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วิกฤติโควิด-19 กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  
เป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทําให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก และ
ยังส่งผลให้เกิดการชะงักงันของอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมบริการ อย่างการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
เก่ียวเน่ือง และอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ 
ทั่วโลกได้วิเคราะห์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งน้ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกผ่านระบบห่วงโซ่
อุปทานโลก จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะมีความรุนแรงแตกต่างกัน 
ในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราการพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน และความแตกต่างกัน
ของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส่วนใหญ่มีระบบการผลิตแบบสินค้าคงคลังเท่ากับศูนย์ (Zero Inventory) 
หรือ Just in Time มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็น
วงกว้างน้ี ยังนําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนไปจากเดิมในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และทําให้ 
ทุกประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เป็นประเด็นท้าทายซึ่งต้องเร่งหาวิธีบริการจัดการ แน่นอนว่าในลําดับแรก 
ประเทศต่างๆ ย่อมต้องให้ความสําคัญกับการจัดการผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนก่อนเรื่องอ่ืน แต่อีกเรื่องที่
สําคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การหาหนทางที่จะผลักดัน/กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวและกลับมาเติบโตได้ตามปกติโดยเร็ว  
ซึ่งหน่ึงในแนวคิดการพัฒนาที่ถูกกล่าวถึงและนํามาใช้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติเช่นน้ี ก็คือ
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น
ประเด็นพัฒนาที่นานาชาติต่างให้ความสําคัญและมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเน่ืองในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา  
เพ่ือเป็นหนทางสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน นํามาซึ่งความม่ันคงด้านทรัพยากร นํ้า อาหาร และวัตถุดิบ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

- การลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน :  การเกิดโรคระบาดในลักษณะของ “โรคระบาดทั่ว” 
(Pandemic) อย่างโควิด-19 นับเป็นความไม่แน่นอนรูปแบบหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งความ 
ไม่แน่นอนนี้จะอยู่ในระดับที่สูงกว่าการเกิดภัยธรรมชาติ เน่ืองจากการเกิด “โรคระบาดท่ัว” ยากต่อการคาดเดาระดับความ
รุนแรงและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคที่รูปแบบการผลิตของโลกอยู่ในลักษณะของการแบ่งขั้นตอน
การผลิต (Production Fragmentation) และการสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (International Production 
Network) ทําให้การผลิตสินค้าช้ินหน่ึงต้องอาศัยการผลิตช้ินส่วนจากฐานการผลิตที่หลากหลายทั่วโลก ย่ิงมีการแบ่ง
ขั้นตอนการผลิตกระจายอยู่ในหลายประเทศมากเท่าใด ก็ย่ิงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงมากข้ึน การปิด
ประเทศ/ การมีกฎระเบียบที่จํากัดเร่ืองการเดินทาง การขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวิกฤติ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวทางหน่ึงที่จะสร้างความ
ยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ก็คือ การพ่ึงพาวัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบที่สามารถนํามาใช้ซ้ํา  
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จนหมดอายุการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่มุ่งเน้นการคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้นานที่สุด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้ทรัพยากรใหม่  
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- การลดแรงกดดันด้านต้นทุน: วิกฤติโควิด-19 ทําให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนจําเป็นต้องมีการจัดการ
ด้านการเงินอย่างประหยัด รัดกุม และจัดลําดับความสําคัญในการบริโภคมากขึ้น น่ันทําให้ผลิตภัณฑ์มือสอง ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีแนวโน้มจะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นด้วย เพราะผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในราคาที่ตํ่ากว่า ในส่วนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ก็มี

การซื้อ-ขายวัสดุที่เป็นวัสดุใช้ซ้ําหรือวัสดุที่นํากลับมา ใช้ใหม่มากขึ้น 
ตัวอย่างในกรณีน้ี เช่น Re-Tuna Recycling Mall ที่เมือง Eskilstuna 
ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็น Shopping Mall แห่งแรกในโลก ที่จําหน่าย
เฉพาะสินค้ารีไซเคิลเท่าน้ัน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
การลดภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้ว นอกจากน้ี 
ช่องทางจําหน่ายสินค้าออนไลน์อย่าง eBay ก็เปิดให้มีการซ้ือขาย
สินค้ารีไซเคิลมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเช่นกัน 

- การสร้างงาน: ตามข้อตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรป ได้ระบุถึงประโยชน์ที่จะได้จากการนําเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ คือนอกจากจะก่อให้เกิดการผลิตภายในประเทศมากขึ้น ลดการพ่ึงพาต่างประเทศแล้ว  
ยังก่อให้เกิดการสร้างงานใหม่นับแสนตําแหน่ง ซึ่งครอบคลุมงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น  
การจัดการของเสียและทรัพยากร การซ่อมแซมและบํารุงรักษา และงานที่เก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น งานด้านการเช่าซื้อ ด้านวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการศึกษา ด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

- การสร้างการเติบโต: เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดการพัฒนาหน่ึงที่จะสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับมหภาคได้ น่ันเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกกําหนดอยู่ในแผนการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป โดย The World Economic Forum คาดการณ์ว่า การดําเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว 
จะส่งผลให้เกิดการประหยัดวัสดุจากการใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้ใหม่ และการเพ่ิมมูลค่าวัสดุ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ The Ellen MacArthur Foundation คาดว่า การนําระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ใช้ในภาคการผลิต จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับสหภาพยุโรป จากการประหยัดต้นทุนวัตถุดิบ คิดเป็น
มูลค่า 630,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เช่นเดียวกับ London’s Circular Economy Route Map ที่ระบุว่าระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในลอนดอน จะสร้างผลตอบแทนสุทธิคิดเป็นมูลค่า 7 พันล้านปอนด์ต่อปี ภายในปี ค.ศ. 2036 

เราจะเห็นภาพการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ได้
ชัดขึ้น ในกรณีการจัดการผลกระทบจากการขาดแคลนสินค้า/วัตถุดิบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคการผลิตจะต้องเผชิญใน
ภาวะวิกฤติโรคระบาดทั่ว ที่การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ/กฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด  
เมื่อห่วงโซ่อุปทานโลกมีความเปราะบาง การจํากัดการดําเนินกิจกรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศย่อมส่งผล
ให้เกิดการขาดแคลนสินค้า/วัตถุดิบในอุตสาหกรรมบางประเภท ซึ่งการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสามารถในการซ่อมแซม สามารถนํามาใช้ซ้ํา
หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มาประยุกต์ใช้ จะเป็นตัวช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นและมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 อย่างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น 
การพัฒนานวัตกรรมในการฆ่าเช้ือเพ่ือกําจัดสิ่งปนเป้ือนบนหน้ากาก N95 



3 
 

เพ่ือให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: Fab Labs) เพ่ือสร้างสรรค์
ต้นแบบการออกแบบและกระบวนการผลิตวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้งานทาง
การแพทย์ เป็นต้น ทั้งน้ี จากข้อมูลประมาณการ พบว่า ระหว่างปี 
ค.ศ. 2020 - 2025 ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการซ่อมแซม/
ปรับแต่งใหม่ และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเพ่ือนํากลับมา

จําหน่ายอีกครั้ง (Refurbish) ทั่วโลก จะเติบโตในอัตรากว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
เพ่ิมขึ้นของอัตราการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ต่างๆ และคาดว่าในอีก 5 ปีต่อจากน้ี แนวโน้มการผลิตของโลกจะมี
การพ่ึงพาวัตถุดิบใหม่น้อยลง  นอกจากน้ี ยังเห็นได้จากกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เจ้าพนักงานรัฐในหลาย
รัฐขอให้ผู้ผลิตเคร่ืองช่วยหายใจให้บริการคู่มือและทรัพยากรท่ีเก่ียวกับการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เพ่ือช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง
ที่เกิดวิกฤติโรคระบาด  

ย่ิงไปกว่าน้ัน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังช่วยให้ผู้ผลิตมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น เห็นได้จากบางประเทศที่แม้จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 แต่ก็มีความสามารถในการ
ปรับกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว เช่น ปรับจากการผลิตช้ินส่วนยานยนต์มาผลิตอุปกรณ์การแพทย์ น่ันเป็น
เพราะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในหลายประเทศเริ่มมีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายและมีรูปแบบ Repurposable คือมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไปใช้งานในรูปแบบอ่ืนได้ง่าย 
สอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ทําให้ธุรกิจเหล่าน้ีมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตต้ังแต่ในระดับต้นนํ้าและสามารถปรับตัวรับสภาวะวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน 
สร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมีความสามารถในการฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤติมากขึ้นด้วย  

