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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
วาระแห่งชาติ BCG



https://mackaycartoons.net/tag/biodiversity-collapse/

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การถดถอย
ทางเศรษฐกิจ

การล่มสลายของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
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17 Goals
169 Targets

Sustainable Development Goals: SDGs
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มุ่งสู่โลกร้อนทีอุ่ณหภมูิของโลกสูงึ ง
2.4 องศา C



• New National Targets 154 ประเทศ (90% ของทัง้หมด) 
ได้ส่งเป้ำหมำยระดับชำติใหม่ ซึ่งคิดเป็น 80% ของกำรปล่อยมลพิษทัว่โลก

• Phase down coal กว่ำ 40 ประเทศให้ค ำมัน่เพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำน
ถ่ำนหินไปเป็นพลังงำนสะอำด 

• Reduce Methane emission กว่ำ 100 ประเทศลงนำมร่วมมือ
ลดกำรปล่อยมีเทน อย่ำงน้อย 30% จำกปีฐำน 2020 ภำยในปี 2030

• End deforestation เกือบ 140 ภำคี (มีพ้ืนที่ป่ำครอบคลุม 90% 
ของป่ำทัว่โลก) มุ่งมัน่จะยุติกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำภำยในปี 2030

• Transit to ZEV เกือบ 40 ประเทศ บริษัทผลิตรถยนต์ชัน้น ำ และ
องค์กรต่ำง ๆ ลงนำมเร่งกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่ยำนยนตท์ี่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ 
ในตลำดชัน้น ำภำยในปี 2035 และทัง้หมดภำยในปี 2040

• เรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนำเพ่ิมพยายามทางการเงิน ให้ได้ 1 แสน-
เหรียญสหรัฐ และเพ่ิมกองทุน Adaptation Fund 

• ให้สรุปกำรจัดท ำกรอบการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตระหว่ำประเทศ 
• เพ่ิมกำรสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการสูญเสียและความเสียหาย 

(loss and damage) จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ยืนยันที่จะจ ำกัดอุณหภูมิไม่ให้เพ่ิมเกิน 1.5 องศาเชลเชียส













เพ่ิมมูลค่าให้สินค้า
จากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การน าทรัพยากรมาใชใ้ห้เกดิ
ประโยชนส์ูงสดุ 
(ZERO WASTE)
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น าความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นจุดแข็ง

สร้ำงรำยได้  ลดควำมเหลื่อมล ้ำ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ในปี 2019 
อยู่ในล ำดับ 16

ในปี 2016 
อยู่ในล ำดับ 18

https://news.mongabay.com/2016/
05/top-10-biodiverse-countries/

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชวีภาพ
อยู่ในล าดับต้นของโลก
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ที่มา : เอกสารการน าเสนอของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกจิกระแสใหม่
ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกจิ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

กำรใช้ประโยชน์จำกชีวมวล (Biomass)

กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกทรัพยำกรชีวภำพ
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ที่มา : เอกสารการน าเสนอของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่

ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)



ircular Economy
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“Circular Economy” คณะกรรมาธิการยุโรประบุว่า 
มีเป้าหมายเพ่ือรักษาคุณค่าของทรัพยากรวัตถดิุบและผลติภัณฑ์
ให้นานท่ีสุด ด้วยการหมุนเวียนน ากลับมาใชค้วบคู่กบัการลดการ
เกิดของเสียให้น้อยท่ีสุด เพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึน

เศรษฐกิจเส้นตรง เศรษฐกิจหมุนเวียน
Source:. Deepika Srivastava





ความส าคัญ
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียน



เป้าหมายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

 ขับเคลื่อนด้วย Key project/Focus sector
เพ่ือสร้างแบบอย่างความส าเร็จและเปน็โมเดลขยาย
ผลไปยังกลุ่มอ่ืนๆ

วัสดุก่อสร้าง

Sectors เป้าหมาย

พลาสติกครบวงจร 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

กลไกการขับเคล่ือน

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

สร้างความสามารถนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รูปแบบการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการขับเคลื่อน Smart City 
ตามนโยบายรัฐบาล

รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน 
ใช้ประโยชน์

C1

C2

Closing the loop Combating climate 
change : transition 
to sustainable 
society

Creating new economic growth

C3

ลดการใชท้รพัยากรลง
1 ใน 4 จากปจัจบุนั

โดยการหมนุเวยีน
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ

เพิม่ GDP ไมน่อ้ยกวา่ 2 แสนลา้น
ใน 10 ปี หรอืคดิเป็น 1% ของ GDP 
ดว้ยเศรษฐกจิรปูแบบใหม่

ลดการปลอ่ย
กา๊ซเรอืน
กระจกไมน่อ้ย
กวา่
1 ลา้นตนั 
CO2eq

SHAPING 
A SUSTAINABLE

FUTURE

กา้วสูส่งัคม
ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม



แผนปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน พ.ศ.2565-2570

....คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือ 19 มกราคม 2564 ให้การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model):
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเปน็วาระแห่งชาติ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2564 เปน็ต้นไป..... 



Circular Design: กรณีฟางข้าว
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Circular Design: กรณีต่าง ๆ

ออกแบบเพ่ือใช้วัตถุดิบจากเศษผ้าจากโรงงานฯ

ออกแบบภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย

ออกแบบให้บริการและการจัดจ าหน่ายก่อให้เกิดขยะน้อย
22



Circular Design 

🗹 ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ำตลอดทัง้วัฏจักรชีวิต
🗹 ลดต้นทุนในกระบวนกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์
🗹 ลดกำรสูญเสียในกระบวนกำรผลิต

� ลดของเสียหรือน ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
ไปใช้ประโยชน์

� ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
🗹 เพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและกำรก้ำวสู่ตลำดสำกล

โอกาสทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม
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02 Moreloop.mp4


03 ขวดพลาสติก ทำจีวรพระ ได้ด้วย วัดจากแดง Grow up kids.mp4


reen Economy
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The global mean temperature for 2020 was 1.2 ± 0.1 °C above pre-industrial levels (1850–1900). – WMO, 2021

Where we are now ?



IPCC Report :ONEB 28
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• กำรส่ือสำรที่เข้ำถึงและเชื่อมโยง
กับสถำนกำรณ์ในระดับพื้นที่

• กำรเพิ่มโอกำสภำคประชำสังคม
และชุมชน

• กำรเพิ่มควำมร่วมมือรัฐ เอกชน
และประชำชน  



• วิถีใหม่หลังโควิด19
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ควำมรับผิดชอบของผู้บริโภค
ระดับบุคคลและครัวเรือน  

• กำรซื้อสินค้ำและใช้บริกำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกระดับ



สินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อผู้ผลิต

สนับสนุนกระบวนกำรผลิตที่ใช้ทรัพยำกร
และพลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุนในระยะยำว 
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์สินค้ำ

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรที่สิ้นเปลืองและ
สำรที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ท ำให้มีผลต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
ลดขยะและของเสีย ลดกำรใช้พลังงำนและ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รักษำสภำพ 
แวดล้อมที่ดีส ำหรับมนุษย์ พืช และสัตว์
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