รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรป
ประกอบข้อเสนอแนะนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
กันยายน 2557

"นโยบายระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน"

จัดทาโดย สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy)
1. ภูมิหลัง
หน่วยงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของยุโรป (European Environment Agency) คาดการณ์ว่าปี ค.ศ. 2014 จะ
เป็นปีแห่งการบริหารจัดการขยะของอียู เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรเป็นที่
ถกเถียงมากขึ้นในระยะหลัง อีกทั้งในการประชุมนโยบายประจาปีเพื่อสิ่งแวดล้อมของยุโรป หรือ Green
Week เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 ที่กรุงบรัสเซลส์ ได้มีการพิจารณาหัวข้อระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการขยะโดยเฉพาะ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอแผนการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
"Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe" เพือ่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ภูมภิ าคและอนุรักษ์ทรัพยากรและวัตถุดิบล้าค่าบนโลก เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ผลิตขยะปริมาณต่า และรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยืนยาวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีเป้าหมายส่งเสริมการให้บริการมากกว่าการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ขยะ นาย Janez Potočnik กรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของอียู กล่าวว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเป็น
ระบบที่มีเหตุผลและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันที่ใช้ทรัพยากรเกิน
ควร

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรปเพิม่ ขึ้นทุกปี
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ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นระบบที่สูญเสียวัตถุดิบที่มีคุณค่า เมื่อปีค.ศ. 2010 อียูผลิตขยะจานวน 2.5
พันล้านตัน ร้อยละ 36 ของขยะทั้งหมดถูกนาไปรีไซเคิล ที่เหลือถูกนาไปฝังกลบหรือเผา โดยขยะ 400-600
ล้านตันที่สามารถนามารีไซเคิลได้แต่กลับสูญเปล่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันประชากรยุโรปผลิตขยะเฉลี่ย 5 ตัน
ต่อคน ต่อปี และรีไซเคิลเพียง 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมด นอกจากนี้ปริมาณขยะชุมชนในแต่ละประเทศในอียู
มีจานวนต่างกัน เช่น เดนมาร์กผลิตขยะ 668 กิโลกรัมต่อหัวต่อเดือน ในขณะที่เอสโตเนียผลิตเพียง 279
กิโลกรัมต่อหัวต่อเดือน และบางประเทศฝังกลบขยะมากกว่าประเทศอื่น ทั้งนีป้ ระเทศสมาชิกอียู 6 ประเทศ
ประสบความสาเร็จในการลดการฝังกลบ แต่เห็นได้ชัดว่าในอีกหลายประเทศการระงับใช้หลุมฝังกลบนัน้ เป็น
สิ่งที่ยาก จึงมีความจาเป็นต้องเขียนกฏหมายเพื่อบังคับใช้ทั่วอียู
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบวกกับความต้องการทรัพยากรหายากที่มากขึ้นส่งผลให้มีการทาลายสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันผูบ้ ริโภคเชื่อว่าทรัพยากรบนโลกยังมีปริมาณพอเพียงกับความต้องการและมีราคาที่ไม่สูง จึงบริโภค
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ประชากรยุโรปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
เทียบเท่ากับโลก 2.8 ใบ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ราคาทรัพยากรเช่น โลหะ แร่ธาตุ เชื้อเพลิง
ซากดึกดาบรรพ์ อาหารและน้าจะมีราคาสูงขึ้น จะมีการขาดแคลนทรัพยากรและมีการแข่งขันเพื่อวัตถุดิบ
มากขึ้น ราคาพลังงานและทรัพยากรที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน ผู้ผลิต
จาเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทุกปีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนถูกทิ้งหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่ออกมากมาย การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จาเป็นต้องใช้วัตถุดิบ
ใหม่ซึ่งจะเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าร้อยละ 80 ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถูกกาหนดตั้งแต่ช่วง
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่นการสร้างคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งใช้เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์ถึง 240 กิโลกรัม
นวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนจะสามารถ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติร่างนโยบายเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนและเสนอข้อพิจารณาเป้าหมายการรีไซเคิลและการบริหารขยะในอียูเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการได้อนุมัติกลยุทธ์อื่นด้วย1 เช่นการก่อสร้างที่ยั่งยืน การส่งเสริม
ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างงานในภาคสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยัง
ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยุโรป อียูคาดว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนัน้
1

