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ธุรกิจรักษ์โลก เทรนด์ใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

ในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี เร่ือง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” เป็นประเด็นที่ได้รับการ
กล่าวถึงและอยู่ในกระแสความสนใจของนานาประเทศ โดยมีการนําไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่า
จะเป็นประเทศผู้นําอย่างกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ที่ริเริ่มจัดทํา Circular Economy Package มาตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 
ประเทศในทวีปเอเชียอย่างจีน ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เริ่มมีการพัฒนาตามแนวคิด Circular 
Economy ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ ด้วยความคิดที่ตรงกันว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นคําตอบหนึ่งของ
การพัฒนาประเทศและโลกของเราให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ประเด็นการพัฒนาเรื่องน้ีจึงถูกนําเสนอใน
เวทีการพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสากลอยู่บ่อยครั้ง เช่น การประชุมผู้นําเศรษฐกิจของโลก (The World 
Economic Forum) การประชุมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก หรือ World Circular Economy ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจํา
ทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 โดยการริเริ่มของประเทศฟินแลนด์ผ่าน Sitra ซึ่งเป็นกองทุนนวัตกรรมอิสระในฟินแลนด์ หรือ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ท่ีมีการสัมมนา/การประชุมคู่ขนาน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 
35 ณ ประเทศไทย ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ถูกนํามาเป็นหัวข้อหลักในการประชุมดังกล่าวด้วย  

แน่นอนว่า เมื่อเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเร่ืองที่อยู่ในกระแสโลก ธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต  
จึงจําเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจจากเดิมสู่รูปแบบธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Business Model) 
เช่น Circular Design มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน  
Circular Supplies คือการนําวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุชีวภาพ (Bio-based Materials) และวัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได้มาใช้
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ในกระบวนการผลิต Product as a service คือโมเดลธุรกิจที่ให้บริการในรูปแบบการเช่า หรือการจ่ายเมื่อใช้งาน  
(pay-for-use) แทนการซื้อขาด Sharing Platform มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด Resource Recovery คือ ธุรกิจที่มีการออกแบบให้มีระบบนํากลับ (Take-Back System) เพ่ือนํา
วัตถุดิบเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ถูกกําจัดซึ่งยังสามารถใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ ซึ่งบทความนี้จะนําเสนอ
ตัวอย่างธุรกิจที่นํา Circular Business Model มาประยุกต์ใช้ และ The World Economic Forum and The Forum of 
Young Global Leaders ร่วมกับบริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ด้านแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ได้คัดเลือกให้เป็น 12 บริษัทท่ีดีท่ีสุด ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จากนวัตกรรม 450 รายการ ใน 45 ประเทศทั่วโลก…เรามาทําความรู้จักกับบริษัทเหล่าน้ีกันค่ะ... 

Winnow 
Winnow เป็นบริษัท Startup จากประเทศอังกฤษ ซึ่งพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขยะ เน้นการใช้งานในครัวพาณิชย์เพ่ือวัดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งและ
นํามาวิเคราะห์วิธีการลดของเสีย โดยมิเตอร์อัจฉริยะดังกล่าวช่วยลดปัญหาอาหาร
เหลือทิ้งได้กว่าครึ่ง ใน 40 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้กว่า 25 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี โดยนวัตกรรมน้ีได้รับรางวัล The Circular Economy Tech Disruptor 
Award ด้วย 
 

รูปภาพ: https://www.winnowsolutions.com/en/product 
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DyeCoo 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้นํ้าและสารเคมีในปริมาณมาก และ
ก่อให้เกิดขยะท่ีเป็นพิษ ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในหลายประเทศ อย่างจีน อินเดีย 
บังคลาเทศ เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่บริษัทสัญชาติดัตช์ อย่าง 
DyeCoo ได้พัฒนากระบวนการย้อมผ้าท่ีไม่ใช้นํ้าและไม่มีสารเคมีอื่นนอกจาก 

สีย้อม ด้วยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความเข้มข้นแรงดันสูง ซึ่งจะ
ละลายสีย้อมเข้าไปในเน้ือผ้า จากน้ันคาร์บอนไดออกไซด์จะระเหยและ
ถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดย 98% ของสีย้อมจะถูกดูดซับลงไปในเน้ือผ้า 

