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role of the National Environmental Board to the 
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(Pteronurabra siliensis)
(Enhydra lutris)

(Aonyx cinerea)  
(Lutra perspicillata) (Lutra sumatrana)

(Lutra lutra)
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the area that -
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“…Otters 

in the area. When the community understands the issue, they tell the others. This has 
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with the beauty both on land and underwater because it has 

operation has been launched, under the  
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“…There will be the 
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Insight ofclimate change
By Editorial Board

สองโลก World Focus48 กรกฎาคม – กันยายน 2563 : Vol. 9 No.3 July – September 2020



Current global
climate change
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Japan has the coldest temperature but the island has the 
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Planning for 
climate change

in the future

“…Thailand still has no supplementary 

that
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Perspective on economic 
growth that affects

the environment
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Possible environmental
changes  
in the future

“…There are many possibilities. The worst 

whole time.

with such situation. There is another extreme hypothesis about the  
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Adaptation 
to climate change  
in Thailand
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ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิม นำมาซ่ึงความเจริญทีแ่ลกมาดวยการสูญเสีย
ทรพัยากรธรรมชาติ และความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอม ทรพัยากรในโลกถกูนำขึน้
ใชอยางไมคุมคามากข้ึน การเรงพัฒนาอตุสาหกรรม ประชากรโลกทีเ่พิม่ข้ึน รวมทัง้
การขยายตัวของชนช้ันกลางซึ่งมีกำลังซื้อ ทำใหในป 2560 โลกใชทรัพยากร 
ไปท้ังสิน้ 97,000 ลานตัน เพิม่ขึน้อยางกาวกระโดดจากป 2543 ถึง 70% 
และยงัเปนการเพ่ิมในอตัราท่ีเรว็กวาการขยายตัวของประชากรโลกและ GDP ทัว่โลก 

โลกมีขีดจำกัด ทรัพยากรท่ีมีในโลกรองรับการบริโภคของมนุษยไดเพียง  
8 พันลานคน ในปจจุบัน โลกมีประชากร 7.8 พันลานคน และจะเพ่ิมเปน 9  
พันลานคน ในป 2030 หากมนุษยยังคงพฤติกรรมการบริโภคเชนปจจุบัน  
อาจจำเปนตองมโีลกถึง 1.75 ใบ เพือ่ตอบสนองความตองการบริโภคอยางเกนิ
ขดีจำกดันี้ 

จะเปนไปไดหรือไม ที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยไมเปนภาระตอทรัพยากรในโลก?

ประเทศตาง ๆ  ตองกลบัมาทบทวนวิธกีารใชทรพัยากร การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตอาจไมเพยีงพอตอความ
ตองการบรโิภคทีเ่กินขดีจำกดั หลายประเทศพยายามเปลีย่นระบบเศรษฐกจิทีเ่ปนเสนตรง (Linear economy) 
แบบเดิม ท่ีนำวัตถุดิบมาผลิตสินคา ใชงานแลวทิ้งเปนของเสียสงไปหลุมฝงกลบหรือเผาทำลาย ส้ินเปลือง
ทรพัยากรใหม (Virgin materials) และเปนมลพษิตอสิง่แวดลอม ใหกลายมาเปน “ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน” 
(Circular economy) ทีต่องวางแผนใหทรพัยากรหมนุเวียนกลบัมาใชงานใหมไดอยางไมสิน้สดุ 

ระบบเศรษฐกิจแบบ เสนตรง ระบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน

ผลิต

วัสดุ
ใหม ของเสีย

ใช

ฐ หมุนเวยน

ผลิต

ใชวนกลับท้ิง
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ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีหลักการพ้ืนฐาน คือ

1 ลดการใชวัตถุดิบใหมและเปด
โอกาสใหโลกสรางทรัพยากรใหม
ขึน้มาทดแทน 

2 ใช งานผลิตภัณฑ และส วน
ประกอบของผลิตภณัฑใหยาวนาน
ที่สุด

3 ลดผลกระทบทางลบหรือของ
เสียใหเหลือนอยท่ีสุด (waste 
minimization) 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสรางนวัตกรรม
ในภาคธุรกิจ เชน การปรับสินคาหรือรูปแบบการผลิตใหใชทรัพยากรนอยลงหรือ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดธุรกิจใหม ๆ เชน แพลตฟอรมการบริการ การแบงปน  
การใหเชา หรือกิจกรรมที่ชวยปดชองวางการหมุนวนของผลิตภัณฑ มีการประมาณ
การวา หากยุโรปเปลี่ยนระบบไปสูเศรษฐกิจหมุนเวียน จะสามารถประหยัดคาวัตถุดิบ 
ไดถึง 6.3 แสนลานเหรียญตอป หรือลดตนทุนได 23% 

สิ่งแวดลอมและมลพิษ Environment and Pollution
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การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในตางประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ไดระบุใหการใชทรัพยากรอยางย่ังยืนเปนเปาหมายสำคัญซึ่งประเทศ
ตาง ๆ ตกลงรวมกันวาจะบรรลุใหได 

สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศแรก ๆ ท่ีออกแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ในเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวียน โดยไดออกแผนปฏบิตักิารแหงสหภาพยโุรปสำหรบั
เศรษฐกิจหมุนเวียน (EU action plan for the Circular Economy) 
ตั้งแตป ค.ศ. 2015 เพื่อเปนคำแนะนำใหประเทศสมาชิกออกแบบนโยบาย
ภายในประเทศ ที่จะสรางโอกาสดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใหการดำเนินงาน
เปนภาระสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจใหนอยที่สุด
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FINNISH LAPLAND

FINNISH
LAKELAND

SOUTHERN
FINLAND

ALAND

WEST
COAST

OULU

ประเทศฟนแลนด 

ฟนแลนดมีวิสัยทัศนจะทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่ปลอยคารบอนเทากับศูนย (carbon-neutral 
circular economy) ภายในป ค.ศ. 2025 
และตองการใชเศรษฐกิจหมนุเวยีนสรางการเตบิโต
และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม ๆ แกผูประกอบการ
โดยโฟกัสท่ีการสงออกสินคาหรือบริการดาน
เศรษฐกิจหมุนเวียนออกไปยังตลาดโลก

1) รัฐบาลสวนกลาง

2) รัฐบาลสวนทองถิ่นและภูมิภาค

สิ่งแวดลอมและมลพิษ Environment and Pollution
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3) ผูประกอบการ 

ประเทศเนเธอรแลนด 

4) ประชาชน

หนวยงานแกนหลักที่ขับเคลื่อนการทำงานตามโรดแมปนี้ คือ SITRA หรือกองทุนนวัตกรรมแหงฟนแลนด  
ซึ่งเปนหนวยงานอิสระภายใตกำกับของรัฐสภา จะทำหนาท่ีเปนแพลตฟอรมแหงการพัฒนาองคความรู  
Solutions ความรวมมือ และใหทุนเพ่ือดำเนินโครงการ 

นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของเนเธอรแลนดเกิดขึ้นเพ่ือลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศอื่น  
ลดปญหาสิ่งแวดลอม และใชเปนโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมธุรกิจภายในประเทศที่เขมแข็ง 
เชน อุตสาหกรรมเคมี เกษตรอาหาร อุตสาหกรรมไฮเทคและวัสดุ โลจิสติกส อุตสาหกรรม
สรางสรรค และอุตสาหกรรมรีไซเคิล

เนเธอรแลนดมีเปาหมายจะลดปริมาณการใชวัตถุดิบขั้นตนใหได 50% ในป ค.ศ. 2030 
และในระยะยาวต้ังเปาใหเกดิการวนนำกลับมาใชใหมทัง้หมดอยางมปีระสิทธภิาพโดยไมมกีารปลอย
สารที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมใหไดในป ค.ศ. 2050 
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รัฐบาลเนเธอรแลนดกำหนดเปาหมายเชิงกลยุทธในการดำเนินงานออกเปน 3 เฟส โดยมีแนวคิดวา แตละ
อตุสาหกรรมมีระดบัความพรอมเปลีย่นผานสูเศรษฐกจิหมนุเวียนตางกนั บางอตุสาหกรรมอาจยงัไมเหมาะ
ทีจ่ะไปสูเฟสการใชแบบหมนุเวยีนเต็มรูปแบบ จงึจะใหผูมสีวนไดสวนเสยีในแตละอตุสาหกรรมกำหนดเองวา
ตนเองอยูเฟสใดและจะมีแนวทางในการเปลี่ยนผาน (transition agenda) ที่เหมาะสมอยางไร โดยแตละ
เฟสมีการกำหนดทิศทางท่ีอุตสาหกรรมตองดำเนินการ ดังนี้