European Resource Efficiency Platform (EREP) แนะนานโยบายให้ภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และ Resource Efficient Europe หนึ่งในโครงการเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิม่ งานของกลยุทธ์
Europe 2020
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จะช่วย ส่งเสริมการรีไซเคิล สร้างงาน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ได้
การเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรจะส่งผลต่อการบริหารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจอียูหรือ Europe 2020 โดยมีเป้าหมายเพิ่มอาชีพ ส่งเสริม
การศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ลดความยากจน รักษาสิ่งแวดล้อมและประสานนโยบายทั่วยุโรป
ปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นบวกกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทรัพยากรบนโลกมีปริมาณ
จากัด การใช้ทรัพยากรเกินควรจะส่งผลกระตุ้นการเสื่อมโทรมทางสิง่ แวดล้อม จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
การใช้ทรัพยากรโดยเร็ว เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นแบบเส้นตรง (linear model) ซึ่งผลิตขยะจานวนมาก
ในทางกลับกัน เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะมีบทบาทลดปริมาณขยะของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
จากประสบการณ์ของอียู เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม

จากรูปแบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ภาพจาก ec.europa.eu

2. เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (linear economy) ที่ใช้ในปัจจุบนั เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการผลิตบริโภค-และทิ้ง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน โดยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค
โดยเฉพาะ ซึ่งนาไปสู่การสูญเปล่า ในทางตรงกันข้ามระบบแบบหมุนเวียนส่งเสริมการบริหารทรัพยากรที่ดี
เนื่องจากจะสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อีกครั้ง
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คณะกรรมาธิการยุโรปจากัดความหมายของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนไว้ว่า เป็นระบบที่เก็บรักษาคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ได้นานที่สุดจึงเป็นการขจัดขยะโดยปริยาย โดยนาผลิตภัณฑ์มาปรับเป็นทรัพยากรอีกครั้งเพื่อคง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าว โดยเน้นพึ่งพาการวิจัยและนวัตกรรม การออกแบบ การลงทุน การ
สนับสนุนธุรกิจ และนโยบายการจัดการขยะ
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน อียูจาเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ รวมถึงความร่วมมือจากธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางและกลไกการตลาด
อียตู ้องการผลิตผลิตภัณฑ์ทมี่ ีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเป็นระบบที่มี
ทรัพยากรหมุนเวียนเป็นฐาน และมีวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงระบบอุปโภคบริโภคจากผู้บริโภคเป็น
ผู้ใช้บริการ
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนต้องพึ่งพานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยงั่ ยืน การปฏิรูประบบธุรกิจ
และการตลาดและพัฒนาวิธีการเปลี่ยนของเสียเป็นทรัพยากร นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หนั มาสนับสนุนกลไกระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมีดังนี:้
- เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (durability)
- ลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายหรือวัสดุที่รีไซเคิลได้ยาก
- สร้างตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปรับปรุงและรีไซเคิลได้ง่าย
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนวัสดุระหว่างภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ โดยขยะของ
อุตสาหกรรมหนึ่งจะกลายเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอื่น ทรัพยากรจะถูกนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมความยั่งยืน
- สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาลดและแยกขยะ
- รณรงค์ให้ผู้บริโภคเช่าผลิตภัณฑ์แทนที่จะซื้อ
คาดว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะกระตุ้นการรีไซเคิล ลดการสูญเสียวัสดุท่มี ีค่า สร้างงานและส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งเสริมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (ecodesign) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมประหยัดงบประมาณถึง 6 ล้านล้านยูโร
ต่อปีอีกด้วย
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2.1 เป้าหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนของยุโรป
อียูตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนดังนี้:
- เพิ่มการรีไซเคิลหรือการนาของเสียชุมชนมาใช้ใหม่เป็น ร้อยละ 70 ภายในปี ค.ศ. 2030
- เพิ่มการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เป็นร้อยละ 80 ในปี ค.ศ. 2030 คิดเป็นการรีไซเคิลกระดาษ ร้อยละ 90
ภายในปี ค.ศ. 2025 การรีไซเคิลพลาสติก ร้อยละ 60 ไม้ร้อยละ 80 และ โลหะ อลูมิเนียมและแก้ว ร้อยละ
90 ภายในปี ค.ศ. 2030
- ยกเลิกการฝังกลบวัสดุที่รีไซเคิลได้ ภายในปี ค.ศ. 2025 และยกเลิกการฝังกลบโดยสิ้นเชิงภายในปี 2030
จะส่งผลเพิ่มงานได้ถึง 180,000 ตาแหน่ง
- ลดปริมาณของเสียจากอาหาร ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2025
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรมือสองที่มีคุณภาพ (secondary raw materials)
- รับรองการติดตามตรวจสอบขยะอันตราย เพื่อแบ่งเบาภาระของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
การเปลี่ยนขยะของเสียเป็นทรัพยากร คือปัจจัยหลักสาคัญของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เป้าหมายใน
ร่างนโยบายส่งผลปรับปรุงการบริหารขยะ กระตุ้นการรีไซเคิล จากัดการใช้หลุมฝังกลบขยะ และสร้าง
แรงจูงใจเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

