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อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่กาลังเผชิญปัญหาความสามารถในการแข่งขันที่ ลด
น้อยลง ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังกล่าวนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ของความต้องการผลิตภัณฑ์ ลักษณะ
ของตลาดและรูปแบบการธุรกิจของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังนั้น ผู้เล่นในอุตสาหกรรมจึงจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขั นและหาช่องทาง
ทารายได้ใหม่ๆ

วิจัยกรุงศรีมองว่า ปัจจัยกาหนดความสาเร็จของธุรกิจปิโตรเคมีจะเปลี่ยนจากความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและต้นทุน (Feedstock advantage and cost
optimization) มาเป็นเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูลและการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวของ (Technology, information sharing, and collaboration)
นอกจากนี้ กลยุทธที่สาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคตมีด้วยกัน 5 ประการ คือ (1) การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและการเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้วัตถุดิบ
(Changes in raw materials and increasing flexibility in the use of feedstocks) (2) การลงทุนด้านการออกแบบและด้านงานวิจัย (Investment in research
and design) (3) ความร่วมมือกับผู้ผลิต และเพิ่มการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน (Collaboration and communication with end-users, and the promotion of
increased flows of information) (4) การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการ (The provision of business solutions) และ (5) การขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับขบวนการหลังการใช้ (The integration of business processes into after-use processing, sorting and recycling)

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตอย่างเข็มแข็ง โดยมีปัจจัยบวกที่สาคัญสามประการ คือ หนึ่ง ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
สารประกอบเคมีกลายมาเป็นส่ว นส าคั ญ ของระบบเศรษฐกิจและอุต สาหกรรม พลาสติ กเป็น วัต ถุที่ ส ามารถใช้งานได้ ห ลากหลายและมีป ระสิท ธิ ภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจึงถูกใช้เป็นวัตถุดิบสาคัญในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวั น สอง อุปสงค์ขั้นสุดท้า ยที่ใช้ปิโตรเคมีเป็นองค์ ประกอบมีการขยายตัวอย่างมาก สาม ผู้ผ ลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเข็มแข็งและยังสามารถรักษาความได้เปรียบเปรียบด้านวัตถุดิบและต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่กาหนดความสาเร็ จของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้งสามประการยังคงสร้างความมั่นคงให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2014-2018) ถึงแม้ว่า
อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากราคาน้ามันดิบที่ร่วงอย่างรุนแรงทาให้ราคาของผลิตภัณฑ์ร่วงลงอย่างหนัก อุตสาหกรรมกลับทากาไรได้ในระดับที่ สูง กาไรของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (EBITDA margins) อยู่เฉลี่ยที่ 15.3% ต่อปี เทียบกับ 12.9% ในช่วงปี 2000-2007

เมื่อมองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับปัจจัยบวกจาก
ทั้ ง อุ ป สงค์ ที่ ข ยายตั ว และความได้ เ ปรี ย บด้ า นวั ต ถุ ดิ บ (Feedstock
advantage) วิจัยกรุงศรีคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโลก
ในช่วงสามปีข้างหน้า (2019-21) มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 4.2% ต่อปี ทาให้
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมสามารถรักษาระดับรายได้ที่อยู่ในระดับสูงไว้ได้ แม้ว่าอาจจะ
เผชิญมาร์จิ้นที่แคบลง ซึ่งมุมมองเชิงบวกดังกล่าวอาจทาให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
ละเลยที่จะปรับตัวให้เข้ากับ Landscape ใหม่ของอุตสาหกรรรมปิโตรเคมี ซึ่งจะ
ทาให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมพลาดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันในเวลาอันใกล้
อุต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี กาลัง เปลี่ยนไปจากรู ป แบบธุ รกิ จ ดั้ งเดิ ม ที่
มุ่ง เน้น การใช้ป ระโยชน์จ ากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละการขยายตั ว ของ
ความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ไปเป็ น รู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ เ น้ น
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม โดยวิจัยกรุงศรีประเมิน
ว่า การเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสาเหตุจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรม

Figure 1: Global Petrochemical Demand
Growth and Economic Growth
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● ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมมาจากประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจเก่า
ที่ลดลง (Inefficiency of old business model) เห็นได้จากมาร์จิ้นของ
ธุรกิจที่มีแนวโน้มลดลง โดย Roland Berger คาดว่ามูลค่าตลาดปิโตรเคมี
โลกจะเติ บ โตชะลอลงจาก 4.5% ในปี 2012-15 เหลือ 3.4% ในช่ ว งปี
2020-30 (รูปที่ 2) การถดถอยของประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจในแบบ
ดั้งเดิ มเกิดจากความได้เปรียบด้ านวัต ถุดิบ เริ่มหมดไปและอุปสงค์ ที่เริ่ม
อิ่มตัว (Diminishing feedstock advantage and mature demand for
petrochemicals) นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเป็น
อีกปัจจัยที่กระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ ซึ่งทาให้ผู้เล่น
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจาเป็นต้องหารูปแบบการทากาไรแบบใหม่
● ปัจจัยภายนอกอุตสาหกรรมมาจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดในระบบ
เศรษฐกิ จ จากแบบเส้ น ตรงไปสู่ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
(Transition from linear economy to circular economy) ในเศรษฐกิจ
เส้ น ตรงมี แ นวคิ ด การใช้ ท รั พ ยากรแบบ “ผลิ ต -ใช้ - ทิ้ ง (Make-UseDispose)” ดังนั้น ความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจึงนาไปสู่การใช้
ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นและส่วนสูญเสีย (Leakage) ที่มากขึ้นตามไปด้วย ระบบ
เศรษฐกิ จ แบบนี้ จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า ท าให้ ห ลายอุ ต สาหกรรมเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงเข้า สู่แนวคิ ดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีประสิท ธิภาพมากกว่ า
ตั ว อย่ า งเช่ น อุ ต สาหกรรม บรรจุ ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมรถยนต์ และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นผู้ซื้อหลักของธุรกิจ
ปิ โ ตรเคมี ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงในอุ ต สาหกรรมเหล่ า นี้ จึ ง ท าให้
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องปรับตัวตามไปด้วย

Figure 2: Global Petrochemical Demand Growth
(by products)
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Figure 3: Commodity Price Deviation from Trendline
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แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงมุ่งเน้นให้สามารถรักษามูลค่าของสินค้า
และบริการให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจนานขึ้นหรือทาให้ระบบเศรษฐกิจมีส่วน
รั่วไหลลดลง โดยปกติ มีขั้นตอนหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แ ก่ การทาให้ใ ช้ไ ด้
นานขึ้น (Longer use) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
การนาพลังงานกลับมาใช้ (Energy recovery)

Figure 4: Plastic Lifetime
Recycling have lost 64% of their values

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ทรัพยากร ห่วงโซ่
อุปทานการผลิตและการบริโภคในแบบใหม่ ซึ่งแตกต่า งจากแนวคิด ดั้งเดิ มใน
ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear economy) มีจุดประสงค์เพื่อลดส่วนรั่วไหลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบให้มากที่สุด จากตัวอย่างในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ตามลักษณะการผลิต-ใช้-ทิ้ง (make-use-dispose) ในแนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรงจะมี
เพียง 14% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดถูกนากลับมาใช้ซ้าหรือย่อยสลายเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ นากลับมาใช้ซ้าหรือย่อยสลายยังสูญเสีย
มูล ค่า ไปถึง 64% จะเห็นได้ ว่า รูปแบบการใช้บ รรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบัน ทาให้
ระบบเศรษฐกิจมีส่วนรั่วไหลถึง 95% ของมูลค่าการใช้พลาสติกทั้งหมด
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Figure 5: Circular Economy in Petrochemical Industry
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วิจัยกรุงศรีประเมินว่า ปัจจัยที่นาไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมี 4 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Mismatch in
demand and supply) การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบความต้องการของผู้บริโภค (Changing customer preference) เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า (Advancing
technology) และมาตรการภาครัฐ (New government measures and regulations)


ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Mismatch in demand and
supply) จากการที่เศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง การขยายตัวของชนชั้นกลาง
และจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการเพิม่ ขึน้
แต่ ใ นทางกลั บ กั น วั ต ถุ ดิ บ จากทรั พ ยากรธรรมชาติ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด สิ่ ง
ดังกล่า วนาไปสู่ปัญ หาการขาดแคลนทรัพยากรและเพิ่มความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ ความไม่สมดุลนี้ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงนาไปสู่กระแสความ
ต้ อ งการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรและวั ต ถุ ดิ บ ให้ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เน้นการเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utility
maximization) จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มากที่สุด

Figure 6: Feedstock Prices
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Figure 7: Four Approaches to Circularity
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ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนแรกในการเข้ า สู่ แ นวคิ ด
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น หมายถึ ง การท าให้
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนสามารถอยู่ในระบบ
ได้ นานขึ้ น เช่ น เพิ่ ม ความคงทนของอายุ
การใช้งานแบตเตอร์รี่จาก 1,000 ครั้ง เป็น
10,000 ครั้ง อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นแสดง
ประสิทธิภาพของการใช้วัตถุดิบที่สูงขึ้น
การใช้นานขึ้นไม่เพียงอาศัยเทคโนโลยีการ
ผลิ ต ที่ ดี ขึ้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ระบบการผลิ ต และระบบ
หลังการใช้ใหม่อีกด้วย เช่น การออกแบบ
สิ น ค้ า เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ module เ พื่ อ ใ ห้
สามารถเปลี่ ย นเฉพาะชิ้ น ส่ ว นที่ เ สี ย ได้
เพื่อให้สามารถใช้สินค้าได้นานมากขึ้น

เป็ น การน าผลิ ต ภัณฑ์ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่
โดยผ่านขบวนการ เช่น การดัดแปลง
แต่ ยั ง คงเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด เดิ ม อยู่
โดยการนามาทาใหม่ (Refurbish) หรือ
มี ก า ร เป ลี่ ย น จุ ด ป ระ ส ง ค์ ก า ร ใ ช้
(Repurpose) เช่ น การน าแบตเตอรี่
รถยนต์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาใช้ เ ป็ น ตั ว กั ก เก็ บ
พลังงานในครัวเรือน ซึ่งต้องการตัวกัก
เก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพต่ากว่า
ปัจ จั ย ที่ ทาให้ เ กิด การใช้ ซ้ า คือ การ
รวบรวมและการคัดแยกผลิตภัณฑ์
ที่ถูกใช้แล้ว (Collection and sorting
process of used products) รวมถึง
การสร้างการตระหนักถึงมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

การนากลับมาใช้ใหม่สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบ
คื อ การรี ไ ซเคิ ล เชิ ง กายภ าพ (Mechanical
recycle) และการรี ไ ซเคิ ล เชิ ง เคมี (Chemical
recycle)
การรี ไ ซ เ คิ ล เ ชิ งกายภา พ เป็ น ก ารท าใ ห้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลั บ ไปสู่ วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต้ น ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในระดับเคมี
การรีไซเคิล เชิง เคมี เป็ นการเปลี่ยนผลิต ภัณ ฑ์
กลับไปสู่สารตั้งต้น โดยผ่านขั้นตอนทางเคมี มัก
ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละต้ น ทุ น สู ง แต่ ส ารตั้ ง ต้ น ที่ ไ ด้
กลับมามักมีคุณภาพเหมือนสารตั้งต้นใหม่
ขั้นตอนการนากลับมาใช้ใหม่ต้องการเทคโนโลยี
และเงินลงทุนค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังต้องการ
ร ะ บ บ คั ด แ ย ก แ ล ะ คั ด ก ร อ ง ส า ร ที่ ดี
(Disassembly and tracing process) ซึ่งต้องการ
ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ผลิต

ก า ร น า พ ลั ง ง า น ก ลั บ ม า ใ ช้
(Energy recovery)
เป็นการใช้พลังงานสุทธิให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งรวมไปถึงการใช้พลังงานให้น้อย
ที่สุด การใช้พลังงานหมุนเวียน และการ
นาของเสียมาทาเป็นพลังงาน ซึ่งทั้งหมด
จะช่วยลด Leakage ของระบบ
การนาพลังงานกลับมาใช้เป็นขั้นตอนที่
ใช้เทคโนโลยีสูงและต้อ งอาศั ยความ
เชื่อมโยงกับส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วง
โซ่การผลิต เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะต้องมีการเชื่ อมโยงกั บธุร กิจจั ดการ
ขยะ (Waste management business)
เพื่อได้ขยะเพียงพอที่จ ะได้รั บประโยชน์
จากการประหยัดต่อขนาด
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (Changing customer preference) เกิดใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่






มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (Environmental awareness) นาไปสู่ความต้องการสินค้าที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ อีก
ทั้งยังทาให้สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายมาเป็นที่นิยมด้วย
ให้ความสาคัญกับการเป็นเจ้าของลดลง (Less interest in ownership) จึงเกิดเป็นเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing economy) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่
ของการใช้สินค้า (Increasing frequency in product usage) ซึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน
มีความรู้มากขึ้น (More educated) ทาให้ความคุ้มค่าและความคงทนเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องออกแบบและผลิต
สินค้าที่มีความทนทานและแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องออกแบบให้สามารถซ่อมแซมและนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย ต้นทุนต่า

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคแล้ว การตระหนักถึงความจาเป็นในการเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งจากฝ่ายการเมืองและสังคมเป็น
อีกปัจจัยที่ช่วยเร่งให้เกิดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจริง เห็นได้จากมาตรการต่างๆ มากมายทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้น ภาคเอกชนก็มี
แนวโน้มเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ จากการสารวจของ World Business Council for Sustainable Development ชี้ว่า 97% ของ CEO ของธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วโลก
ประเมินว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของธุรกิจ นอกจากนี้ 86% ยังบอกว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
จะเป็นปัจจัยกาหนดความสาเร็จของธุรกิจในอนาคต และจะเพิ่มการลงทุนตามแนวคิดนี้ในอนาคตอันใกล้ เห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ซื้อ
รวมถึงการตระหนักของเอกชน สังคมและภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรงไปสู่
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน



เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า (Advancing technology) จะช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปได้
วิจัยกรุงศรีมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การเกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) เครื่องพิมพ์สามมิติ (3-D printing), ระบบเก็บพลังงาน (Energy storage
(ESS)), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ (Material science) จะช่วยเร่งการเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เร็วขึ้น






การเกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน สินค้าที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หรือวัตถุที่สามารถย่อยสลายได้จะมี
ความต้องการสูงขึ้น ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของสินค้าเกษตรเนื่องจากวัตถุดิบจากการเกษตรสามารถย่อยสลายได้ง่าย จึงทาให้ความต้องการสินค้ าเกษตร
เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ในการผลิตเป็นพลังงานหรือพลาสติกชีวภาพมีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความพร้อมด้านวัตถุดิบการเกษตรยังค งเป็น
ปัจจัยท้าทาย ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรเป็นทางออกสาคัญในการหลีกเลี่ยงการขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ใน
อนาคต จากตัวเลขในปัจจุบันพบว่า โดยหากครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปผลิตจากวัตถุดิบการเกษตร คาดว่า ต้องใช้
วัตถุดิบการเกษตรจากพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 340,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 14% ของพื้นที่เกษตรทั่วโลกทั้งหมด ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หากไม่มี
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรแล้ว การนาสินค้าเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานหรือพลาสติกชีวภาพอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
อาหารและเพิ่มความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในอนาคตได้
เครื่องพิมพ์สามมิติ (3-D printing) การพิมพ์สามมิติช่วยให้เกิด Localized production ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของข้อมูลในระบบการผลิตและช่วย
ให้การวางแผนการผลิตทาได้ดีขึ้น จึงสามารถป้องกันการผลิตเกินความต้องการได้ ทาให้สามารถลดการใช้วัตถุดิบและการปล่อยของเสีย นอกจาก นี้
Localized production ยังสามารถลดระยะการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุสาคัญที่นาไปสู่การเกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 อีกทั้ง การพิมพ์
สามมิติจะช่วยให้ใช้วัต ถุดิบ ลดลง และทาให้ สามารถเพิ่มการใช้วั ตถุดิบ ที่ มาจากการรีไซเคิล ได้ และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติยังสามารถเ พิ่ม
ประสิทธิภาพ การซ่อมบารุง ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ซึ่งตรงตามหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage: ESS) และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ระบบการกักเก็บพลังงานช่วยเร่งให้
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 แล้ว เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานบางประเภทยังช่วยดูด CO2 ออก
จากระบบด้วย เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานจึงถือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน
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เทคโนโลยีเคมี (Chemical technology) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ (Material sciences) การพัฒนา
ด้านวัสดุสร้างความเปลี่ยนแปลงของการใช้วัตถุดบิ ความก้าวหน้าของทั้งสามเทคโนโลยีช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมทาให้อุตสาหกรรม
สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การผลิตโลหะที่มีความคงทน แต่มีน้าหนักเบา สามารถหลอมกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายและ
มีต้นทุนต่า
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบเซนเซอร์ (Digital and sensors) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนประสบความสาเร็จคือการร่วมมือกัน
ในทั้งระบบหรือในระดับ ecosystem ดังนั้น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้เล่นใน Ecosystem จะเป็นพื้นฐานสาคัญ เช่น การสร้าง Platform สาหรับ
ความร่วมมือ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยให้เกิด Platform ได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบเซนเซอร์เพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถใน
การสอบและติดตาม (Tracking and traceability) ของทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพชองระบบการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับขั้นตอนหลังการใช้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

มาตรการภาครัฐ (New government measures and regulations) จะช่ว ยสนับสนุน การเกิด แนวคิด เศรษฐกิจหมุน เวี ยน โดยการศึกษาของ
World Economic Forum ระบุว่า (1) ภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการทางภาษีและการคลังเป็นมาตรการที่สาคัญในเร่งให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาตรการที่มี
ความสาคัญรองลงมา คือ (2) การเพิ่มการศึกษา ความตระหนักและการรับรู้ข้อมูล (3) การสร้าง Platform เพื่อเพิ่มความร่วมมือ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของ
หลายประเทศออกมาตรการและกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ประเทศในยุโรปเริ่มมีกฎหมายลดภาษีเงินได้กับบริษัทที่ใช้วัสดุหมุนเวียนหรือมีการจัดการหลังการใช้
(After-use process) ขณะที่ประเทศจีนออกประการว่าในปี 2025 อย่างน้อย 20% ของสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศต้องสามารถนามารีไซเคิลได้ การออก
มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงมีผลในประเทศที่ออกมาตรการเท่านัน้ แต่ยังส่งผลต่อทั้งห่วงโซ่การผลิตด้วย เช่น ผู้ผลิตที่เป็นผู้จัดหาวัตถุ ดิบให้ผู้ผลิตในประเทศจีนก็
ต้องเปลี่ยนไปส่งออกวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้แทนมาตรการและกฎระเบียบ

ตัวอย่างผลกระทบของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมต่างๆ
อุตสาหกรรมรถยนต์กาลังปรับตัวตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยยึดหลัก 4 ประการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของทั้ง
ผลิตภัณฑ์และการผลิต (More efficient) การเพิ่มระยะเวลาการใช้ยาวนานขึ้น (Longer life) การนากลับมาใช้ใหม่ (Re-process)
และรูปแบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ sharing economy โดย the European Automobile Manufacturers’ Association
(ACEA) และ the European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) ประเมินว่า การผลิตรถยนต์ในปัจจุบันใช้ชิ้นส่วน
ใหม่ถึง 83% ของชิ้นส่ว นทั้งหมด มีเพียง 17% เท่า นั้น ที่เป็น ชิ้น ส่ว นที่ถู ก ใช้แ ล้ว นอกจากนี้ CLEPA ยังประเมิน อีกว่ า ด้ ว ย
เทคโนโลยีปัจจุบัน 48% ของชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งการใช้ชิ้นส่วนที่นากลับมาใช้ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ผลิต
รถยนต์สามารถลดต้นทุนวัตดุดิบและพลังงานได้ถึง 70-90% เมื่อเทียบกับการใช้ชิ้นส่วนใหม่
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์เองที่กาลังมุ่งสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจะทาให้เกิดชิ้นส่วนใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่
มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ยังคงมีมูลค่าสูง แม้หมดอายุการใช้งานแล้ว เนื่องจากมีส่วนประกอบของโลหะมีค่า เช่น โคบอลต์
แมงกานีส เทคโนโลยีการขับ เคลื่อนด้ ว ยพลังงานไฟ้ฟ้า จึงเป็น อีกปัจจัยเร่งให้ เกิด การน าชิ้น ส่ว นรถยนต์ ที่ ใช้แ ล้ว มาใช้ใ หม่
นอกจากนี้ การออกกฎระเบียบใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยที่นาไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น EU ตั้งเป้าหมายว่า 85% ของชิ้นส่วนทั้งหมด
จะถูกใช้ซ้าและ 95% จะต้องถูกนามารีไซเคิล
ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์เร่งปรับตัวในสามรูปแบบ คือ
 เพิ่มประสิท ธิ ภ าพการใช้พลั งงานในรถยนต์ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี ก ารขั บ เคลื่ อนด้ ว ยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็ นตั ว อย่ า งที่
สาคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 65% เมื่อเทียบกับรถยนต์สันดาปภายใน
 การออกแบบและการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ ที่สามารถทาให้ชิ้นส่วนถูกนามาใช้ใหม่ได้และมีต้นทุนต่า เช่นในยุโรปเริ่มมีการ
ออกแบบรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วมาประกอบรถยนต์ใหม่ เช่น บริษัท ARN ของเนเธอร์แลนด์สามารถผลิตรถยนต์ที่ 98%
ของชิ้นส่วนสามารถนามาใช้ใหม่หรือ Recycle ได้ และมีผู้ผลิตมากกว่า 300 รายเข้าร่วมในกระบวนการผลิต ขณะที่ Volvo มี
การพัฒนาเหล็กที่มีความแข็งแรงมากขึ้น น้าหนักเบา และสามารถนากลับมาหลอมใหม่ได้ง่าย นามาประกอบใน Volvo
CX90 ทาให้รถมีน้าหนักเบากว่ารุ่นอื่นๆ ถึง 125kg นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาใช้ Aluminum มาใช้ในรถมากขึ้นเนื่องจาก
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย
 รูปแบบ Sharing economy มีแนวโน้มลดการเป็นเจ้าของของการถือครองรถยนต์ เพื่อให้รถยนต์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Maximize usage of cars)

อุตสาหกรรมรถยนต์
(Automotive industry)
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ธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษและพลาสติ ก ถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ สู ง ตั ว อย่ า งเช่ น การผลิ ต
ขวดพลาสติกจาก PET มีต้นทุนวัตถุดิบประมาณ 56% และต้นทุนด้านพลังงานประมาณ 15% ดังนั้น ความต้องการ
วัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ ทาให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกต้องเผชิญความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาและการเข้าถึงวัตถุดบิ นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม หลายประเทศเริ่มออกกฎหมายห้ามใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ และให้แรงจูงใจให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น การยกเว้นภาษี
นิติบุคคลให้กับบริษัทที่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ เป็นต้น

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
(Paper and plastic
packaging sector)

ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์จากทางภาครัฐทาให้ความต้องการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
นามาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายได้ง่ายเพิ่มขึ้น ทาให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามความต้ องการของผู้บ ริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การออกแบบผลิต ภัณฑ์ที่ทนทาน สามารถกลับมาใช้ใ หม่ได้ และ
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย รวมถึงใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ (Bio-based feedstock) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถย่อยสลายได้ เช่น กล่องอาหารชานอ้อย ขวดน้ า Bio-PET รวมถึ งภาชนะที่ป ลอดภั ย นอกจากนี้ ผู้เล่น ใน
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรีไซเคิลเพื่อนาวัตถุดิบมาใช้ใหม่

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูง เช่น โลหะ โลหะหายาก พลาสติก และยาง
ในปัจจุบัน อายุของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ UNEP
คาดว่าในหนึ่งปีมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากกว่า 50 ล้านตัน ในปัจจุบันมีเพียง 13% ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกนามารีไซเคิล
และส่วนใหญ่เป็นการรีไซเคิลแบบไม่มีระบบและไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ไม่เพียงเกิดความสูญเสียในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เอง แต่ยังนาไปสู่ผลเสียทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมา สร้างผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก นอกจากนี้ WEF
ประเมินว่า การสกัดโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์มีต้น ทุนถูกกว่าการถลุงแร่โลหะใหม่ โดยการรีไซเคิลทองคา เงิน และ
ทองแดงจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ส ามารถลดการใช้พลังงานประมาณ 2-10 เท่ าและในขยะอิเล็กทรอนิ กส์ 1 ตั นมีโลหะมีค่ า
มากกว่าในแร่โลหะในปริมาณเดียวกันถึง 40-100 เท่า

