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บทสรุ ป
ข้อ เสนอแนวทางการขับ เคลือนเศรษฐกิจ หมุน เวีย น
SCG ได้จดั งาน SD Symposium 2020 “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” ขึน$ ในวันที 9
พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงเดือนตุลาคมทีผ่านมา ได้เชิญผูส้ นใจทุกภาคส่วนกว่า 200 ท่าน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ ชุมชน และเยาวชนคนรุ ่นใหม่ ร่วมระดมความคิดเพือหาทางออกแก้ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีขอ้ เสนอแนวทางการขับเคลือนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็ นรู ปธรรม 4 ด้าน ดังนี $
1. การบริห ารจัด การนํEาด้ว ย “ระบบนํEาหมุ น เวีย น” เตรียมพร้อมรับวิกฤตนํา$ ขาดแคลนรุ นแรงปี 2564 ขณะที
ประเทศไทยเก็บนํา$ ได้เพียง 7-8% ไม่เพี ยงพอต่อความต้องการใช้นาํ$ ทัง$ ประเทศ การแก้ปั ญ หา คือ จัด รู ป ทีดิน และใช้
เทคโนโลยี สร้าง ”ระบบนํEาหมุน เวีย น” ให้เพียงพอต่อความต้องการแต่ละชุมชน ควบคู่กบั การส่งเสริมความรู ก้ ารเกษตร
เพือเพิมผลผลิต และพัฒนาตลาดค้าส่งให้แก่เกษตรกรและคนกลับคืนถิน ซึงภาคเอกชนได้รว่ มมือกันสนับสนุนชุมชนจํานวน
หนึงประสบความสําเร็จ มีรายได้มนคง
ั ยังยืน แต่การสนับสนุนของภาคเอกชน อาจจะไม่ทนั ต่อวิกฤตนํา$ ทีจะเกิดขึน$ จึง ขอ
เชิญภาครัฐร่ว มขยายผล “ระบบนํEาหมุน เวีย น” ให้ค รอบคลุม พืนE ทีทัวประเทศ จะช่วยลดปั ญหาการขาดแคลนนํา$ ฟื $ น
คืนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมเพิมผลผลิตเกษตรให้ไทยเป็ นครัวโลกได้ในทีสุด
2. การทําเศรษฐกิจ หมุน เวีย นด้าน “การเกษตร” จากปั ญหาภัยแล้ง มลพิษจากการเผาวัสดุเหลือใช้ และพืน$ ที
เกษตรสร้างผลผลิตได้นอ้ ย การแก้ปั ญหาจึงต้อ งส่งเสริม เกษตรให้ “ปลอดการเผา 100%” ในปี 2565 เพือลด PM2.5
ลดโลกร้อ น และสร้างรายได้เพิม โดยหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ เช่น ตอซังฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด มาแปรรู ปเป็ นพลังงาน
ชีวมวล อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างรายได้สู่เกษตรกร 25,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั$งสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
“นวัต กรรมเพิมผลผลิต ” โดยเกษตรกรไม่จ าํ เป็ นต้อ งเป็ นเจ้าของเอง ด้วยการจัดตัง$ กองทุนชุมชน เพือให้เกษตรกร
เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครืองจักรทางการเกษตร สร้างความมันคงให้เกษตรกร พัฒนาความรู ใ้ ห้เกษตรกรและสร้าง
โมเดลต้นแบบการเกษตร เพือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตคุณภาพสูง
3. การบริห ารจัด การ “ขยะ” สืบเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ปัญหาปริมาณขยะเพิมสูงขึน$ แต่มี
สัดส่วนการนํามารีไซเคิลได้นอ้ ยมาก จึงมีความจําเป็ นต้องยกระดับ การคัด แยกและจัด การขยะให้เ ป็ นวาระแห่งชาติ เพือ
สนับสนุน ให้มี การคัด แยกที เหมาะสมและนําเอาขยะกลับ ไปใช้ซ าํ$ ให้เกิ ดประโยชน์ใหม่ไ ด้ จึงควรปรับ ปรุ ง หรื อ เพิ มเติ ม