ขั้นตอนของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
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2.2 ประเภทขยะ
การบริหารขยะเป็นปัจจัยสาคัญของทุกขั้นตอนของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียนจึงจัดแบ่งขยะเป็นประเภทและตั้งเป้าหมายลดขยะแต่ละประเภทดังนี้:
ขยะทะเล ขยะบนชายทะเลและในทะเลที่มีมลพิษสูง เป็นปัญหาระยะยาวของอียูและมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
กาจัดขยะทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯมีความต้องการลดขยะทะเลร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030
ขยะจากการก่อสร้างและรือ้ ถอน ต้องการเพิ่มค่าฝังกลบขยะดังกล่าว ส่งเสริมการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ และ
กาหนดข้อตกลงการแยกขยะกับบริษัทรับเหมา
ขยะจากอาหาร ร้อยละ 30 ของอาหารทั่วโลกถูกทิ้งเป็นของเสีย คณะกรรมธิการฯ ต้องการลดปริมาณขยะ
อาหารร้อยละ 30 ภายในปี 2025
ขยะที่เป็นพิษ ต้องการการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเก็บบันทึกและตรวจสอบ
ย้อนหลังได้
ขยะพลาสติก คาดว่าจะมีการผลิตขยะชนิดดังกล่าวมากขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี ในขณะที่มีการรีไซเคิลขยะ
พลาสติกเพียงร้อยละ 24 ร้อยละ 50 ถูงส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือถูกเผา จึงต้องการพัฒนานวัตกรรมการ
ออกแบบพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกใหม่ที่จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้
3. ผลกระทบของนโยบาย
คณะกรรมาธิการต้องการกรอบนโยบายที่มีความสอดคล้องกันทั่วยุโรป เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 30 จะสามารถเพิ่มงานและส่งเสริมการเติบโตของ GDP และ
กระตุ้นความสามารถทางการแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมได้ ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยพึ่งพาทรัพยากรน้อยลงและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรนาน
ขึ้นโดยนามารีไซเคิล จะส่งผลดีโดยตรงต่อความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาค
การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบแบบหมุนเวียนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และจะกระตุ้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ คาดว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะสามารถประหยัดงบประมาณให้ภาคธุรกิจได้ถึง
6 ล้านล้านยูโร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2-4 % ต่อปี

