิน 630 กิโลกรัม ลดกำรใช้หินปูน 55 
กิโลกรัม ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้ 642 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง (kWh) ประหยัดน้ ำมันได้ 1.8 บำร์เรล หรือ 
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287 ลิตร ลดกำรปล่อยก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ถึงร้อยละ 58 และ
ร้อยละ 75 ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับกำรผลิตเหล็กจำกสินแร่ 

2.4 สถานการณ์เศษเหล็กไทย   
 ปัจจุบันปรมิำณกำรหมุนเวียนเศษเหล็กในประเทศยังไม่เพียงพอต่อกำรใช้ในประเทศ  จึงมีผล
ท ำให้ต้องน ำเข้ำเศษเหล็กจำกต่ำงประเทศ  โดยในช่วงปี 2556-2562 มีกำรน ำเข้ำเศษเหล็กประมำณ 
0.96-1.72 ล้ำนตัน/ปี  ในขณะที่มีกำรส่งออกประมำณ 0.39-0.41 ล้ำนตัน/ปี  ตำมตำรำงท่ี ๒    
            
                      หน่วย : ตัน 

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การน าเข้า 960,801 1,382,536 949,342 953,066 1,733,749 1,724,172 1,050,393 

การส่งออก 437,250 383,732 397,457 431,162 387,862 410,132 355,323 

การน าเข้า
สุทธ ิ

523,551 998,804 551,884 521,904 1,345,887 1,314,040 695,070 

ตำรำงที่ ๒ ปริมำณกำรน ำเข้ำและส่งออกเศษเหล็กของประเทศไทย ปี 2556-2562 
ที่มำ : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเหล็กไทย 

 2.5 การวิเคราะห์ Mismanagement Scrap ในระบบการจัดการเศษเหล็กของไทย   
เนื่องจำกเหล็กเป็นโลหะที่สำมำรถน ำเศษเหล็กกลับมำใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต

ได้ทั้งหมด  และจำกข้อมูลปี 2562 พบว่ำ กำรบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยมีปริมำณ 18.5 ล้ำนตัน/ปี 
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กดังกล่ำวจะน ำไปใช้ในกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม 2 ประเภท คือ (1) Manufacturing 
Sector เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องใช้ในครัวเรือน และ (2) Construction Sector โดยสัดส่วนของ
เหล็กที่ใช้ใน Manufacturing Sector ต่อ Construction Sector คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 43:57 
กล่ำวคือ ปริมำณกำรใช้เหล็กใน Manufacturing Sector ประมำณ 8.0 ล้ำนตัน และปริมำณกำรใช้
เหล็กใน Construction Sector ประมำณ 10.5 ล้ำนตัน 

นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ อำยุกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกเหล็ก (สินค้ำที่ท ำ
จำกเหล็กหรือมีเหล็กเป็นส่วนประกอบใน Manufacturing Sector เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ) มีอำยุกำร
ใช้งำนเฉลี่ยประมำณ 20 ปี  ดังนั้น หลังจำกระยะเวลำผ่ำนไป 20 ปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะหมดอำยุกำรใช้
งำนและเป็นเศษเหล็กทั้งหมด โดยข้อมูลจำก Steel Recycling Institute แสดงให้เห็นว่ำปัจจุบันมีเหล็กที่
ผลิตได้จำกกำรรีไซเคิลรถยนต์ที่หมดอำยุแล้วมำกถึง 18 ล้ำนตันต่อปี ในขณะที่รถยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ก็ใช้
เหล็กประมำณ 18 ล้ำนตันเช่นกัน แสดงให้เห็นว่ำรถยนต์เป็นสินค้ำที่สำมำรถน ำกลับมำ Recycle ได้เกือบ
ทั้งหมด ในขณะที่เหล็กท่ีอยู่ใน Construction Sector ในระยะเวลำ 20 ปี จะไม่สำมำรถกลำยเป็นเศษเหล็ก
ได้หมด โดยจะมีบำงส่วนที่อยู่ในโครงสร้ำงเสริมคอนกรีต ซึ่งจำกกำรศึกษำ พบว่ำ เหล็กที่อยู่ในโครงสร้ำงเสริม
คอนกรีตจะสำมำรถรีไซเคิลได้ประมำณร้อยละ 70 ดังนั้น จึงมีเศษเหล็กที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่ดี 
(Mismanagement Scrap) ประมำณ 1.05 ล้ำนตัน/ปี หรือคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 10,500 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้  ไม่รวมเศษเหล็กจำกกระบวนกำรผลิตและของเสียจำกกำรผลิตซึ่งมีเหล็กเป็น
องค์ประกอบ เช่น ฝุ่นเหล็ก สแลก สเกล กำกตะกอน 
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3. (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
3.1 เป้าประสงค์ : ประเทศไทยมีกำรบริหำรจัดกำรเศษเหล็กที่มีประสิทธิภำพ  

