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BCG ECONOMY

หลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (SEP)

เป้าหมาย

เป้าหมายการพฒันา

ที่ยัง่ยืน (SDG)

Green Economy

Bio Economy

Circular Economy
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ความมัน่คงทางดา้นอาหาร

ความมัน่คงทางสาธารณสขุ

ความมัน่คงทางพลงังาน

หลกัประกนัการมีงานท า

ความยัง่ยืนของธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม

โมเดลขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกหลงัโควิด



BCG in Action

ความมัน่คงดา้นอาหาร โภชนาการ 

ระดบัประเทศและโลกในทกุสถานการณ์

น.สพ. ยคุล ลิ้มแหลมทอง

นายธีรพงศ ์จนัศิริ

ความมัง่คัง่จากการเพ่ิมมลูค่าภาคการผลิตและบริการ

ดว้ยนวตักรรมและความคิดสรา้งสรรค์

นายอิสระ ว่องกศุลกิจ

นายเทวินทร ์วงศว์านชิ

ความสามารถในการพึงพาตนเอง 

ดา้นสขุภาพและการแพทย์

ศ.คลินกิ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร

ศ.ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์

การทอ่งเที่ยวรปูแบบใหมท่ี่เนน้ความปลอดภยั 

ยัง่ยืน กระจายรายไดส้ ูช่มุชน

นายกลินท ์สารสิน

การพฒันาท่ีสมดลุ/Circular economy

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา



BCG

เศรษฐกิจชีวภาพ (BIO Economy)

- เพิ่มมูลค่าให้สินค้าจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

– การน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ZERO 

WASTE)

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

– การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก
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1.โครงการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิโดยพหภุาคปีระเทศไทย 

(กรงุเทพฯ) ระยะเวลา ประมาณ 2 ปี งบประมาณ  550,000 

USD
2. โครงการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิโดยพหุ

ภาคปีระเทศไทย (ระยอง) ประมาณ 3 ปี งบประมาณ 620,000 

USD

นายกรัฐมนตรีประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ 

ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ใหม่ของประเทศ

เพ่ิม GDP อีก 1 ล้านล้านบาท ใน 6 ปี

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569

วาระแห่งชาติ 
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เศรษฐกิจเสน้ตรง (Linear Economy)
ใหค้วามส าคญักบัการใชท้รัพยากรในกระบวนการผลติเท่านัน้

เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)

ใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะและของเสยีมาใชป้ระโยชนใ์หม่ การน าทรัพยากร

หมนุเวียนกลบัมาใชเ้พื่อลดการใชว้ตัถดุบิจากธรรมชาต ิการเพิ่มประสทิธภิาพของ

ผลติภณัฑห์รือตวับรรจภุณัฑ์

เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)

กลไกการขบัเคลื่อน

ขบัเคลือ่นดว้ย Key project/Focus sector เพื่อสรา้งแบบอย่างความส าเร็จ
และเป็นโมเดลขยายผลไปยงักลุม่อื่นๆ

Sector เป้าหมาย

1 พลาสตกิครบวงจร

2 อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3 วสัดกุ่อสรา้ง

รวบรวม จัดเก็บ แยก หมนุเวียน ใชป้ระโยชน์
1

2 สรา้งระบบกลไกจัดการ ลด Food loss/Food waste 
ตลอด supply chain และสรา้งจิตส านกึผูบ้ริโภค

3 สรา้งความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสรา้ง

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม



เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเท่านั้น 
โดยไม่ได้ค านึงถึงการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
จากการผลิตและบริโภคสินค้าเหล่านั้นในระยะยาว

รูปแบบเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะและของเสียภายหลังจาก
การบริโภคมาใช้ประโยชน์ใหม่ การน าทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้เพื่อลดการ
ใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
ตัวบรรจุภัณฑ์ไม่ให้สร้างผลกระทบด้านลบ ต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปรับ
เปลี่ยน
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เป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

ขับเคลื่อนด้วย Key project/Focus sector 
/Co-benefits เพื่อสร้างแบบอย่างความส าเร็จ
และเป็นโมเดลขยายผลไปยังกลุ่มอืน่ๆ