7

ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน เนื่องจากมีการผลิตทรัพยากรมือ
สองเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มผลผลิตเป็นร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งกระตุ้น GDP ถึง 1% และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายของนโยบายการลดขยะของคณะกรรมการ
ยุโรปสามารถสร้างงานเพิ่ม 180,000 ตาแหน่ง และจะส่งผลกระทบในวงกว้างสร้างงานในสาขาอื่นอีกกว่า 2
ล้านตาแหน่ง
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะรักษาสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสุขภาพที่ดีของประชากรยุโรป เนื่องจากมี
โครงสร้างพื้นฐานการจัดการขยะที่ดี และได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทม่ี ีอายุการใช้งานยาวขึ้น
เชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะสามารถนาอียูออกจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ และส่งเสริมการ
รักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
4. เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนกับโครงการ Horizon 2020
เศรฐกิจแบบหมุนเวียนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงการ Horizon 2020 โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของอียู โดยโครงการดังกล่าวส่งเสริมนวัตกรรมในวงกว้าง นอกจากนี้โครงการ Horizon 2020 ยัง
สนับสนุนการนานวัตกรรมสู่ตลาดเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นกลไกที่เหมาะสม
ต่อการจัดตั้งและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายของเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นวัตกรรมเป็นสิ่งสาคัญต่อทุกขั้นตอนของการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์
เนื่องจากนวัตกรรมสามารถเป็นกุญแจสาคัญในการยืดขยายอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และลดปริมาณ
วัสดุและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต อีกทั้งนวัตกรรมการผลิตสามารถลดการใช้พลังงานและส่วนประกอบที่
รีไซเคิลได้ยากอีกด้วย นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่คานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (eco-design) จะส่งเสริมการบริการบารุงรักษาซ่อมแซมและการรีไซเคิล และสนับสนุนการเช่า
ยืมและการแบ่งปันบริการ ซึ่งจะนาไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและการรักษาทรัพยากร
อย่างไรก็ดี นวัตกรรมจะช่วยเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียนจาเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและการประกอบธุรกิจ
เพื่อความสาเร็จของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอียตู ้องพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยรับความ
ร่วมมือจากสภาวิจัยยุโรป หรือ European Research Council (ERC) เพื่อผลิตเทคโนโลยีใหม่และวิจัยการ
บริหารจัดการทรัพยากร
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สาขาของ Horizon 2020 ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้แก่:
- วิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศ (Excellent Science)
- ความเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรม (Industrial Leadership)
- ความท้าทายทางสังคม (Societal Change)
นอกจากนี้นโยบายยังสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างภูมภิ าคที่ส่งเสริมความเป็นเลิศและความมีส่วนร่วม
และการพัตนาวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม ของ Horizon 2020 อีกด้วย
คาดว่าโครงการ Horizon 2020 จะเป็นกลไกช่วยส่งเสริมการนานวัตกรรมสู่ตลาดและความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน โดยรวมตัวนักวิจัยจากทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาขยะและการขาดแคลนทรัพยากรในยุโรป
5. บทบาทของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจต้องการความร่วมมือจาก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ผู้บริโภค
และสถาบันวิจัย
ธุรกิจและผู้บริโภคมีบทบาทสาคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ธุรกิจจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการโดยหันมาขายบริการแทนขายผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะ ภาคธุรกิจสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้
เปลี่ยนพฤติกรรมได้ ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็สามารถเรียกร้องให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงการดาเนินการ โดยหันมา
ใช้บริการเช่า แลกเปลี่ยน หรือแบ่งปันผลิตภัณฑ์ หากผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
น้อยลง ก็จะสามารถลดปริมาณขยะได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บุคคลทั่วไปจะเปลี่ยนพฤติกรรมตามคนรอบ
ข้าง ดังนั้นประชากรจะมีบทบาทสาคัญในการรณรงค์เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเช่นกัน
ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางจะได้เปรียบเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องการเป็นผู้นาในสาขา
และสามารถวางการตลาดเพื่อสร้างความต้องการบริการแทนผลิตภัณฑ์ เช่นสามารถออกแบบธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ที่เน้นการให้บริการและแบ่ง เช่าและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาระบบธุรกิจแห่งอนาคตที่ส่งเสริมการบริโภคร่วม
(collaborative consumption) ผ่านการยืม เช่า หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ รัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาล
แห่งชาติ และรัฐบาลแห่งภูมิภาคต่างมีบทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยคณะกรรมาธิการมีความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิก ระดมทุนให้กับโครงการเพื่อการรีไซเคิล และจะประเมินผลและ
ตรวจสอบการดาเนินการของนโยบายบริหารขยะ บทบาทของผู้วางนโยบายคือต้องออกนโยบายสร้างความ
มั่นใจให้กับธุรกิจ ส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภค และย้าถึงผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค
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6. ประเทศยุโรปที่สนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 รัฐบาลประเทศเยอรมนี อนุมัติกรอบกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และในปี 2012 ได้
อนุมัติบังคับใช้กฏหมายส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและการบริหารขยะของเสีย
สหราชอาณาจักรพัฒนาโครงการ WRAP เพื่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ถึง
50,000 ตาแหน่ง และสามารถเพิ่มเงินลงทุนในประเทศถึง 1.2 หมื่นล้านยูโร ส่งผลกระตุ้น GDP ถึง 3.6
พันล้านยูโร นอกจากนี้คาดว่านวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมี่ ีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถลด
ขยะภายในประเทศได้ถึง 1.4 ร้อยล้านตัน และเพิ่มรายได้จาการรีไซเคิลถึง 1.7 พันล้าน ยูโรต่อปี