ทําให้ผ้าสีสดใส และเน่ืองจากไม่มีการใช้นํ้าในกระบวนการ จึงไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการตากแห้ง ส่งผลให้เวลาในการผลิตลดลง
ครึ่งหน่ึง ใช้พลังงานน้อยลงและมีต้นทุนที่ถูกลง ทั้งน้ี บริษัท DyeCoo ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ดังอย่าง Nike และ IKEA ด้วย  

Close the Loop 

บริษัทจากออสเตรเลียแห่งน้ีใช้เวลากว่าทศวรรษในการ
ฟ้ืนฟูคุณค่าจากตลับหมึกเก่าและพลาสติกออ่น โดยนําวัสดุ
เหล่าน้ีมาผสมกับยางมะตอยและแก้วรีไซเคิล แล้วนํามา
สร้างถนนที่มีพ้ืนผิวคุณภาพสูง และมอีายุการใช้งาน
ยาวนานข้ึนถึง 65% เมื่อเทียบกับถนนทั่วไปที่ปูด้วยยาง
มะตอย โดยถนน 1 กิโลเมตร จะใช้ถุงพลาสติก 530,000 ใบ ขวดแก้ว 168,000 ขวด และผงหมึกเหลือใชจ้ากตลับหมึก
พิมพ์ 12,500 ตลับ จึงเป็นการนําขยะที่จะถกูทิ้งในหลุมฝังกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างคุ้มค่า 

Enerkem 
Enerkem เป็นบริษัทจากแคนาดา ท่ีใช้เทคโนโลยีในการสกัดคาร์บอนจากขยะที่ไม่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที ในการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นก๊าซที่สามารถ
นํามาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเมทานอลและเอทานอล รวมถึงสารเคมีที่สามารถ
นําไปใช้ในผลิตภัณฑ์หลายพันรายการต่อวัน ในเมืองต่าง ๆ ของแคนาดา เช่น เมือง 

Edmonton ประเทศแคนาดา มีการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ถึง 90% ทําให้
สามารถลดการฝังกลบได้ คิดเป็นปริมาณ 100,000 เมตริกตันต่อปี 

Schneider Electric 

Schneider Electric เป็นบริษัทสัญชาติฝร่ังเศส ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและระบบ
อัตโนมัติ ทําให้ได้รับรางวัล Award for the Circular 
Economy Multinational  บริษัท Schneider Electric 
มีพนักงาน 142,000 คน ในกว่า 100 ประเทศ โดยมีการ

รูปภาพ: https://www.closetheloop.com.au/tonerplas/

รูปภาพ: http://www.dyecoo.com/news-events/

รูปภาพ: https://enerkem.com/products/ 

รูปภาพ: https://download.schneider-
electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=
998-20436547_GMA-S_A4_web.pdf&p_Doc_Ref=sd_report
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ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
ผ่านการเช่าและการจ่ายเป็นครั้งต่อการใช้งาน (pay-per-use) รวมถึงมีบริการนําสินค้าที่หมดอายุการใช้งานกลับมารีไซเคิล 
ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีมสีัดส่วนคิดเป็น 12% ของรายได้ของบริษัท และคาดว่าบริษัทจะสามารถประหยัดทรัพยากร
ข้ันปฐมภูมิ (Primary Resource) ได้ถึง 100,000 เมตริกตัน ในระหว่างปี ค.ศ. 2018 - 2020 
 

Cambrian Innovation 
เป็นบริษัทจากสหรัฐอเมริกา ที่มีเทคโนโลยี EcoVolt ในการบําบัด
นํ้าเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม โดยไม่เพียงแต่เปลี่ยนนํ้าเสียที่
มีการปนเป้ือนเป็นนํ้าสะอาดเท่าน้ัน แต่ยังสามารถผลิตก๊าซชีวภาพที่
นํามาใช้ในการผลิตพลังงานสะอาดได้อีกด้วย ทั้งน้ี Cambrian 
Innovation มีโรงงาน 9 แห่งท่ัวสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถ
รองรับนํ้าจากกระบวนการอุตสาหกรรมเพ่ือทําการบําบัดได้
กว่า 300 ล้านลิตร 