กฎหมายบังคับใช้เรืองนีอ$ ย่างจริงจัง โดยผลักดันการประกาศแผนปฏิบตั ิการจัดการขยะ (Waste Management System
Roadmap) เพื อกํา หนดเป้ า หมายและการทํา งานที เป็ น รู ป ธรรม ให้ทั$ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คมร่ว ม
ดําเนินการไปพร้อมกัน ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพืน$ ฐานในการคัดแยกและจัดการขยะ การออกมาตรการสนั บ สนุ น
สิน ค้ารีไ ซเคิล เช่น การจัดซือ$ สินค้าเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม การสร้างฉลากสินค้ารีไซเคิล การกําหนดสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลใน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกให้มากขึน$ เป็ นต้น รวมถึงการให้สิทธิพิเศษทางภาษี เป็ นแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการใน
ธุรกิจทีเกียวข้องกับขยะและรีไซเคิล
4. การทําเศรษฐกิจ หมุ น เวีย น “กลุ่ม อุต สาหกรรมก่อ สร้าง” อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นอุตสาหกรรมทีมีการใช้
ทรัพยากรเป็ นจํานวนมาก และเกือบทัง$ หมดผลิตจากวัตถุดิบทีเป็ น virgin materials อีกทัง$ การบริหารจัดการยังไม่ได้คาํ นึงถึง
ปั ญหาทรัพยากรทีจะขาดแคลนในอนาคต จึงทําให้มีเศษวัสดุเหลือทิง$ จากการก่อสร้างในปริมาณมาก และขาดการนําไปใช้
ประโยชน์ รวมไปถึงด้านการประหยัดพลังงานหรือการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
ภาครัฐจึงต้องร่วมมือกันเพือมุ่งสู่ Green and Clean Construction โดยขอให้ภ าครัฐเป็ นต้น แบบในการนําแนวคิด
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เศรษฐกิจ หมุน เวีย นมาปรับ ใช้ใ นโครงการก่อ สร้างของภาครัฐ และพัฒนาระบบโครงสร้างพืน$ ฐานเพือรองการบริหาร
จัดการดังกล่าว อาทิ การใช้วสั ดุทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบทีเน้นอาคาร
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยี เพื อลดปริมาณวัสดุเหลือทิง$ จากการก่อสร้าง และการ
สนับสนุนระบบจัดการวัสดุเหลือทิง$ จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็ นต้น
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การจัด การนําE ด้วย “ระบบนําE หมุน เวียน”
สถานการณ์ปั จ จุบ ัน
สถานการณ์นาํ$ ประเทศไทยในปี 2564 จะเกิดวิกฤตหนัก จากสภาพภูมิอากาศทีเปลียนแปลง ปริมาณฝนน้อยลง แต่
ประเทศไทยสามารถเก็บนํา$ ได้เพียง 7-8% ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้นาํ$ ทัง$ ประเทศทีสูงถึง 120,000-150,000 ล้านลบ.ม.
ขณะทีแหล่งเก็บนํา$ ของประเทศมีความจุ 80,000 ล้าน ลบ.ม. แต่เก็บนํา$ ได้จริงเพียง 40,000 ล้าน ลบ.ม. และปี หน้าจะเก็บนํา$
ได้แค่ 20,000 ล้าน ลบ.ม. เท่านัน$ พืน$ ทีเกษตร 154 ล้านไร่ มีนาํ$ เพียงพอทําการเกษตรเพียง 10 ล้านไร่ ทีเหลือต้องขาดแคลน
นํา$ เป็ นปั ญหาซํา$ ซาก ในแต่ละปี ภาครัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณเยียวยาปั ญหาภัยแล้งและนํา$ ท่วมถึง 6,000 ล้านบาท ทาง
รอดจากภัยแล้งอย่างยังยืน คือ การทํา “ระบบนํา$ หมุนเวียน” ของชุมชน ซึงหากนํางบประมาณเยียวยาดังกล่าวมาส่งเสริม