วัสดุก่อสร้าง

Sector เป้าหมาย

พลาสติกครบวงจร 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

กลไกการขับเคลื่อน

สร้างระบบกลไกจัดการ ลด Food 
loss/Food waste ตลอด supply chain
และสร้างจิตส านึกผู้บริโภค

สร้างความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รูปแบบการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
สนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City 
ตามนโยบายรัฐบาล

รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียนใช้ประโยชน์

C1

C2

Closing the loop 
Combating climate 
change : transition 
to sustainable 
society

Creating new economic growth

C3

ลดการใชท้รพัยากรลง
2 ใน 3 จากปจัจบุนั

โดยการหมนุเวยีน
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ

สรา้งเศรษฐกจิรปูแบบใหม่
(ตลาดและผลติภณัฑด์า้นเศรษฐกจิหมนุเวยีน) 

ลดปญัหา
มลพษิและการ
ปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก

SHAPING 
A SUSTAINABLE

FUTURE

กา้วสูส่งัคม
ทีเ่ป็นมติร

กบัส ิง่แวดลอ้ม
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▪ สร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ 

: ธุรกิจรีไซเคิล

: ธุรกิจ remanufacturing 

: ธุรกิจพลังงานชีวมวล/ชีวภาพ/ของเสีย

: ธุรกิจแบบ sharing platform 

: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

▪ประชาชนผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

▪มีตัวเลือกในการบริโภคที่เพ่ิมขึน้พร้อมกับการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ขึน้

▪สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

▪สร้างการจ้างงานใหม่ 

▪ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

▪ป้องกันไม่ให้เกิดขยะและ

ของเสีย ที่ก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุมตัง้แต่

ขัน้ตอนการผลิต การบริโภค การจัดการ

ของเสีย

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

Circular 
Economy

Source : การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน



การขบัเคลื่อน

อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง 

นายวิกรม วัชระคปุต์

ประธานคลสัเตอรว์ัสดกุอ่สรา้ง 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การวิจยัและพฒันา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกอ่สรา้ง

ศ.ดร.สมนกึ ตัง้เตมิสิริกลุ

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร 

และนกัวิจยัแกนน า สวทช.*

การบริหารจดัการ

ขยะพลาสตกิครบวงจร

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ผูอ้ านวยการสถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย

การจดัการขยะอาหาร

ในภาคธรุกจิ

นางสาวสลิลลา สีหพนัธุ์

ประธานกรรมการฝ่ายกจิการ

บริษทั โลตสั ประเทศไทย

ประชมุวิชาการ “เปิดแนวคิด เทรนดอ์ตุสาหกรรม ดว้ยหลกัการเศรษฐกิจหมนุเวียน”

*สวทช. ไดส้รา้งกลไกสนบัสนนุนกัวิจยัศกัยภาพสงูของประเทศเพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหเ้กดิขึน้ในประชาคมวิจยัในสาขาตา่ง ๆ ผา่นทางโครงการนกัวิจยัแกนน า

การพัฒนาที่สมดลุ

Circular economy



ก าหนดการ “เปิดแนวคิด เทรนดอ์ตุสาหกรรม ดว้ยหลกัการเศรษฐกิจหมนุเวียน”

ทิศทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร 

ดว้ยเศรษฐกิจหมนุเวียนผา่นกลไก PPP

ดร.วิจารย์ สมิาฉายา

ผูอ้ านวยการสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย

1

2

การขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมกอ่สรา้งไทย

เพื่อความยัง่ยืน

นายวิกรม วชัระคปุต ์ประธานคลสัเตอรว์สัดกุ่อสรา้ง 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3

เศรษฐกิจหมนุเวียนดว้ยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการกอ่สรา้ง

ศ.ดร.สมนกึ ตัง้เตมิสริิกลุ (นกัวิจยัแกนน า สวทช.) 

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร ม.ธรรมศาสตร์

4 ธรุกิจยคุใหมก่บัการลดขยะอาหาร

บนฐานเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน 

นางสาวสลลิลา สหีพนัธุ์

ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษทั โลตสั ประเทศไทย

กลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชมุ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผูอ้ านวยการสถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย


