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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

การดำเนินการของภาคธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป 

 ตัวอย่างการดำเนินการต่างๆ ที ่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้าน 
เศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป ยกตัวอย่างเช่น 
(1) บริษัท RIcehouse ประเทศอิตาลีนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(เช ่น แกลบ ฟางข้าว รำข้าว) ผสมกับปูนธรรมชาติสำหรับใช้งาน 
ด้านสถาปัตยกรรม นับเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างชีวภาพใหม่  (bio 
construction materials) ที่มีความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ และช่วยประหยัดพลังงาน 

 

 
 
 

(2) บริษัท Fiusis ประเทศอิตาลีนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็น 

ชีวมวลสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงาน Fiusis ตั้งอยู่ในพื้นทีท่ี่มีการปลกู 
มะกอกมาก และมีเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งต้นมะกอกราว 800 ตันต่อปี 
โรงงาน Fiusis นำเศษไม้เหล่านี้มาเผาไหม้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อขับ 
เคลื่อนกังหันสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เศษที่เหลือหลังการเผาไหม้ถูกใช้ 
เป็นปุ๋ย และควันที่เกิดขึ้นจะผ่านระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสูง จึงช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึงปีละ 4,000 ตัน CO2 พลังงานไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้ถูกส่งไปใช้ในเมือง Calimera ที่โรงงานตั้งอยู่ ซึ่งนับเป็นเมอืงแรก 
ในอิตาลีทางตอนใต้ที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
 
 
 
 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

 สหภาพยุโรปออกแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับแรก 
ในปี 2558 เพ่ือกระตุ้นการเปล่ียนแปลงสหภาพยุโรปไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ส่งเสริมการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการผลิต การบริโภค และการจัดการของเสีย 
อย่างยั ่งยืน ส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ซ้ำ รวมทั้งการสร้างตลาด 
สำหรับวัตถุดิบทดแทน (secondary raw materials) โดยแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับแรกสิ้นสุดลงในปี 2562 และประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ 
 ต่อมาคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป (Circular Economy Action 
Plan-CEAP) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปฏิรูปสีเขียว (European Green 
Deal) เมื ่อเดือนมีนาคม 2563 เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั ่งยืน 
เน้นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ช่วยลดแรงกดดัน 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุน การจ้างงานในยุโรป และเป็นกุญแจสำคัญ
ที่ช่วยให้สหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายเป็นกลางด้านสภาพภูมิอากาศ (climate 
neutrality) ภายในปี 2593 ยับยั้งการสูญเสียความหลากหลาย ทางชีวภาพ 
    แผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
เริ ่มตั ้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั ่งยืน การบริโภค อย่างยั ่งยืน 
หลีกเลี ่ยงการสร้างขยะ/ของเสีย และการรักษาทรัพยากรที่นำมาใช้
ใหค้งอยู่ในเศรษฐกิจให้นานท่ีสุด นอกจากน้ี สหภาพยุโรปยงัเตรียมความพรอ้ม
พร้อมด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการเปลี่ืยนไปสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน อาทิ 
การอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเศรษฐกิจ
หมุนเวียนผ่าน Horizon 2020, การลงทุนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลให้มากข้ึน ปรับปรุงการจัดการของเสียพัฒนาการ 
ใช้ทรัพยากรหรือพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนผ่านนโยบาย Cohesion 
Policy, กองทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 
ผ่านโครงการ LIFE programme เป็นต้น 
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(3) โรงกลั่นชีวภาพ AgriChemWhey ประเทศไอร์แลนด์ใช้ของเหลือ 

จากอุตสาหกรรมนมเแปรเปลี ่ยนเป็นสารเคมีชีวภาพที ่มีมูลค่าเพ่ิม 
การแปรร ูปนมจะมีของเหลือเก ิดขึ ้น  ได ้แก่ whey permeate และ 
delactosed whey permeate ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นกรดแลคติกที่ใช้ 

ในการผลิตสินค้าชีวภาพที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก (เช่น พลาสติก 
ชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ อาหารเสริมแร่ธาตุ) เป็นแนวทางที่สนับสนุนเศรษฐกิจ 
ชีวภาพ เพราะช่วยลดของเสียจากการผลิตอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จากวัตถุดิบตั้งต้นเดิม (นม) และเป็นเทคโนโลยีที่สร้างบูรณาการระหว่าง 
กระบวนการผลิตอาหารและวัสดุที่ไม่ใช่อาหารเข้าด้วยกัน 
 
 
 