Lehigh Technology 
อีกหน่ึงบริษัทจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนยางรถยนต์เก่า
และขยะยางอื่น ๆ ให้กลายเป็น Micronized Rubber Powder ซึ่งสามารถ
นําไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ยางรถยนต์ ไปจนถึงพลาสติก ยางมะตอย 
และวัสดุก่อสร้าง ยางใหม่กว่า 500 ล้านเส้น ถูกผลิตข้ึนโดยใช้วัตถุดิบที่ 
แปรรูปจาก Lehigh Technology ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Award for 
Circular Economy SME ด้วย 
 
 

HYLA Mobile  
ทุกวันน้ี สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เข้ามามบีทบาทอย่างมากต่อการใช้
ชีวิตและการทาํงานของเรา ความต้องการที่จะเป็นเจ้าของเครื่องมอื
สื่อสารที่มีเทคโนโลยลี้ําสมัยใหม่ล่าสดุอยู่ตลอดเวลา ทําให้เกิดขยะ
อิเล็กทรอนกิสจํ์านวนมาก  HYLA Mobile บริษัทจากสหรฐัอเมริกา 
ที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้นําและผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมและ
ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งน้ี จึงได้ทํางานร่วมกับผู้ผลติและผู้ให้บริการชั้นนํา
ของโลกหลายรายในการจัดหาและนําอุปกรณ/์ชิ้นส่วนของเครื่องมอื
เหล่าน้ีกลับมาใช้ซ้ําอีกครั้ง โดยมีการประมาณการว่า จะมอีปุกรณ์มากกว่า 50 ล้านชิ้นถูกนํากลับมาใชใ้หม่ และสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ กว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งยังลดจํานวนขยะอิเล็กทรอนิกสท่ี์ตอ้งถูกนําไปฝังกลบได้ถึง 
6,500 ตัน 

 

 

รูปภาพ: https://cambrianinnovation.com/industries-we-serve/

รูปภาพ: 
http://lehightechnologies.com/what_
we_do/the_business_we_are_in/ 

รูปภาพ: https://www.hylamobile.com/#content1
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TriCiclos  
เป็นบริษัทผู้ชนะรางวัล People's Choice บริษัทน้ีได้เริ่ม
ธุรกิจในประเทศชิลี ในปี ค.ศ. 2009 ภายใต้แนวคิดในการ
เปลี่ยนโลกให้เป็นโลกที่ปราศจากขยะ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี
เครือข่ายสถานีรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ โดยสามารถ 
รีไซเคิลวัสดุ 33,000 เมตริกตันจากหลุมฝังกลบ และช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนได้กว่า 140,000 เมตริกตัน  
 

 

Miniwiz  
ด้วยแนวคิด “ไม่มีสิ่งใดท่ีเป็นขยะ” ของ Arthur Huang  
ผู้ก่อตั้งบริษัทสัญชาติไต้หวันแห่งน้ี ทําให้เขาริเริ่มก่อตั้ง
บริษัทฯ เพ่ือต่อยอดแนวคิดดังกล่าวให้เป็นความจริง ด้วย
การสร้างคุณค่าจากของเหลือใช้โดยเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ 
(Upcycling) แม้แนวคิดน้ีจะไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่ Arthur 
Huang ได้ยกระดับแนวคิดให้ล้ําสมัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาข้ึน
โดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใน “Miniwiz Trash Lab” ร่วมกันคิดค้นวัสดุที่ย่ังยืนและแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ กว่า 
1,000 รายการ นอกจากน้ี ยังมีเคร่ือง Trashpresso ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงาน Upcycling เคลื่อนท่ี ที่สามารถขนส่งการ
บริการไปให้แก่ลูกค้าได้ถึงที่ ด้วยรถบรรทุกที่มีขนาดเพียง 2 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยเครื่องน้ีสามารถเปลี่ยนขวดพลาสติก 
50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีต้นทุนต่ําโดยไม่ต้องใช้นํ้า แต่ใช้เพียงพลังงานแสงอาทิตย์เท่าน้ัน 

AB InBev  

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของบริษัท AB InBev บริษัทข้ามชาติ ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุด
ของโลก ท่ีมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเบลเย่ียม นับเป็น
เคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ได้จํากัดอยู่ที่การเร่ิมต้นเทคโนโลยีโดยบริษัท Startup  
ขนาดเล็กเสมอไป  บริษัท AB InBev มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยได้ตั้งเป้าให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนได้ หรือผลิตจากวัสดุหลักที่เป็นวัสดุรีไซเคิลภายในปี ค.ศ. 
2025  ซึ่งปัจจุบันเกือบคร่ึงหน่ึงของเครื่องดื่ม AB InBev ที่วางขายในท้องตลาดอยู่ในรูปแบบขวดแก้วที่ส่งคืนได้ โดยร่วมมือ
กับซัพพลายเออร์และลูกค้า และจะขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ต่อไป นอกจากน้ี บริษัทฯ ยัง
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ได้ในกระบวนการผลิต โดยได้เปิดตัวเครื่องดื่มโปรตีนท่ีผลิตจาก
ธัญพืชที่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ ซึ่งก่อนหน้าน้ีถูกจําหน่ายเป็นอาหารสัตว์เท่าน้ัน 

 

รูปภาพ: https://triciclos.net/en/recycling-station/

รูปภาพ: https://trashpresso.com/

รูปภาพ: https://www.ab-inbev.com/sustainability/2025-
sustainability-goals.html 
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จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างสมดุลและย่ังยืน นอกจากจะต้องให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิด Circular Economy แล้ว ยังต้องมีโมเดลธุรกิจใหม่ที่คิดต่างจากเดิม 
โดยผสมผสานนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ผู้ประกอบการต้องรู้จักเรียนรู้ท่ีจะนําเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ เช่น Startup ที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ทําธุรกิจในรูปแบบ Sharing Economy ธุรกิจ Recycle ขยะมูลค่าสูง ธุรกิจทําแอปพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและของเสีย ซึ่งปัจจุบัน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยก็เร่ิมตระหนักถึงความสําคัญและปรับตัวสู่การดําเนินธุรกิจ
ตามแนวคิด Circular Economy มากข้ึน ตั้งแต่วิสาหกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ
ธุรกิจ Startup ยกตัวอย่างเช่น Moreloop ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นําผ้าส่วนเกินจากโรงงานส่งถึงมือลูกค้า 
เพ่ือตอบโจทย์โรงงานที่มีสต็อกผ้าค้างในโกดังและคนซื้ออย่างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ต้องการผ้าคุณภาพดีในปริมาณ 
ไม่มาก GEPP Sa-Ard (เก็บสะอาด) ธุรกิจสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างคนอยากขายขยะกับคนอยากซื้อขยะให้มา
เจอกันได้ง่ายข้ึน คนที่ตั้งใจแยกขยะและยังไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนก็เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ ทักไลน์ไปหา หรือใช้น้ิวจ้ิมผ่าน
แอปพลิเคชั่น GEPP ก็จะมีคนรับซื้อขยะไปหาคุณถึงที่ หรือ แบรนด์รองเท้า ทะเลจร (Tlejourn) จากปัตตานี ที่นําขยะจาก
ทะเลมาผลิตเป็นรองเท้า และต้ังราคาขายโดยไม่หวังผลกําไร เป็นต้น  

การดําเนิน “ธุรกิจรักษ์โลก” เหล่าน้ีไม่เพียงแต่จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการเท่าน้ัน  
แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ เริ่มจากหน่วยย่อยที่สุดของสังคม คือประชาชน จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีทางเลือกในการบริโภคเพ่ิมข้ึน ได้อาศัยอยู่ในสังคมสีเขียวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านสงัคม โมเดล
ธุรกิจใหม่เหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มข้ึน ซึ่งบางส่วนเป็นการสร้างงานในชุมชน/ภูมิภาค จึงเป็นการกระจาย
การเติบโตสู่ระดับฐานรากอย่างครอบคลุม และในส่วนของภาคเศรษฐกิจ แน่นอนว่า เมื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ
พัฒนายกระดับให้มีการประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ก็ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยพ่ึงพาทรัพยากรน้อยลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ประเทศมีการเติบโตที่สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สุดท้ายแล้ว 
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับทุกหน่วยของสังคมจนถึงในระดับภาพรวมของประเทศย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บริบทโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประชาคมโลกร่วมกันกําหนดไว้ในที่สุด  

---------------------------------------- 
จัดทําโดย นางสาวสมานลักษณ์ ตณัฑิกุล 
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