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics)

ดังนั้น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงกาลังปรับตัวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งหลายบริษัทเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีความคงทน นากลับมาซ่อมแซมใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ง่าย ตัวอย่างเช่น Apple ใช้ Recycled aluminum การการผลิตเคส
ทั้งหมด หรือในประเทศจีนที่มีบริษัทหนึ่งสามารถรีไซเคิล Cobalt จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับการผลิต
Cobalt ในประเทศคองโกซึ่งเป็นประเทศสามารถผลิต Cobalt ได้มากที่สุด เห็นได้ว่าการนาสินค้ากลับมาใช้ใหม่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของธุรกิจและนาไปสู่การเกิดของธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งรูปแบบธุรกิจแบบนี้จะช่วยให้โลจิสติก ส์ย้อนกลับ (Reverse
logistic) ทาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การปรับตัวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนยังช่วยสร้าง Branding ให้กับธุรกิจด้วย
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ระบบเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตกาลังปรับตัวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเกิด
จากรับรู้ถึงปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการตระหนักของภาคเอกชนถึงประโยชน์จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในแง่ของ
เศรษฐกิจ การเงินและสังคม (Economic, financial and social benefits) ซึ่งนาไปสู่การเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทาให้การเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมี
ความเป็นไปได้สูง โดยวิจัยกรุงศรีมีความเห็นว่า การพัฒนาสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยมีความเป็นไปได้ทั้งหมดสามแบบ ได้แก่






การพัฒนาแบบตัวใครตัวมัน (Fragmented transition to CE) เนื่องจากภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจหมุนเวียนจากความสามารถการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้แต่ละบริษัทเร่งพัฒนาตามแนวคิดนี้ ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบนี้สามารถทาได้โดยมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน มักมีก ารปรับตัวเป็นส่วนๆ
เช่น ในบางขั้นตอนการผลิต หรือบางหมวดสินค้า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในรูปแบบนี้มักทาให้ไม่สามารถบรรลุถึงการประหยัดต่อขนาดในวงกว้า งได้
(Economies to scale) ได้จึงทาให้ได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่
การเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในห่วงโซ่การผลิตแบบปิด (Circularity in closed supply chains) การพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพัฒนา
ไปสู่บริษัทอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปสงค์เดียวกัน เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทยิ่งสูงขึ้นอีก สร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนปรั บตัวให้เข้าสู่แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
การเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับ Ecosystem (Circularity in closed ecosystem) เป็นการพัฒนาทั้งระบบเพื่อให้ต้นทุนการปรับเข้าสู่
แนวคิด CE ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือทั้งในระดับเอกชนและภาครัฐ ในการมุ่งสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับ Ecosystem ภาคเอกชนจะต้องแชร์ข้อมูลที่
สาคัญระหว่างกัน
Figure 9: Three Scenarios for Circular Economy
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Innovation and collaboration to the
platform will be the key success
factors to all petrochemicals
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Source: Krungsri Research
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เมื่อพิจารณาถึงความเป็นได้ของแต่ละ Scenario วิจัยกรุงศรีมองว่า การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบการผลิตแบบปิด (CE
in closed supply chain) มีความเป็นได้มากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากเป็น scenario ที่ภาคเอกชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการปรับตัวเข้าสู่
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทที่สามารถปรับตัวแนวคิดนี้ในระดับ Supply chain ได้จะมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ในขณะเดียวกัน
การมุ่งสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับ Ecosystem ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากทางภาครัฐที่ต้องสร้างเครือข่ายการแชร์ข้อมูล และ/หรือสร้างแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนพัฒ นาตามแนวคิ ด เศรษฐกิจหมุน เวี ยน โดยวิ จั ยกรุงศรีมองว่ า ความท้าทายที่สาคัญ ของการปรับ เข้าสู่แ นวคิด เศรษฐกิ จ หมุนเวียนคื อ
การพัฒนาในคนละทิศทาง เนื่องจากขาดการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับ Supply chain และระดับ Ecosystem รวมถึงการแชร์ข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการก้าวไปสู่โลกของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Implications to Petrochemicals)
จะเห็นได้ว่า อุต สาหกรรมปิ โตรเคมีกาลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงจากทั้งปั จ จั ยภายในและปั จ จั ยภายนอกของอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี โดย
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อทั้งความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบของตลาดปิโตรเคมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กาลังเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็น Commodity-grade เช่น Ethylene หรือ Benzene ไปเป็น Specialty
product เช่น Perfluoro Sulfonic Acid Polymer (PFSA polymer) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม Fuel cell battery ซึ่งเป็นการขยับจากการผลิตเพื่อปริมาณมาเป็นการผลิต
เพื่อมูลค่า (Volume-to-value) มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความเฉพาะเจาะจงคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของมูลค่าตลาดปิโตรเคมี
โดยรวม โดย Deloitte คาดว่ า ในช่ ว ง 15 ปี ข้ า งหน้ า ตลาดปิ โ ตรเคมี โ ดยรวมจะขยายตั ว ประมาณ 3.0% ขณะที่ มู ล ค่ า ตลาดปิ โ ตรเคมี ส าหรั บ Specialty
petrochemical products มีแนวโน้มขยายตัวถึง 4.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่สามารถย่อยสลายได้หรือสามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น R-PET จะเพิ่มมากขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสนใจและมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
รูปแบบตลาดปิโตรเคมีเปลี่ยนจาก Supply-driven consumption เป็น Demand-driven production เนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อกลายมาเป็นปัจจัย
หลักที่มีอิท ธิพลกาหนดตลาดปิโ ตรเคมีแ ทนผู้ผ ลิต ในอุต สาหกรรมปิโตรเคมี เนื่ องจากผู้ซื้อมี ค วามต้ องการสิน ค้ า ที่ มีค วามเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันของผู้เล่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเปลี่ยนจากความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและการจัดการด้านต้นทุนมาเป็นความสา มารถใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงความต้องการของตลาดปิโตรเคมี ความสัมพันธ์ของผู้เล่นในอุตสาหกรรมอื่นๆ และการพัฒนาระดับเทคโนโลยี
Figure 10: Implications to Petrochemicals
Petrochemical is moving to more specific products
Feedstock

Commoditygrade

Polymer

High-grade
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Niche market
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Specific
purpose

Solution providers

Product differentiated
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Cost optimization
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Product variety
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High impacts
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Source: Krungsri Research

Research Intelligence | Krungsri Research

8

Figure 11: Transformation in Petrochemicals

Less effective business model
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Technology, information sharing, and collaboration

New Strategy for Petrochemical Players
● Change in raw materials and feedstocks
● Investment in design and R&D
● Collaboration and communication to end-users, and promotion of information flows
● Solution provider
● Integrate to after-use process including sorting, dissembling and recycling
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จากการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบตลาดของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เปลี่ยนไป วิจัยกรุงศรีมองว่า ผู้เล่นในอุตสาหกรรม
จาเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและการเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้วัตถุดิบ (Changes in raw materials and increasing flexibility in the use of
feedstocks) ความต้องการพลาสติกที่สามารถย่อยสลายจะเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการวัตถุดิบจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งวัตุดิบจากเชื้ อเพลิง
ปิโตรเลียมและวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างมีข้อดีข้อเสีย เช่น วัตถุดิบจากธรรมชาติถึงแม้ว่าสามารถย่อยสลายได้ง่ายกว่า ขณะที่วัตถุดิบจ ากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม
สามารถผลิตพลาสติกที่มีความคงทนมากกว่า ต้นทุนต่ากว่าและมีคุณสมบัติที่ดี การเลือกใช้วัตถุดิบจาเป็นต้องเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประ สงค์ ดังนั้น ความ
ยืดหยุ่นของการเลือกใช้วัตถุดิบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตปิโตรเคมี
การลงทุนด้านการออกแบบและด้านงานวิจัย (Investment in research and design) ผู้เล่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความจาเป็นต้องยกระดับ
ความสามารถและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความซับซ้อนและมีคุณสมบัติที่สูงขึ้น ทาให้การออกแบบไม่เพี ยงจะต้องคานึงถึง
ตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งาน การออกแบบยังต้องคานึงถึงกระบวนการหลังการใช้ เช่น การคัดแยกและกระบวนการรีไซเคิล เห็นได้ว่า การพัฒนาในแต่ละขั้นตอน
ในทิศทางเดียวกันจะเป็นปัจจัยที่สาคัญในการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมในการปรับตัวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเทคโนโลยี ที่คาดว่าจะ
เข้ามามีบทบาทสาคัญในอนาคต เช่น การเปลี่ยนจาก Biomass มาเป็นสารตั้งต้นปิโตรเคมี กระบวนการ Depolymerization polyolefin process เป็นต้น (รูปที่ 12)
Figure 12: Technological Advancement in Petrochemicals
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Source: Krungsri Research, WEF, Ellen Macarthur Foundation

ความร่วมมือกับผู้ผลิต และเพิ่มการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน (Collaboration and communication with end-users, and the promotion of increased
flows of information) ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากขึ้นทาให้การผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของ End-user ทาได้ยากมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน การแบ่งปันข้อมูล และการสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการจึงเป็นปัจจัยช่วยให้ก าร
พัฒนา CE ทาได้ง่ายมากขึ้น ลดระยะเวลาในการพัฒนา และทาให้มีต้นทุนการพัฒนาลดลง โดยการสื่อสารและร่วมมือกันระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมและนอก
อุตสาหกรรมจะช่วยให้การพัฒนาในทั้งสองส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น นอกจากนี้ การแบ่งปันข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิต จะช่วยให้การพัฒนา
เทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตกับกระบวนการหลังการใช้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการหลังการใช้ เช่น การจัดเก็บของเสีย การคัดแยก และการรีไซเคิล
ทาได้ง่ายมากขึ้น เช่น การระบุองค์ประกอบของสินค้าช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลทาได้ง่ายมากขึ้น
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การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นผู้ให้บริการ (The provision of business solutions) รูปแบบการทาธุรกิจแบบเก่ามีประสิทธิภาพลดลง ทาให้กาไรและ
อานาจการต่อรองของผู้เล่นปิโตรเคมีลดลงตามไปด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงต้องหาช่องทางการทารายได้แบบใหม่ ขณะที่ฝั่งอุปสงค์ต่อผลิต ภัณฑ์ปิโตรเคมีมี
ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทาให้รูปแบบตลาดปิโตรเคมีเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าที่ผู้ผลิตผลิต โดยส่วนมากสินค้าปิโตรเคมี ก็จะเป็นลักษณะของ
Commodity-grade ซึ่งมักจะมีมูลค่าเพิ่มต่า มาเป็นการผลิตตามคาสั่งซื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและตลาดมี
การแข่งขันลดลง ทาให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีสามารถเพิ่มมาร์จิ้นให้กับธุรกิจได้ ตัวอย่างจาก Dow Chemical ในสหรัฐฯ ได้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตามที่
Michelin ต้องการ ช่วยให้ Dow Chemical สามารถทากาไรในได้สูงขึ้นเป็น 24% จาก 12% ในช่วงปี 2015-2018 เห็นได้ว่า การขยายธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหา
วัตถุดิบช่วยให้ผู้ผลิตปิโตรเคมีกลับมามีความสามารถในการแข่งขันใน Landscape ใหม่ได้
การขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับขบวนการหลังการใช้ (The integration of business processes into after-use processing, sorting
and recycling) ธุรกิจปิโตรเคมีมีความได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญด้านเคมีและเป็นผู้ผลิตสารเคมีเอง จึงทาให้มีความได้เปรียบในการเข้าสู่ธุรกิจที่เ กี่ยวของกับ
ขบวนการจัดการหลังการใช้ เช่น การเก็บ การคัดแยกและการนากลับมาใช้ใหม่ ในปัจจุบัน มีงานวิจัยจาก California Institute of Technology ระบุว่า การนา
สารเคมีมาใช้ใหม่จะช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 25% อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ World Economic Forum พบว่า 60% ของวัตถุดิบตั้งต้นไม่ได้ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์
ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันแบตเตอร์รี่ Li-ion มีเพียง 5% ที่ถูกนากลับมารีไซเคิล ขณะที่ในปี 2030 ตลาดรีไซเคิลแบตเตอร์รี่คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 39 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือขยายตัวราว 35% ต่อปี เทียบกับมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมแบตเตอร์รี่ใหม่ที่อยู่ที่ 67 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดเหล่านี้ถือเป็นโอกาสสาคัญของ
ผู้ประกอบการปิโตรเคมีในอนาคต
Figure 13: Circularity and Petrochemicals
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โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการปรับตัวเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต โดยภาคเอกชนจะรับประโยชน์จาก
ความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้นตามระดับของการพัฒนาเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐต้องการพัฒนาแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงินและสังคม ภาครัฐจะต้องกระตุ้นให้เกิดการแชร์ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจ
ให้ภาคเอกชนมีการแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ภาครัฐควรต้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของผู้บริโภคเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมของผู้บ ริโภคและความร่วมมือทางด้านข้อมูลจะเป็นแรงผลักดั นที่สาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาสู่แ นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดั บ
Ecosystem จึงคาดว่าการพัฒนาสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยจะเป็นไปลักษณะการพัฒนาในห่วงโซ่การผลิตแบบปิด ซึ่งการปรับตัว
ของภาคเอกชนในรูปแบบนี้จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีในสองทาง คือ การเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการผลิตภัณฑ์และตลาดปิโตรเคมี
ดังนั้น การ Redesign รูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน
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วิจัยกรุงศรี
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจยั เศรษฐกิจ

ทีมวิจัยเศรษฐกิจ
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เศรษฐกร
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พุทธชาด ลุนคา
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นักวิเคราะห์ (Tourism Sectors, Industrial Estate)
นักวิเคราะห์ (Automobile, Electronics & Electrical Appliances, Food & Beverages)
นักวิเคราะห์ (Real Estate)
นักวิเคราะห์ (Agricultural Products)

ทีมพัฒนางานวิจัย





ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ
รชฏ เลียงจันทร์
อาภากร นพรัตยาภรณ์
ชุติภา คลังจตุรเวทย์
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เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามวิจัยกรุงศรีมิอาจรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ข้อคิดเห็นที่ปรากฏเป็น
ความคิดเห็นของวิจัยกรุงศรี ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็น หรือประมาณการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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