3.2 ตัวช้ีวัด : มีปริมำณกำรใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบทุติยภูมใินกำรผลิตเพิ่มข้ึน 

3.3 (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
   (1) ด้านการผลิต 

  1.1 กระทรวงอุตสำหกรรมโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  และกรม
อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ ร่วมมือกับกระทรวงคมนำคม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
(MTEC) และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก) ประสำนควำมร่วมมือทั้งห่วงโซ่
อุปทำน ตั้งแต่นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้ใช้ เพ่ือส่งเสริมกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยค ำนึงถึงหลักกำร 
Circular Economy เช่น กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เหล็กให้มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถแยกเหล็กและปูนซิเมนต์ออกจำกกัน รวมถึงมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

   1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ก ำหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือ
ส่งเสริมกำรลงทุนในกำรตั้งโรงงำนผลิต Special Grade เช่น เหล็ก Special Bar Quality เหล็กเกรดพิเศษ
ส ำหรับผลิตแม่พิมพ์  

   (2) ด้านการบริโภค 
  2.1 กระทรวงกำรคลังโดยกรมบัญชีกลำง ร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก) ผลักดันกำรใช้เหล็ก Pre-Fabrication ในโครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐ โดยกำร
แก้ไขกฎระเบียบในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ   

  2.2 กระทรวงอุตสำหกรรมโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ร่วมกับสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก) สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้บริโภค เช่น ประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก Pre-Fabrication  

  (3) ด้านการจัดการของเสีย 
  3.1 กระทรวงอุตสำหกรรมโดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ร่วมกับ สภำอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก) ส่งเสริมกำรลงทุนจัดตั้งสถำนประกอบกำรคัดแยกขยะที่มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือบริหำรจัดกำรของเสีย (ทั้งจำกภำคครัวเรือน และภำคอุตสำหกรรม) ให้สำมำรถน ำ
กลับไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพำณิชย์  

  3.2 กระทรวงอุตสำหกรรมโดยกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่สนับสนุนกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมในกำรคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรของเสียให้
สำมำรถน ำมำใช้ได้ในเชิงพำณิชย์   
   (4) ด้านการใช้วัตถุดิบทุติยภูม ิ

   4.1 กระทรวงกำรคลัง ให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี เช่น ลดหย่อนภำษีเงินได้ให้แก่              
1) ผู้ค้ำเศษเหล็กที่จ ำหน่ำยเศษเหล็กให้กับสถำนประกอบกำรในประเทศที่มีกำรหลอมหล่อเศษเหล็ก และ 
2) สถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เศษเหล็กในประเทศเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้มีกำร
ใช้เศษเหล็กในประเทศเป็นวัตถุดิบทุติยภูมใินกำรผลิตเพ่ิมขึ้น 
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3.4 ระยะเวลาด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ 

   มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรและหน่วยงำนรับผิดชอบ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3 

มาตรการ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 
กำรผลิต 1. ส่งเสริมกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยค ำนึงถึง

หลักกำร Circular Economy เช่น กำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เหล็กให้มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น       
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถแยกเหล็กและ           
ปูนซิเมนต์ออกจำกกัน รวมถึงมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยประสำนควำมร่วมมือทั้ง
ห่วงโซ่อุปทำน ตั้งแต่นักวิจัย ผู้ผลิต ผู้ใช้   

3 ปี อก. โดย สศอ. และ 
กพร. ร่วมกับ คค. 
MTEC และ ส.อ.ท. 
(กลุ่มอุตสำหกรรม
เหล็ก) 

2. ก ำหนดสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนใน
กำรตั้งโรงงำนผลิต Special Grade เช่น เหล็ก Special 
Bar Quality เหล็กเกรดพิเศษส ำหรับผลิตแม่พิมพ์ 

1 ปี สกท. 