1) ดานกฎหมาย

2) ดานสรางแรงจูงใจใหตลาด 

3) ดานการจัดหาเงินทุน 

4) ดานองคความรู และนวัตกรรม 

5) ดานความรวมมือระหวางประเทศ 

สิ่งแวดลอมและมลพิษ Environment and Pollution
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การใชแบบเสนตรง (Linear) 
เนนใหใชวัตถุดิบตลอดหวงโซ
อปุทานเชนเดมิ แตใชอยางคุมคา 
ทีส่ดุดวยการเพิม่ประสทิธภิาพ 
หรือใชใหนอยลง

การนำกลบัมาใชใหม (Reuse) 
หากจำเป นต องใช วัตถุดิบ 
ใหม ใหเลือกใชวัตถุดิบที่กอให
เกิดความย่ังยืน นำกลับมาใช
ใหมได เชน biomass และธาตุ
อื่น ๆ  อีก เชน เหล็ก แคลเซียม 
ซลัเฟอร เปนตน ทีไ่มใชแรหายาก 
และลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ก า ร ใ ช  แ บ บ ห มุ น เ วี ย น  
(Circular) สนับสนุนการ
พัฒนาวิธีการการผลิต การ
ออกแบบผลิตภัณฑ ตลอดจน
การบริโภครูปแบบใหมที่ทำให
เกิดการหมุนเวียนของการใช
วัตถุดิบได

การเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สำหรับประเทศไทย 

สำหรับประเทศไทยแลว 
ควรจะใชระบบเศรษฐกจิ
ห มุ น เ วี ย น ใ ห  เ ป  น
ทางออกสำหรับวิกฤต
ขยะท่ีมีอยูเดิม และเปน
โอกาสสรางมูลคาเพิ่ม
สำหรับภาคธุรกิจและ
เศรษฐกิจในระยะยาว
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UseReturnDispose

Circular economy

Traditional economic development model has brought the  
prosperity to the country but in exchange of losses of natural  
resources and depletion of environment. 
 The global resources have been utilized in less worthwhile way.  
The acceleration of industrial development, the rising of world population 
and the expansion of middle-income people with more purchasing  
power has brought a dramatic growth in resource utilization. In 2017, 
the world used a total of 97,000 tons of resources, leapfrogged growth 
of 70% from 2000. It was an increase at faster rate than the growth 
of world population and the global GDP.
  The earth has limits as its resources have capacity to support the 
consumption of 8 billion people. Currently, the global population is at 
7.8 billion with the forecast to reach 9 billion in 2030. If humans still 
carry on the consumption habits as today, it may be necessary to have 
the earth at 1.75 times of the current size to serve the beyond-limit 
consumption.

Is it possible to develop the economy  
without creating burden to the planet’s  
resources?

Countries have to shift their resource utilization mindset. Increasing production  
efficiency may not be sufficient for the consumption demand that exceeds the limit. 
Several countries have tried to end their traditional linear economy approach, which raw 
materials are used to make products that will be disposed in the landfill or burned after 
the end of their usage causing virgin materials depletion and polluting the environment. 
The circular economy model, which resources will be renewed indefinitely, is the  
sustainable alternative.
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Fundamental principles 
of circular economy

1 Reduce the use of virgin 
materials, allowing the earth to 
create renewable resources.

2  Use products and parts as 
long as possible.

3  Minimize waste and negative 
effect.

The circular economy will assist to increase competitiveness and create 
innovations among business sectors such as changing products or  
manufacturing models to reduce resource usage or increase efficiency 
through new businesses such as platforms for services, sharing, renting or 
activities to close the gap of product circulation. It is estimated that if Europe 
can transform to circular economy, it will help save raw material cost by 
US$63 billion per year or cutting the cost by 23%.
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Development of circular 
economy in foreign countries

The Sustainable Development Goals (SDGs) identify sustainable 
resource utilization as a significant target which countries  
mutually agree to achieve this target.