กิโลกรัมต่อหัวต่อปี

ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งสถาบันเพื่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Institute for Circular Economy) เมื่อปี
ค.ศ. 2013 ซึ่งรวมตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ สถาบันดังกล่าวรณรงค์
ปลูกฝังความตระหนัก (awareness raising) และการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ประเทศอื่น คาดว่าจะนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมาบังคับใช้ได้ภายในปี
2017

ปริมาณขยะชุมชนในยุโรป ปีค.ศ. 2013 และปี ค.ศ. 2012
กราฟจาก Eurostat
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เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจะลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และจากัดการใช้หลุมฝังกลบ นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง
งาน 54,000 ตาแหน่ง และเพิ่มมูลค่าการตลาดถึง 7.3 พันล้านยูโร ต่อปี
7. ความท้าทาย
หนึ่งในความท้าทายของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล (good
governance) และการบริหารจัดการและดาเนินการตามนโยบายจาเป็นต้องมีการประสานงานอย่างดี
ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของนโยบายระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คือการมีเป้าหมายจานวนมาก
ประเทศสมาชิกอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทุกข้อ เนื่องจากความสามารถทางเทคนิคของแต่ละ
ประเทศยังไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งมีประเด็นว่าใครจะเป็นผู้ให้ทุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทัว่ อียู เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจต้องใช้เงินจานวนมาก อียตู ้องการ
เงินทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไป กลไก
Horizon 2020 เป็นเพียงหนึ่งทางเลือกในการสรรหาทุน แต่อียูอาจจาเป็นต้องหาทุนจากภาคสาขาอื่นเพื่อ
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจดังกล่าว
ความท้าทายอื่นยังรวมถึง ความรู้ความสามารถที่ไม่เพียงพอของภาคธุรกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน อีกทั้งยังไม่มีการลงทุนในด้านดังกล่าวมากเท่าที่ควร เมื่อนักลงทุนมองว่าเป็นการลงทุนที่เสี่ยง
เนื่องจากระบบธุรกิจและเทคโนโลยีปัจจุบนั ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเส้นตรงมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีการ
เรียกร้องต้องการผลิตภัณฑ์และการบริการที่ยั่งยืนในตลาดการค้าปัจจุบัน นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจึงยังไม่หนักแน่นและเฉียบขาดเพียงพอ
นาย Walter R. Stahel ผู้ก่อตั้งและผู้อานวยการสถาบัน Product-Life ณ กรุงเจนีวา ศาสตราจารย์คณะ
วิศวกรรมและฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัย Surry และผู้จากัดความหมายของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในรายงาน
ถึงคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อปีค.ศ. 1976 กล่าวกับ Europe's World วารสารนโยบายยุโรป ว่านโยบาย
ดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องสร้างแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจและผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง เช่น
เสนอภาษีความยั่งยืน หรือตั้งภาษีทรัพยากรที่สูญเปล่าให้สูงกว่าภาษีทรัพยากรหมุนเวียน จึงจะสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรได้
เช่นเดียวกันนาง Barbara Hendricks รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสภาพแวดล้อมของรัฐบาลกลางเยอรมนี
กล่าวกับ Europe's World ว่า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนต้องการความร่วมมือและความเข้าใจจากประชากร
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ยุโรปเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น อีกทั้งต้องการเทคโนโลยีที่ล้าสมัย
เพื่อลดขยะ
นาง Jacqueline Cramer ผู้อานวยการสถาบันเพื่อความยั่งยืน ณ เมื่อง Utrecht (Utrecht
Sustainability Institute) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะ การวางแผนเชิงพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมของเนเธอร์แลนด์ มองว่าเมืองเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทดลองเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็น
แบบหมุนเวียน เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งผลิต บริโภคและกาจัดผลิตภัณฑ์จานวนมาก และมีตลาดสาหรับ
ระบบแบ่งปันการบริการ (service sharing) การซ่อมแซม และร้านค้ามือสอง
ทั้งนี้อียตู ้องการโครงการจากล่างสู่บน นาโดยประชาชนและธุรกิจเอกชนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
คาถามต่อไปคือหากทาการทดลองในตัวเมือง ผลของการทดลองจะส่งผลอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงทั่ว
ประเทศ และจะสามารถนาความสาเร็จไปใช้กับภูมภิ าคอื่นได้หรือไม่
โดยสรุป การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย
สาหรับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเพื่อลดขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อาจยังต้องมีการวิจัย
และทดลองหาวิธีที่เหมาะสมเพิม่ ขึ้น ในขณะเดียวกันการสนับสนุนธุรกิจและนวัตกรรมยังคงเป็นสิ่งสาคัญ
8. การจัดการขยะในประเทศไทย
ผลการสารวจปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าประเทศไทยผลิตขยะ
มูลฝอยประมาณ 26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.04 ล้านตัน มีการนาขยะดังกล่าวไปกาจัดเป็น