กำรบริโภค 1. ผลักดันกำรใช้เหล็ก Pre-Fabrication ในโครงกำร
ก่อสร้ำงภำครัฐ โดยกำรแก้ไขกฎระเบียบในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ 

2 ปี  กค. โดย
กรมบัญชีกลำง 
ร่วมกับ ส.อ.ท. (กลุ่ม
อุตสำหกรรมเหล็ก) 

2. สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้บริโภค เช่น ประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก Pre-Fabrication 

2 ปี  อก. โดย สศอ. 
ร่วมกับ ส.อ.ท. (กลุ่ม
อุตสำหกรรมเหล็ก) 

กำรจัดกำร
ของเสีย 

1. ส่งเสริมกำรลงทุนจัดตั้งสถำนประกอบกำรคัดแยกขยะ
ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อบริหำรจัดกำรของเสีย (ท้ังจำกภำค
ครัวเรือน และภำคอุตสำหกรรม) ให้สำมำรถน ำกลับไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพำณิชย์  

2 ปี อก. โดย กรอ. 
ร่วมกับ ส.อ.ท. (กลุ่ม
อุตสำหกรรมเหล็ก) 

2. สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมในกำรคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือบริหำร
จัดกำรของเสียให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ในเชิง
พำณิชย์  

2 ปี อก. โดย กพร. 

กำรใช้วัตถุดิบ        
ทุติยภูม ิ

1. ให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี เช่น ลดหย่อนภำษีเงินได้ 
ให้แก่ 1) ผู้ค้ำเศษเหล็กที่จ ำหน่ำยเศษเหล็กให้กับสถำน
ประกอบกำรในประเทศที่มีกำรหลอมหล่อเศษเหล็ก และ 
2) สถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้เศษเหล็กในประเทศเป็น
วัตถุดิบในกำรผลิต  

1 ปี กค. 

ตำรำงที่ 3 มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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 3.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะท ำให้ เกิดกำร
บริหำรจัดกำรเศษเหล็กที่มีประสิทธิภำพ เกิดกำรหมุนเวียนของวัตถุดิบ และยกระดับอุตสำหกรรมเหล็ก         
ให้มีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น รวมถึงเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับอุตสำหกรรมเหล็ก 
ก่อให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ เป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับอุตสำหกรรม 

 
  

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



(ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1. ความเป็นมา  
1.1 รัฐบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ซึ่งเป็น

แนวคิดเก่ียวกับการนําวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดการบริโภคแล้วกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ 
หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่ท้ิงไปเป็นขยะ เพ่ือแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขนาดจากการขยายตัวของ
ประชากรโลก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศสู่ความย่ังยืน ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงได้ศึกษาและจัดทําแผนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขา
อุตสาหกรรมต่างๆ  

1.2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทํา (ร่าง) มาตรการการจัดการยางล้อที่ใช้แล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือลดปัญหาขยะ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับของเสีย ส่งเสริมการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยการส่งออก เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลในประเทศ และลดอุบัติเหตุ/
ความสูญเสียบนท้องถนน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

1.3 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดประชุมหารือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรการการ
จัดการยางล้อที่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นายอิทธิชัย ยศศรี) เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน       
ที่เก่ียวข้องร่วมการประชุม ได้แก่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง       
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมทางหลวง            
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท กรีน รับเบอร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ขัดข้อง
และพร้อมสนับสนุนการดําเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว     

1.4 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงรายละเอียดมาตรการ โดยเพ่ิมเติมการดําเนินการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วนและครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน” และได้จัดประชุมหารือหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สถาบันยานยนต์ สถาบันอาหาร สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ และสถาบันไทย-เยอรมัน เพ่ือระดมความเห็นและ     
บูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2562 โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
(นายอดิทัต วะสีนนท์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งทุกหน่วยงานไม่ขัดข้องในหลักการและบางหน่วยงานมีแผนการ
ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวอยู่แล้ว  



- 2 - 
 

1.5 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 
และ S-Curve) ครั้งที่ 4-1/2562 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็นประธานและผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะทํางานฯ ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติไม่ขัดข้องในหลักการและพร้อมสนับสนุนการดําเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว 

1.6 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้นําเสนอ (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2562 โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี) ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่ขัดข้องในหลักการของ
มาตรการดังกล่าว  

1.7 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เสนอ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม และ (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขานําร่อง ได้แก่ ยางรถยนต์และเหล็ก
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเร่ง
ผลักดันการเสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ดําเนินการตามท่ี
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเสนอ     