European Union is the first group of countries issuing the EU 
action plan for the Circular Economy since 2015 in order to be 
applied as guidelines for member countries to design their own 
domestic policies to create social and economic opportunities 
while minimizing the burden to people and business sectors. 
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Finland

 Finland has a vision to develop the  
carbon-neutral circular economy within 
2025 and use the circular economy to 
create growth and new economic opportunities 
for entrepreneurs by focusing on the export 
of products and services on circular economy 
to international markets.

1) Central government

2) Municipality

สิ่งแวดลอมและมลพิษ Environment and Pollution
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3) Enterprise 4) Citizen

Core authority driving the implementation of the roadmap is the Finnish Innovation Fund
Sitra which is which is an independent agency under the parliament’s supervision. It has  
acted as the platform for development of knowledge, solutions and cooperation as well as 
providing funds for project operation. 

The Netherlands
Circular economy policy in the Netherlands was initiated to reduce the  

dependency on raw materials from other countries, cut environmental problems 
and create economic opportunities to promote strong domestic industries including 
chemicals, agricultural food, high-tech and materials, logistic, creativity and recycle.

The Netherlands has a target to reduce the use of primary raw materials by 50% 
in 2030. In the long-term, the country plans to ensure total recycle effectively 
without releasing substances harmful to the environment in 2050.
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1)Registration and regulations 

2) Market incentives.

3) Financing

4) Knowledge and innovations.

5) International Cooperation other 

The Dutch government set strategic targets of its operation in 3 phases based on the 
concept that each industry has different levels of readiness to transform to circular 
economy. Some industries may not suit the phase of full implementation of circular 
economy so stakeholders in each industry determine themselves which phase they 
belong and set their own transition agenda appropriate to them. Each phase set  
direction for industries to take up as follow.
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Linear. Focus on using raw 
materials throughout the 
supply chain as before but 
should be used in the most 
cost-effective way through 
increasing efficiency or 
optimization.

Reuse. If new raw materials 
are necessary, they should 
be raw materials that bring 
sustainability, reusable 
such as biomass and other 
non-rare minerals such as 
ion, calcium, sulfur, etc and 
reduce the dependency on 
fossil fuels.

Circular. Support the de-
velopment of production 
methods, product designs 
and new consumption 
models that will generate 
the circularity of raw  
materials.

Thailand’s transition 
to circular economy

Thailand should  
apply the circular 
economy system 
as the solution to 
existing crit ical 
waste problem and 
offer opportunities 
for value creation 
among business 
sectors and the 
overall economy in 
the long-term.
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The 23 participants in Intermediate Statistics Course, Class 36 who conducted the survey to assess the public opinion on measure to stop using plastic bags in Pom -
Prap Sattru Phai district in Bangkok in 2020 are civil servants from different government agencies including Office of the National Economic and Social Development 

Council, Revenue Department, Office of the Permanent Secretary of Ministry of Social Development and Human Security, Department of Social Development and 

Welfare, Cooperative Auditing Department, Department of Agriculture, Office of Agricultural Economics, Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Office of 

National Digital Economy and Society Commission, National Statistical Office, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Department of 

Alternative Energy Development and Efficiency, Office of the Permanent Secretary of Ministry of Interior, Social Security Office, Office of the Education Council, Office of 

the Permanent Secretary of Ministry of Public Health, Department of Medical Science, Department of Health,  and National Human Rights Commission.
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B Bioeconomy

C Circular Economy

G Green Economy
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(BCG Sectoral  
Development)

(BCG Talent & Entrepreneur 
Development)

(BCG Area-based  
Development)

BCG (BCG Frontier 
Research/Knowledge)
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(BCG Regulatory 
Framework) (BCG Infrastruc-

ture & Facility 
Development) 

Capacity Building) Global Network)
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