 
(4) บริษัท Entogreen ประเทศโปรตุเกสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยง 
แมลงสำหรับผลิตโปรตีนอาหารสัตว์ที ่ยั ่งยืนและปุ ๋ยอินทรีย์  บริษัท 
Entogreen พัฒนากระบวนการแปลงขยะชีวภาพเป็นอาหารของหนอน 
แมลงวันลาย ตัวอ่อนของหนอนแมลงวันลายนั ้นอุดมไปด้วย โปรตีน
โและไขมัน ซึ ่งถูกนำไปแปรรูปเป็นโปรตีนอาหารสัตว์และสกัดน้ำมัน 

เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ อีกทั้งการเลี้ยงแมลงยังมีมูลเกิดขึ้น 
(insect frass) ซึ่งสามารถนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน และมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 
 
 
  
(5)  กลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจทางตอนเหนือของประเทศกรีซผลิตหลอด 
Staramaki จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ก้านที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าว 
สาลี หลอดที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือก 
ทดแทนหลอดพลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวท้ิง 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า อีกทั้ง 
โครงการยังมสี่วนเพ่ิมโอกาสการจา้งงาน  
สร้างความสมานฉันท์ทางสังคม และ  
นำไปสู่การพัฒนาในท้องถิ่น/ภูมิภาค 

(6) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและแร่ธาตุอินทรีย์ Fertikal ต้ังอยู่ใน 

เมืองแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม โดยโรงงานนำวัสดุเหลอืใช้หรือของเสยี 
กลับมารีไซเคิลใหม่ (recycled secondary materials) เช่น มูลไก่ สาร 
ย่อยสลายจากโรงงานก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ผลพลอยได้จากโรงงานผลิต 

น้ำตาลและโรงงานอุตสาหกรรมไบโอดีเซล โดยเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้ 

และของเสียจากพื้นที่ไม่เกิน 150 กิโลเมตรจากโรงงาน เพื่อนำมาผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์และแร่ธาตุอินทรีย์ (NPK) และส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก  
 
 
 
 
(7) โครงการ GO-OLIVA พัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากเมล็ด 

มะกอกที่สามารถนำไปใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ยั่งยืน สเปนเป็น 

ผู้ผลิตมะกอกรายใหญ่ของโลก โดยของเสียที่เกิดขึ้น (เมล็ดมะกอก) จะถูก 
ส่งไปเตาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า แต่บริษัทวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก AIMPLAS 
ร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมะกอกในสเปน OLIPE พัฒนาวิธีการที่ช่วย 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมล็ดมะกอก โดยผลิตพลาสติกชีวภาพที่เรียกว่า 
Oliplast ซึ ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และเป็น thermo 
plastic ที่สามารถนำไปขึ้นรูปเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่ทนต่อ 
น้ำมันได้ เช่น ถาด จาน ขวดหรือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสม 

จากน้ำมันมะกอก เป็นต้น 
  
 
 
 
      โครงการข้างต้นเป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่หยิบยกข้ึนมาจากกิจการหรอื 
การปฏิบัติงานจริงท่ีมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
สหภาพยุโรป เศรษฐกิจหมุนเวียนมีบทบาทสำคัญในการช่วยยุโรปรบัมือ 
กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดินและระบบ 
นิเวศที่เสื่อมโทรม รับรองความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้ว 
หมดไปหรือไม่ยั่งยืน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเพิ่มการจ้างงานในยุโรป  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green ของประเทศไทย  

 ไทยกำหนดให้โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) เป็นวาระแห่งชาติ 
และเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปี 2564 - 2569 โดยมุ่งขับ 

เคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด กระจายรายได้และนำความมั่งคั่งไปสู่ 
ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน  
 BCG Model ประกอบไปด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ (1) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) เน้นการนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาต่อยอดในการพัฒนา 
ทรัพยากรชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (2) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด  
มุ่งลดของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (3) ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
มุ่่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายสูงสุด โดยระบบเศรษฐกิจทั้งสามจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน 
จึงจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง เปลี่ยนไปสู่สังคมที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ 
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 
 อย่่างไรก็ดี การหันเหจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรงท่ีใช้ทรัพยากรในการผลิตมาก ใช้งานและทิ้งไป แล้วเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
จำเป็นต้องอาศัยความพร้อมหลายด้านไม่ว่า คน ความรู้ มาตรการสร้างแรงจูงใจ นวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล ทักษะแรงงาน ฯลฯ ซึ่งไทย 
อาจศึกษาแนวทางของสหภาพยุโรปในการผลักดันให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจริง นำมาซึ่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสงัคม 
รวมทั้งไทยอาจแสวงหาความร่วมมือกับสหภาพยุโรป อาทิ การถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจะที่ช่วยผลักดันให้การผลิตอาหาร-
สินค้าเกษตรของไทยมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาดโลกท่ีเปลี่ยนไป 
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แหล่งข้อมูล: www.circulareconomy.europa.eu 
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