2. กรอบแนวคิดและความสําคัญ 
2.1 อุตสาหกรรมยางรถยนต์ 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยมีปริมาณผลผลิตยางพารามากกว่า 5 
ล้านตันต่อปี ส่งออกในรูปของยางแปรรูปข้ันต้น เช่น ยางแท่ง ยางแผ่น น้ํายางข้น ฯลฯ ประมาณ 4.3 ล้านตัน 
โดยจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก สร้างรายได้ให้กับประเทศ 147,343.37 ล้านบาท และนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้น
ปลาย เช่น ยางรถยนต์ ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด ฯลฯ ในประเทศอีก 0.7 ล้านตัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้ันปลายท่ีแปรรูป
ได้นี้มีทั้งส่วนที่ถูกนําไปใช้ในประเทศและส่วนที่ส่งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เฉพาะส่วนที่ส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึง 353,442.86 ล้านบาท จัดเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่า
สูงที่สุดเป็นลําดับที่ 4 ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทยในปี 2561 โดยมีประเทศคู่ค้าที่สําคัญ 5 อันดับแรก คือ 
สหรัฐ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลําดับ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 การแปรรูปและมูลคา่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

• จํานวนผู้ผลติในประเทศ 22 
ราย 

• มูลค่าส่งออก ปี 2561 
141 925 69 ลา้นบาท

• จํานวนผู้ผลิตในประเทศ 22 ราย 

• มูลค่าส่งออก ปี 2561 141,925.69 ล้านบาท 
              หรือร้อยละ 40.15 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 

              แปรรูปขั้นปลายทั้งหมดของไทย 

• ไทยเป็นผู้ส่งออกยางรถยนต์รายใหญ่อันดับ 5 ของโลก  
รองจากจีน เยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

อืน่ๆ 
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จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า ถึงแม้ไทยจะมีปริมาณการใช้ยางในประเทศเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย
เพียง 0.7 ล้านตัน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ายางแปรรูปข้ันต้นมาก เน่ืองจากผลิตภัณฑ์
ยางแปรรูปข้ันปลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยยางที่มีการใช้ในประเทศถูกนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตยาง
รถยนต์ประมาณ 0.5 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ยางในประเทศทั้งหมด ซึ่งจากการที่ไทย
มีผลผลิตยางพาราจํานวนมากและผู้ประกอบการไทยสามารถแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปข้ันต้นที่มี
คุณภาพสูง ไทยจึงเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยางรถยนต์ท่ีมีบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําของโลก เช่น บริษัท ซูมิโตโม 
รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท สยามมิชลิน จํากัด บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฯลฯ รวมถึง
ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของจีน ได้แก่ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด และ บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เข้ามาลงทุน รวมผู้ผลิตยางรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ
ไทย 22 ราย ทําให้ไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากจีน เยอรมนี 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ มีมูลค่าส่งออกในปี 2561 รวม 141,925.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
40.15 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางข้ันปลายทั้งหมดของไทย 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพารามากที่สุด และปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลก
หันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองทาง
ธรรมชาติ สามารถรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากขึ้น ดังน้ัน การยกระดับ
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ไทยด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะทําให้ไทยสามารถยืนบนเวทีการค้าโลกได้อย่างสง่างาม ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ยาง
รถยนต์ไทยยังมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีภาพลักษณ์ที่ดี ทําให้ได้รับความนิยมและมั่นใจในสินค้าจาก
ผู้บริโภคท่ัวโลก ส่งผลให้ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนเน่ืองจากสามารถส่งออกยางรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกท่ีสําคัญได้มากข้ึน เกิดความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มข้ึน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
ในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางไทยในอนาคตต่อไป  

2.2 อุตสาหกรรมยางรีไซเคิล 
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

การนํายางรถยนต์เก่าไปทิ้งไว้โดยไม่จัดการอย่างถูกวิธี และรู้คุณค่าของยางที่ไม่ใช้แล้วเมื่อนํามาผ่านกระบวนการรี
ไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของยางผงและยางรีเคลมซึ่งสามารถนํากลับไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง
รถยนต์ ท่อยาง แผ่นยางปูพ้ืน ถนน ฯลฯ หรือนําไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ได้นํ้ามัน ผงคาร์บอน 
และก๊าซ ซึ่งสามารถนําไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือนํากลับมาใช้ใหม่เพ่ือประหยัดต้นทุนในการผลิตได้ จึงมีการ
จัดเก็บยางรถยนต์ที่  ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบและหันมาใช้ยางรีไซเคิลมากข้ึน โดยในปี 2561 มีปริมาณการ
นําเข้ายางรีเคลมทั่วโลกรวม 13,000 ล้านบาท ซึ่งประเทศท่ีมีการนําเข้ายางรีเคลมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
จีน 2,317.30 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 1,591.86 ล้านบาท เกาหลีใต้ 585.16 ล้านบาท ไทย 408.19 ล้าน
บาท และเนเธอร์แลนด์ 396.17 ล้านบาท ตามลําดับ  

ในส่วนของประเทศไทย จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของกรมการขนส่งทางบก พบว่า
ไทยมีจํานวนรถท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 18.4 ล้านคัน แบ่งเป็นรถยนต์น่ังและรถกระบะ 17.1 ล้าน
คัน รถบรรทุกและรถโดยสารอีก 1.3 ล้านคัน เมื่อคํานวณจํานวนล้อยางที่ใช้ในการวิ่งบนถนนของรถจํานวน
ดังกล่าวท่ี 4 เส้น ต่อรถยนต์น่ัง/รถกระบะ 1 คัน และ 10 เส้น ต่อรถบรรทุก/รถโดยสาร 1 คัน จะคิดเป็นจํานวน
ยางรถยนต์ถึง (17.1 x 4) + (1.3 x 10) = 81.4 ล้านเส้น และเมื่อคํานวณนํ้าหนักล้อรถยนต์น่ัง/รถกระบะและ
ล้อรถบรรทุก/รถโดยสารที่เส้นละ 10 กิโลกรัม และ 40 กิโลกรัม ตามลําดับ และรถยนต์น่ัง/รถกระบะเปลี่ยนล้อ
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ทุก 3 ปี รถบรรทุก/รถโดยสารเปล่ียนล้อทุก 1 ปี จะมีปริมาณยางรถยนต์ใช้แล้วหรือขยะยางรถยนต์ถึง 
748,000 ตันต่อปี  

  
รูปท่ี 2 แผนภาพการจัดการยางรถยนต์ใชแ้ล้ว 

(ที่มา: กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

จากรูปที่ 2 แผนภาพการจัดการยางรถยนต์ใช้แล้ว จะเห็นได้ว่ายางรถยนต์ใช้แล้วสามารถแบ่งออกได้ 
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่สึกหรอเพียงบางส่วน (Part-worn Tire) ซึ่งสามารถนําไปจําหน่ายเป็นยางมือสอง
หรือที่นิยมเรียกกันว่ายางเปอร์เซ็นต์ หรือนําไปแกะดอก/หล่อดอกแล้วนํากลับไปใช้ว่ิงบนถนนได้อีก ทั้งน้ี การหล่อ
ดอกยางนิยมทําในยางรถบรรทุก/โดยสารหลังจากใช้งานไปแล้วประมาณ 6 เดือน และความแข็งแรงของโครงยาง
ทั่วไปในปัจจุบัน ทําให้สามารถหล่อดอกได้ 2 คร้ัง โดยมีอายุการใช้งานของยางหล่อดอกประมาณ 3 เดือน และ
ประเภทที่สิ้นสุดอายุการใช้งาน (End of Life Tire) สามารถ 1) นําไปใช้เป็นยางกันกระแทกหรือตัดประกอบเป็น
เฟอร์นิเจอร์ในสวน ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมต่ําและเมื่อไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จะกลายเป็นขยะ ต้องหาวิธีการกําจัดอยู่ดี 
2) บดเป็นผงเพ่ือนําไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ รวมถึงถนน 3) ผลิตเป็นยางรีเคลมเพ่ือนํากลับไปใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ 4) เผาเป็นเชื้อเพลิงในโรงปูนซีเมนต์ซึ่งก่อให้เกิดเขม่า
ควัน/มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 5) รีไซเคิลโดยกระบวนการไพโรไลซิสซึ่งสามารถต่อยอดผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 
หรือ 6) ฝังกลบ ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่จํานวนมาก เน่ืองจากมีปริมาณยางรถยนต์ใช้แล้วจํานวนมหาศาล และยางรถยนต์
ไม่สามารถย่อยสลายเองทางชีวภาพได้         
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เมื่อพิจารณาวิธีการจัดการยางรถยนต์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม จะเห็นว่าการนําไปผลิตเป็นยางผง/ยาง
รีเคลมและการนําไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิสเป็นวิธีการที่จะสามารถลดปัญหาขยะยางรถยนต์ได้อย่างย่ังยืน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าไทยมีโรงงานรีไซเคิลยางเพียง 34 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานผลิตยางรีเคลม 6 แห่ง 
โรงงานผลิตยางผง 13 แห่ง และโรงงานรีไซเคิลยางโดยกระบวนการไพโรไลซิสอีก 15 แห่ง รวมปริมาณวัตถุดิบ    
ที่ใช้ 30,000 10,000 และ 200,000 ตันต่อปี ตามลําดับ หรือคิดเป็นปริมาณยางรถยนต์ใช้แล้วที่เข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลปีละ 240,000 ตัน ทําให้มีปริมาณยางรถยนต์ใช้แล้วที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมอีกกว่า 500,000 ตันต่อปี ซึ่งหากมีการนํายางจํานวนดังกล่าวไปรีไซเคิลจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 1 มูลค่าเพ่ิมจากการจัดการยางรถยนต์ใช้แล้ว 500,000 
ตันตอ่ปี    