ปริมาณ 14.4 ล้านตัน โดยนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง 7.42 ล้านตัน (ร้อยละ 27) นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
5.1 ล้านตัน (ร้อยละ 19) และกาจัดไม่ถูกต้องรวม 14.2 ล้านตัน (ร้อยละ 54)
ในช่วง 5–10 ปีที่ผ่านมาอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น โดยจากปริมาณ
1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวันในปี พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุนี้จึงมี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มสูงขึ้น โดยปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่รอการ
กาจัดอย่างถูกต้องทั้งประเทศสูงถึง 19.9 ล้านตัน
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เนื่องจาก
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้คนทิ้งและซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จะ
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ประเทศไทยยังไม่มีระบบการเก็บหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่กาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
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ปัญหาหลักของการบริหารขยะในประเทศไทยคือ ประชาชนยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่มีการคัดแยก ทาให้มี
ขยะมูลฝอยปริมาณมากที่ต้องนาไปกาจัด มีขยะอันตรายปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป มีการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และมีการนาขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์น้อย อีกทั้งจานวนสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอที่จะจัดการขยะมูลฝอยทั้งหมด ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยระหว่างปี 2551-2556
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9. ข้อเสนอแนะ
ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบริโภคสูง รวมทัง้ การบริโภคผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี จึงผลิตขยะปีหนึ่งๆ
เป็นปริมาณมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี หากไม่มนี โยบายใหม่เพื่อนามาใช้ในการบริหาร
จัดการขยะอย่างเหมาะสม ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกจะสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าทุกๆ ปี เป็น
มูลค่ามหาศาลไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดวางแผนทัง้
ระยะกลางและระยะยาวเพื่อบริหารจัดการกับปริมาณขยะที่มีภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควรมุ่งเน้นการ
ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลาสติกหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะและลด
การใช้ทรัพยากรภายในประเทศหรือลดการนาเข้าได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจเรียนรู้จากประเทศในสหภาพ
ยุโรปและนานโยบายของอียูมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลด
ปริมาณขยะ แต่ยังช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อีกด้วย อีกทั้งยังจะช่วยให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีของภูมิภาคหาก
ประสบความสาเร็จในการดาเนินการดังกล่าว
การดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้จะสอดรับกับนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดการกับปัญหาขยะภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อนาขยะมาใช้ใหม่และเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อนาขยะกลับมาใช้ใหม่
ซึ่งนโยบายของอียใู นเรื่องนี้สอดคล้องกับแผนการของ คสช. ที่ต้องการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาขยะ เพื่อนามูลค่าแฝงของขยะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ประเทศไทยควรเริ่มรณรงค์ให้ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายมีส่วนร่วมในการ
นาขยะของตนคัดแยกตามประเภทให้เป็นระบบอย่างจริงจังเพื่อนามารีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่ ทั้งนีห้ น่วยงาน
รับผิดชอบจะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะและจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บขยะแยกตามประเภทให้
ถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย
การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนของอียูสามารถทาได้ หากนักวิจัยจากหน่วยงานของไทย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัย Horizon 2020 ของอียูทเี่ กี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เช่น โครงการ
SFS-08-2015 ระยะหนึ่งและสอง ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกระบวนการผลิต
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อาหารทีย่ ั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นรับข้อเสนอ
โครงการจากธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางโดยเฉพาะ หรือโครงการ WASTE-6a-2015 หัวข้อ Ecoinnovative Solutions เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น ทัง้ สองโครงการจะเปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงการในปลายปี ค. ศ. 2014 นี้ โดยหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของอียูที่ร่วมมือในโครงการเหล่านี้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้ในไม่ช้า
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