อีกหน่ึงธุรกิจที่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19  คือการผลิตและจําหน่ายอาหาร เป็นที่ทราบกันดีว่า รูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรที่ผ่านมายังมีความเสี่ยง
ต่อภาวะวิกฤติในหลายประเด็น เช่น การพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิล 
กระบวนการผลิตที่ส่งผลเชิงลบต่อระบบนิเวศ การใช้การขนส่ง
ทางไกล รวมถึงการพ่ึงพาแรงงานต่างชาติตามฤดูกาล ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการจํากัดและควบคุมการเคลื่อนย้าย/ขนส่งในช่วง
ภาวะวิกฤติ ความเสี่ยงเหล่าน้ีทําให้ธุรกิจด้านการผลิตและจําหน่าย
อาหาร มีการปรับตัวโดยการลงทุนสําหรับการผลิตรูปแบบใหม่ที่นํา
ระบบดิจิทัลมาใช้ เช่น การนําดิจิทัลมาใช้ในการทําเกษตรแบบแม่นยํา ซึ่งจากการศึกษาของมูลนิธิ Ellen 
MacArthur พบว่า การนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในภาคการเกษตรดังตัวอย่างข้างต้น จะนําไปสู่การ
ลดลงของการใช้สารกําจัดศัตรูพืช โดยอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ในยุโรป ในปี ค.ศ. 2030 จะลดลงถึงร้อยละ 
50 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2012 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนจะลดลงร้อยละ 12 และทําให้เกษตรกรได้ 
ผลผลิตที่ดีขึ้นด้วย เช่นเดียวกับการทําระบบเกษตรกรรมฟ้ืนฟู (Regenerative Agriculture) ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งคาดว่าจะทําให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 5.6 พันล้านตัน หรือคิดเป็นการลดลงเกือบครึ่งหน่ึงของปริมาณการปล่อยมลพิษจากการ
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ผลิตอาหารทั้งหมดที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2050 นอกจากน้ี ยังพบว่าในช่วงวิกฤติโควิด-19 ภาคธุรกิจ
ด้านการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมได้มีการทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพ่ือรวบรวมและส่งมอบอาหารส่วนเกินไปยัง
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
อาหาร อย่างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีความย่ังยืนและนํากลับมาใช้ใหม่ได้สําหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภคด้วย  

อย่างในกรณีของประเทศไทย หน่ึงในผู้นําด้านการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC ก็ได้นําแนวคิดน้ีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือรับมือกับวิกฤติโควิด-19 โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือนํานวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์มา
ผสานกับองค์ความรู้จากภาคการศึกษาและการแพทย์ พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกาวน์ที่ผลิต
จากเม็ดพลาสติกประเภท PE (Polyethylene)   ที่ออกแบบตัดเย็บให้
สวมใส่สบาย ช่วยให้แพทย์มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ปนเป้ือนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเช้ือจากผู้ป่วย การพัฒนา 
Medical Protective Suit ชุดป้องกันทางการแพทย์ระดับสูงที่ใช้เฉพาะใน
ห้องผ่าตัดและ ICU สําหรับคนไข้ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเช้ือโรคสูง การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์
พลาสติกรักษ์โลกสําหรับบรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีความ
จําเป็นต้องปรับการให้บริการขายอาหารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสั่ง
อาหารออนไลน์เป็นจํานวนมากในช่วงน้ีได้เป็นอย่างดี นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างต้นแล้ว เรื่องการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดการขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว ก็เป็นสิ่งสําคัญ 
เพราะหากมีการจัดการที่ไม่ถูกวิธีก็จะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสได้ GC จึงมีการเผยแพร่
องค์ความรู้เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว เช่น การให้ความรู้ในการทําหน้ากากที่สามารถซักและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการ
ดําเนินงานร่วมกับพันธมิตรในโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านเพ่ือนํากลับมาสู่การผลิตเป็นทรัพยากรอีกครั้งหน่ึง  

นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ดังตัวอย่างข้างต้นแล้ว เศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังเข้ามาเก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤติ โดยถูกนํามาใช้ในแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและช่วงวิกฤติ ทั้งน้ีพบว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงกับโครงการสีเขียวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ 
ที่นําข้อเสนอสีเขียว (Green Deal) มาเป็นเสาหลักในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ มีการปรับใช้นโยบายทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคและมหภาคเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดมลภาวะและสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนว
เศรษฐกิจหมุนเวียน ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นเทศบาลแห่งแรก
ที่นํายุทธศาสตร์ Circular 2020 – 2025 มาเป็นพ้ืนฐานในการฟ้ืนฟูประเทศจากโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ลดเศษอาหารลงร้อยละ 50 รวมถึงการใช้ข้อกําหนดด้านความย่ังยืนที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมก่อสร้างและลดการ
ใช้วัตถุดิบใหม่ลงร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2030 หรือในเขตนครหลวงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เบลเย่ียม ได้กําหนดมาตรการพิเศษในช่วงวิกฤติโควิด-19 เพ่ือจัดการด้านการขนส่งและเคลื่อนย้าย โดยการเพ่ิม
พ้ืนที่ให้กับคนเดินถนนและนักป่ันจักรยาน และจํากัดความเร็วของยานยนต์ไว้ที่ 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงทั่วเมือง 
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แต่อย่างที่ทุกฝ่ายได้กล่าวยํ้าอยู่เสมอว่า การดําเนินการเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ 
อย่างไรน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน/ปัจจัยสนับสนุนต่างๆ 
และสร้างกลไกขับเคลื่อนที่เอ้ืออํานวย เช่น ในกรณีของวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ย่อมต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนอย่าง 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ การพัฒนาระบบการมาตรฐาน การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเครือข่าย/กลไกความร่วมมือ
ของผู้ผลิต ผู้ใช้ ภาคการศึกษาและการแพทย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยภาครัฐจะมีบทบาทหลักใน
การส่ังการ มอบหมาย และตัดสินใจเชิงนโยบาย ควบคู่กับการวางกรอบการพัฒนาในภาพรวมของประเทศเพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนด้านการเงินแก่
ภาคธุรกิจ/ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในระดับ SMEs นอกจากน้ัน ปัจจัยที่สําคัญอีกเร่ืองหน่ึง ก็คือการพัฒนา
ระบบดิจิทัล ที่ถือเป็นตัวช่วยสําคัญของการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับการเข้า
สู่เศรษฐศาสตร์หมุนเวียน วิกฤติโควิด-19 ในครั้งน้ี ถือเป็นปัจจัยเร่งให้ทุกภาคส่วนจําเป็นต้องปรับตัวสู่รูปแบบใหม่
ที่เป็นดิจิทัลเร็วย่ิงขึ้น เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้สังคมที่ต้องเว้นระยะห่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการทําธุรกิจของภาคเอกชน รวมไปถึงการทํางานของภาครัฐ แม้ว่าขณะน้ีโลกจะกําลังเผชิญกับ
วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่เกิดผลกระทบในวงกว้าง แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เพราะช่วงเวลาน้ีถือ
เป็นช่วงที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูจากการได้พักการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้มลพิษลดลง 
ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืนมา จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมท่ีจะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือ
สร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวรองรับภาวะวิกฤติ เพราะหากเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ภายใต้แนวทางการพัฒนา
ที่สมดุลและย่ังยืนแล้ว ไม่ว่าวิกฤติรอบนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดและจะเกิดวิกฤติรอบใหม่อีกหรือไม่ เราจะสามารถ
รับมือกับวิกฤติต่างๆ และฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมแน่นอน  

---------------------------------------- 
จัดทําโดย นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:  
1. บทความเรื่อง The circular economy can support COVID-19 response and build resilience เผยแพร่เมื่อ 18 

พฤษภาคม 2563 สืบค้นจาก https://blogs.worldbank.org/psd/circular-economy-can-support-covid-19-
response-and-build-resilience 

2. บทความเรื ่อง The COVID-19 recovery requires a resilient circular economy เผยแพร่เมื ่อวันที ่ 
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