การจัดการ ราคาต่อหน่วย 
(กิโลกรัม/ลิตร) 

มูลค่าเพ่ิมจากยางรถยนต์ใชแ้ล้ว  
500,000 ตันต่อปี 

1. รีไซเคิลโดยผลิตยางรีเคลม/ยางผง 
    - ยางรีเคลม/ยางผง (70%) 
    - เหล็ก (30%) 
    รวม 

 
15-20 บาท 

4-8 บาท 

 
5,250-7,000 ล้านบาท 

600-1,200 ล้านบาท 
5,850-8,200 ล้านบาท 

2. รีไซเคิลโดยกระบวนการ 
ไพโรไลซิส 
    - นํ้ามัน (45%) 
    - ผงคาร์บอน (35%) 
    - เหล็ก (10%) 
    รวม 

 
 

9.50-12 บาท 
17-20 บาท 

4-8 บาท 

 
 

2,137.5-2,700 ล้านบาท 
2,975-3,500 ล้านบาท 

200-400 ล้านบาท 
5,312.5-6,600 ล้านบาท 

ตารางที่ 1 มูลค่าเพ่ิมจากการจัดการยางรถยนต์ใช้แล้ว 500,000 ตันตอ่ปี 
(ที่มา: คํานวณโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

การนํายางที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลนอกจากจะเป็นการลดขยะ และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในแง่ของการทดแทนการนําเข้า และสามารถสร้างรายได้จาก
การส่งออกไปยังนานาประเทศได้อีกด้วย โดยข้อมูลการส่งออก-นําเข้ายางรีไซเคิลของไทยและโลกจากเว็บไซต์ 
Global Trade Atlas ชี้ให้เห็นว่า ในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าและปริมาณการส่งออกยางรีเคลมในพิกัดสินค้า 
4003 รวม 632.04 ล้านบาท และ 37,768 ตัน ตามลําดับ ในขณะท่ีท่ัวโลกมีมูลค่าและปริมาณการส่งออกยาง     
รีไซเคิลชนิดดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้น 16,800 ล้านบาท และ 445,200 ตัน ตามลําดับ โดยไทยมีมูลค่าการส่งออก
ยางรีเคลมสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากจีน อินเดีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ซึ่งหากภาครัฐมีการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในประเทศมากข้ึน ไทยจะสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นําในการผลิต  
การใช้ และการส่งออกยางรีเคลมของโลกได้ในอนาคตอันใกล้      
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3. บริบทท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของไทย 
3.1 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

1) เน่ืองจากไทยเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์เพ่ือการส่งออกของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนําของโลก 
ทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น รวมถึงบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นดีสโตนหรือ
โอตานิต่างมีศักยภาพในการส่งออกสินค้ายางรถยนต์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลไปยังต่างประเทศสูง การขยายตัว
ของปริมาณการผลิตและการใช้รถยนต์ในประเทศคู่ค้าหลักของไทยโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจึงมีความสําคัญมาก
ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ของไทย ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาจะมียอดการจําหน่าย
รถยนต์ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ยังคงมีปริมาณการจําหน่ายรถยนต์ภายในประเทศโดยเฉลี่ยปีละ
มากกว่า 17 ล้านคัน หรือมากกว่าปริมาณรถยนต์ทั้งหมดที่ว่ิงอยู่บนท้องถนนประเทศไทย เมื่อรวมกับจํานวนรถยนต์
ที่ว่ิงอยู่เดิม 272.48 ล้านคัน (ข้อมูลปี 2560 จาก www.statista.com) จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดยาง
รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่มาก และต้องพ่ึงพาการนําเข้ายางรถยนต์จากต่างประเทศรวมถึงไทยเป็นหลัก    

