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ขาวของเครื่องใชตางๆ ที่เราผลิตขึ้นมานั้น เมื่อผานการใชงานแลวก็ลวนกลายมา

เปนขยะ สงผลกระทบทั้งในแงของคุณภาพทางสังคม ความสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

และปญหาสิ่งแวดลอมอีกมากมายที่ตามมา ประเทศไทยมีของเสียเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยกวา 50 

ลานตันตอป แบงเปนของเสียครัวเรือน 25-26 ลานตัน ซึ่งจะถูกนํากลับมาใชประโยชนเพียง 

18-20% และของเสียอุตสาหกรรม 25-30 ลานตัน ที่ถูกนํากลับมาใชประโยชนประมาณ  

70-75% ในขณะที่ขยะสวนใหญจะถูกนําไปกําจัด แตมีอีกบางสวนถูกนําไปกําจัดอยางไม

ถูกตอง และบางสวนตกคางอยูในธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะจากพลาสตกิ ซึ่งมักมาจาก

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ แ บ บ ใ ช ค รั้ ง เ ดี ย วทิ้ ง  

ในแตละปพลาสติกถูกผลิตขึ้นมา 311 

ลานตันจากท่ัวโลก และมีเพียง 5% 

เทานั้นที่ถูกนําไปรีไซเคิล ยังมีพลาสติก

อีกกวา 5-13 ลานตันที่ไหลลงสูทะเล 

สรางความเสียหายใหแกระบบนิเวศ 

ดังนั้น แนวคิดการเปลี่ยนขยะหรือของ

เสียที่เปนปญหาใหสามารถกลับมาใช

ประโยชนเปนวัตถุดิบตั้งตน เพื่อลด

ก า ร ใช ท รั พ ยาก รธ ร รมชาติ ใ หม  

(Waste to Resource) ต า ม ห ลั ก

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น  (Circular 

Economy) จึงนับเปนหนทางหนึ่งใน

การแกปญหาดังกลาว 

กอนจะกลาวถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน อยากใหลองยอนไปมองกลไกการทํางานของ

ธรรมชาติกันสักเล็กนอย ตัวอยางเชน วัฎจักรของน้ํา น้ําที่อยูในโลกเรานั้นเปนระบบการผลิต

แบบหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและไมมีของเสยีเกิดขึ้นเลย แนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน

ก็เชนกัน เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในอดีตจากเศรษฐกิจแบบเสนตรงใหเปน

วงกลม โดยเลียนแบบกลไกการทํางานของธรรมชาติ ในขณะที่เศรษฐกิจเสนตรง (Linear 

Economy) คือ การนําทรัพยากรธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต นํามาใชงาน  

ทิ้งไป และเริ่มกระบวนการผลิตใหมโดยการนําทรัพยากรใหมมาจากธรรมชาติอีกครั้ง แต

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม ใหเกิดเปนวงจรแบบไมรูจบ

แทนการใชแลวทิ้งแบบในอดีต ซึ่งไมไดมีเพียงแคการรีไซเคิลวัตถุดิบเทานั้น แตยังครอบคลุม

ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดของเสียนอยที่สุดตั้งแตตนทางและใหงายตอการใชซ้ํา

หรือการนําไปรีไซเคิล การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรท่ีมีอยู และการใชผลิตภัณฑให

สามารถใชงานไดนานที่สุด 

เริ่มจากความใสใจ 

ตัวอยางหนึ่งของการมีระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ 

การจัดการขยะของโรงแรมศิวาเทล โรงแรมหรูยานใจ

กลางเมือง ที่ไดตระหนักถึงปญหาขยะ จากปริมาณ

ขยะที่โรงแรมผลิตออกมากวา 12,000 กิโลกรัมตอ

เดือน ซึ่งคิดเปนเศษอาหารประมาณ 10% ทาง

โรงแรมจึงไดหาแนวทางจัดการกับขยะเหลานี้เพื่อให

สรางผลเสียกับสังคมนอยท่ีสุด โดยไดรวมมือกับ

ฟารมเลี้ยงไกนําเศษอาหารเหลานั้นมาเปนอาหาร

เลี้ยงหนอนแมลงวันลายและสงกลับหนอนเหลานั้นไป

เปนอาหารใหแกไกในฟารม และซื้อไขจากฟารมมา

ปรุงอาหารที่โรงแรม เปนวงจรที่หมุนเวียนกันอยาง

สมบูรณ ซึ่งผลจากการรณรงคและใหความสําคัญใน

การแกปญหาขยะควบคูกันไปจึงทําใหปริมาณขยะ

ของโรงแรมลดลงเหลือ 6,500 กิโลกรัมตอเดือน  
 

สูแบรนดดังระดับโลก 

กระเปาท่ีใครๆ เห็นก็สะดุดตา แถมยังฮิตกันไปทั่ว

โลกอยาง Freitag นั้น เกิดมาจากสองพ่ีนอง Freitag 

ที่ตองการกระเปาใสเอกสารที่ทนทานและกันน้ําได 

จึงเกิดไอเดียนําผาใบคลุมรถบรรทุกสีสันสวยงามมา

ทํากระเปา เปนที่มาของแบรนดกระเปาจากวัสดุที่

ผานการใชงานแลว แทนที่จะกลายเปนขยะ ผาใบ

คลุมรถบรรทุกกวา 640 ตันตอป ถูกนํามาทําเปนตัว

กระเปา สายสะพายที่ทํามาจากเข็มขัดนิรภัย หรือ

แมกระทั่งขอบกระเปาก็ทํามาจากยางในรถจักรยาน 

ทําใหกระเปาแตละใบมีความพิเศษถูกใจกลุมลูกคาที่

ตองการความโดดเดนมีเพียงใบเดียว นอกจากนี้  

Freitag ยังพัฒนาแบรนดเสื้อผา โดยพัฒนาเสนใย  

F-ABRIC ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทนทาน และที่

สําคัญคือสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 

นับเปนหนึ่ ง ในธุรกิจที่มีแนวคิดแบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่เติบโตอยางตอเนื่อง 

เปลี่ยนแนวคิด สรางวัตถุดิบหมุนเวียน 
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พึ่งพาโลกใหนอยลง 

หน่ึงในผูนําดานเทคโนโลยีอยาง Apple ก็มีแนวคิด

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ดวยนโยบายพึ่งตัวเองให

มากขึ้นเพื่อพึ่งโลกใหนอยลง ไมวาจะเปนการใช

พลังงานหมุนเวียน 100% ในอาคารของ Apple  

ทั่วโลกควบคูไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑโดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

และใชงานไดอยางคุมคายาวนาน นอกจากนี้ Apple 

ยังมุงมั่นในการท่ีจะผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบ

ที่มาจากการรี ไซ เคิลหรือ วัตถุดิบทดแทนจาก

ธรรมชาติเทานั้น โดยใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน  

มีโครงการ Apple GiveBack หรือการใหลูกคานํา

อุปกรณเกามาแลกรับสวนลดในการซื้ออุปกรณ 

ชิ้นใหม ซึ่งดีตอทุกฝาย ทางผูบริโภคเพียงแคนํา

อุปกรณเกาที่ ยังสามารถใชงานไดหรือไมชํ ารุด

เสียหาย มากรอกขอมูลเพื่อใหทางบริษัทประเมิน

ราคา แตหากไม เขาเกณฑทางบริษัทก็จะนําไป 

รีไซเคิลใหโดยวิธีที่ถูกตอง ทางบริษัทก็สามารถนํา

อุปกรณหรือวัตถุดิบรีไซเคลิเหลานั้นไปใชประโยชนได 

และดีกับโลกของเราเพราะมีการใชทรัพยากรท่ี

นอยลง โดยเฉพาะ iPhone จะถูกสงไปยัง Daisy 

หุนยนตแยกช้ินสวน ซึ่ งเปนนวัตกรรมดานการ 

รีไซเคิลที่จะดึงเอาทรัพยากรที่มีคากลับมาใชไดอีก

อยางมีประสิทธิภาพ  

โดยใน iPhone 100,000 เครื่อง หุนยนต Daisy สามารถดึงทองคําออกมาได 0.97 กิโลกรัม 

เงนิ 7.5 กิโลกรัม และทองแดงออกมาไดถึง 710 กิโลกรัม 

 

เหมืองแรในเมือง 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ในฐานะหนวยงานดานการ

จัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ ทั้งท่ีไดจากเหมืองแรและวัตถุดิบทดแทนที่ไดจากการรีไซเคิล 

ก็ไดมีการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอยางเปนรูปธรรม ไดแก แนวคิดการทําเหมืองแร

ในเมือง (Urban Mining) โดยนอกจากจะมุงหาแหลงแรจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว ยังหัน

กลับมามองสิ่งรอบตัว ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดใชงานแลว 

หรือแบตเตอรี่เกา ซึ่งเปนแหลงของ

วัตถุดิบตางๆ เปรียบเสมือนเหมืองแร

ขนาดยอมที่อยูใกลตัวเรา โดยแนวคิด

เหมืองแรในเมืองเปนการรีไซเคิลขยะ

จากครัวเรือนเหลานั้น เพื่อแยกสกัดแร

และโลหะที่มีคานํากลับมาใชประโยชน

ใ ห ม  ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ป ร รู ป ข ยะ ให

กลายเปนพลังงานทดแทน ดวยการใชนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยของศูนยเทคโนโลยีรีไซเคิลของ กพร. นั้นจะนํามาเลาใหฟงในโอกาส

ตอไป 

ทั้งนี้ การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรีไซเคิลวัตถุดิบหมุนเวียนจะ

นําไปสูแนวทางในการแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและวิกฤตขยะลนเมืองได 

เพราะหากเรายังใชทรัพยากรในปริมาณเทาเดิม ในขณะที่แนวโนมของประชากรโลกมีเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ นั้น เราอาจตองมีโลกถึง 1.7 ใบ นั่นหมายถึง เรากําลังใชทรัพยากรเกินกําลังการผลิต

ของโลกใบนี้ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเปนหนทางหนึ่ง ซ่ึงนอกจากจะชวยใหธุรกิจมี

กําไรและเติบโตไดอยางย่ังยืนแลว ยังชวยใหเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมดีขึ้นได 
 

อางอิง 

- http://www.allaroundplastics.com/article/sustainability/1898 

- https://www.salika.co/2018/11/24/circular-economy-business-model-change-the-world/ 

- https://readthecloud.co/porlaewdee-sivatel/ 

- https://www.freitag.ch/en/about 

- https://www.prontodenim.com/blog/freitag-info-2019/ 

- https://www.apple.com/th/ 

- http://www.takepart.com/article/2016/10/04/e-waste-recycling-not-really-recycled 

- http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/17/blog/61761/ 