2) สําหรับการจําหน่ายในประเทศ ยางรถยนต์ส่วนมากถูกจําหน่ายในตลาด Replacement เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนยางของผู้ใช้รถยนต์ 16.7 ล้านคัน และรถบรรทุก/โดยสาร 1.3 ล้านคัน ท่ีวิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน 
อีกส่วนหน่ึงเป็นการจําหน่ายให้กับโรงประกอบรถยนต์ ซึ่งไทยมีการผลิตรถยนต์ประมาณปีละ 2 ล้านคัน คร่ึงหน่ึง
เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก หากคํานวณคร่าวๆ โดยกําหนดให้รถยนต์ 1 คัน ประกอบด้วยล้อรถยนต์ 5 ล้อ (รวมล้อ
อะไหล่) จะมีปริมาณความต้องการใช้ยางรถยนต์ 10 ล้านเส้น สําหรับรถยนต์ที่ผลิตข้ึนใหม่ในแต่ละปี เมื่อรวม
จํานวนรถยนต์ใหม่เข้ากับรถยนต์ที่วิ่งอยู่เดิม จะเห็นว่าไทยมีแนวโน้มจํานวนรถยนต์บนท้องถนนเพ่ิมขึ้นทุกปี 
สะท้อนถึงความต้องการใช้ยางรถยนต์ที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง    

3.2 เศรษฐกิจสีเขยีว 
ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม

จึงเป็นไปในทิศทางการส่งเสริมการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือ 
Green Economy ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการยกระดับสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมในสังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และลดการเกิดขยะให้ได้มากท่ีสุด  

4. (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
จากทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกที่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนําผลิตภัณฑ์ท่ีสิ้นสุดการบริโภคแล้วกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ 
หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่ทิ้งไปเป็นขยะ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้
จัดทํา (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

4.1 เป้าประสงค์: ประเทศไทยเป็นผู้นําของโลกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑย์างที่ย่ังยืน 

4.2 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย: ยางผง ยางรีเคลม และน้ํามัน ผงคาร์บอน ก๊าซ จากกระบวนการไพโรไลซิส 
4.3 ตัวชีว้ัด 

1) มีการลงทุนในอุตสาหกรรมยางรีไซเคิลเพ่ิมข้ึน ทั้งจากการขยายกิจการที่มีอยู่เดิมและการลงทุน
สร้างโรงงานใหม่  

2) มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลสูงข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
3) มีปริมาณการใช้ยางรีไซเคิลเพ่ือผลิตเป็นผลติภัณฑ์ยางในประเทศมากขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
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4.4 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
1) ด้านการผลิต 

1.1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการลดสัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์ในสูตรการผลิต เพ่ือลดปริมาณการขุดเจาะ
นํ้ามันซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป   

1.2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างยางรถยนต์ให้มีความแข็งแรงมากข้ึน เพ่ือให้สามารถนํายางรถยนต์ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยการหล่อ
ดอกยางได้จํานวนครั้งมากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะยางรถยนต์ลงได้ 

1.3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กําหนดมาตรฐาน
และวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสําหรับยางหล่อดอก เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้ใช้รถในประเทศ ซึ่ง
จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้ 

2) ด้านการบริโภค 
2.1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สร้างความตระหนัก

ในความสําคัญของยางรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน  
2.2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์

ให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) ด้านการจัดการของเสีย 

3.1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ออกกฎหมายให้ยาง
รถยนต์ใช้แล้วเป็นขยะควบคุมพิเศษที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้มีการนํายางรถยนต์ใช้แล้วไปท้ิง
โดยไม่ผ่านการรีไซเคิล หรือใช้ประโยชน์อ่ืนที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจต่ํา  

3.2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สร้างระบบเก็บ
รวบรวมยางรถยนต์ใช้แล้วจากทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3) กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินโครงการรับ
ซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการรีไซเคิลยางโดยกระบวนการไพโรไลซิส 

3.4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งเสริมธุรกิจ Start Up ที่เก่ียวข้องกับ
การรีไซเคิลยางหรือการนํายางรีไซเคิลรวมถึงผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอ่ืนที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลยางไปใช้  

4) ด้านการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ 
4.1) กระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ

ผู้ประกอบการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ carbon black ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสและมี
มาตรฐานรับรอง ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศ เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือสง่เสริมและจูงใจให้มี
การใช้ยางรีไซเคิลเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ยางรถยนต์ ถนน มากขึ้น และเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ
รีไซเคิลยางในประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกได้ 

4.2) กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง กําหนดมาตรฐานถนนผสมยางรีไซเคิลภายในปี 
2563 และสนับสนุนการสร้างถนนผสมยางรีไซเคิลตามมาตรฐานที่กําหนด  

4.3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือเพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนาการนํา carbon 
black ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสไปใช้ เพ่ือไม่ให้เกิดขยะผงคาร์บอนจากกระบวนรีไซเคิลยาง สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ carbon black รีไซเคิล และสามารถนํา carbon black รีไซเคิล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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4.5 ระยะเวลาดําเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ 
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีระยะเวลาดําเนินการและ

หน่วยงานรับผิดชอบ รายละเอียดตามตารางท่ี 2  

มาตรการ ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การผลติ 1. ส่งเสริมการลดสัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์ในสตูรการ
ผลติ 

1 ปี สศอ./สมอ. 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างยางรถยนต์ให้มีความแข็งแรง
มากขึ้น 

1 ปี สมอ. 

 3. กําหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับ
ยางหล่อดอก 

1 ปี  สมอ. 

การบริโภค 1. สร้างความตระหนักในความสําคัญของยางรถยนต์ที่ได้
มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อความปลอดภัยบน
ท้องถนนให้กับประชาชน 

ดําเนิน 
การ

ต่อเนื่อง 

ส.อ.ท. 

 2. รณรงค์ให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ดําเนิน 
การ

ต่อเนื่อง 

สส. 

การจัดการ  
ของเสีย 

1. ออกกฎหมายให้ยางรถยนต์ใช้แล้วเป็นขยะควบคุมพิเศษท่ี
ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม 

1 ปี คพ. 

 2. สร้างระบบเก็บรวบรวมยางรถยนต์ใช้แล้วจากทั่วประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6 เดือน ส.อ.ท. 

 3. ดําเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 1 ปี พพ. 

 4. ส่งเสริมธุรกิจ Start Up ท่ีเก่ียวข้องกับการรีไซเคิลยาง 1 ปี กสอ. 

การใช้วัตถุดิบ   
ทุติยภูม ิ

1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการในประเทศที่
ใช้ผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์  

ภายในปี 
2563  

สศค. 

 2. กําหนดมาตรฐานถนนผสมยางรีไซเคิลภายในปี 2563 
และสนับสนุนการสร้างถนนผสมยางรีไซเคิลตามมาตรฐานที่
กําหนด 

ภายในปี 
2563  

ทล. 
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มาตรการ ระยะ 
เวลา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 3. สนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ เพ่ือรองรับการวิจัย
และพัฒนาการนํา carbon black ท่ีได้จากกระบวนการ   
ไพโรไลซิสไปใช้ 

1 ปี สวทช. 

ตารางที่ 2 มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4.6 กลไกการดําเนินการ 
เพ่ือให้เกิดการทํางานเชิงบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การดําเนินงาน

ภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะใช้กลไกความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เป็นตัวขับเคล่ือน โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ ในการกํากับ
การดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ รวมถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการดังกล่าว เพ่ือให้มีการดําเนินการเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ  

4.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการท่ีภาครัฐได้ให้ความสําคัญในการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ทั้ง 4 ด้าน ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ภาคเอกชน เร่งดําเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี จะทําให้สามารถยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์
ในประเทศ ช่วยลดปัญหาขยะ สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสีย ช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตสินค้า เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิล
สําหรับใช้ในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลคุณภาพสูงไปยังต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรม ในการนํายางรีไซเคิลรวมถึงผงคาร์บอนท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิสไปใช้แล้ว 
ยังเป็นการสร้างความย่ังยืนให้กับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้
ยางธรรมชาติสูงข้ึน เป็นการสร้างรายได้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางไทยอีกทางหน่ึง  