ชุมชนจัดการนํา$ ด้วยระบบนํา$ หมุนเวียน จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยังยืน
ระบบนํา$ หมุนเวียน คือ การจัดการนํา$ และจัดรู ปที ดินให้สามารถใช้นาํ$ ซํา$ ได้หลายรอบ ทีผ่านมา ภาคเอกชนได้
ร่วมมื อ กัน ส่งเสริ ม ชุม ชนเรี ยนรู ก้ ารจัด การนํา$ ด้วยตนเอง จนเกิ ด เป็ น ชุม ชนตัวอย่ างที แก้ปัญ หาสําเร็จ ช่ วยเพิ มผลผลิ ต
การเกษตร สร้างอาชีพมันคง รายได้ยงยื
ั น สามารถพึงพาตนเอง และรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งได้
ชุมชนต้นแบบใช้ระบบจัดการนํา$ หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุม ชนดงขีเE หล็ก จ.ปราจีน บุร ี
แหล่งเพาะพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับใหญ่ทีสุดของไทย ทัง$ ตําบลมีเงินออมรวมกันกว่า 480 ล้านบาท จัดทําเขือนใต้ดิน
2,000 บ่อสําหรับกักเก็บนํา$ เพือการเพาะปลูก และขุดบ่อนํา$ ตืน$ สูบนํา$ ด้วยโซลาร์เซลล์ เพือใช้นาํ$ หมุนเวียนในครัวเรือน
ชุม ชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
แหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศน์และนาบัว ประสบปั ญหา ทัง$ นํา$ ท่วม นํา$ แล้ง นํา$ กร่อย และนํา$ เสีย แก้ปัญหาด้วยการทําผัง
นํา$ ขุดลอกคลอง วางท่อลอดถนนให้คลองเชือมต่อกัน บําบัดนํา$ เสียด้วยถังดักไขมันในครัวเรือน หมุนเวียนนํา$ ในการทํานา
ปลูกข้าวได้ปีละ 3 รอบโดยไม่ตอ้ งหว่านใหม่
ชุม ชนป่ าภูถ าํE ภูก ระแต จ.ขอนแก่น
แล้งซํา$ ซากกว่า 40 ปี พืน$ ดินเก็บนํา$ ไม่ได้ เรียนรู จ้ ดั การนํา$ มีใช้ได้นาน 4 ปี แม้มีฝนน้อย ด้วยการทําแผนทีนํา$ ตาม
ระดับสูงตําของพืน$ ที จ่ายนํา$ จากแหล่งนํา$ ทีอยู่สงู ทีสุด ไปยังแหล่งนํา$ ระดับตํากว่าลงไปเรือย ใช้นาํ$ หมุนเวียนซํา$ จากมวลนํา$
เดิมตัง$ แต่ตน้
ชุม ชนบ้านสาแพะเหนือ จ.ลําปาง
พลิกชีวิตทีเคยมีหนีส$ ินท่วมท้น สู่ชุมชนมีนาํ$ เพาะปลูกได้ตลอดทัง$ ปี ทําบ่อพวงคอนกรีต กระจายนํา$ จากบ่อพวงเข้า
พืน$ ทีเกษตร สร้างวังเก็บนํา$ และฝายใต้ทราย สูบนํา$ หมุนเวียนทําการเพาะปลูกได้หลายรอบ สร้างรายได้ 11 ล้านบาทในช่วง
3 เดือน
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ข้อ เสนอการแก้ปั ญหา
ร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตนํา$ แล้งด้วย “ระบบนําE หมุน เวีย น” โดย
1. สนับสนุนให้คนไทยพึงพาตนเอง เรียนรู ก้ ารจัดรู ปทีดินและใช้เทคโนโลยี สร้าง ”ระบบนํEาหมุน เวีย น” ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการแต่ละชุมชน รวมทัง$ เก็บนํา$ ให้ได้มากทีสุด ด้วยการขุดลอกแหล่งนํา$ ทีตืน$ เขิน อาทิ โครงการขุดดินแลกนํา$
ควบคู่กับการส่งเสริมความรู ก้ ารเกษตรเพือเพิมผลผลิต และพัฒนาตลาดค้าส่งในท้องถินให้แก่เกษตรกรและคนกลับคืนถิน
จากพิษเศรษฐกิจ COVID-19
2. ทีผ่านมา ภาคเอกชนได้ร่วมมือกันสนับสนุนชุมชนจํานวนหนึงประสบความสําเร็จ มีรายได้มนคง
ั ยังยืน แต่การ
สนับสนุนของภาคเอกชน อาจจะไม่ทนั ต่อวิกฤตนํา$ ทีทวีความรุ นแรง และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจํานวนมาก จึงขอ
เชิญชวนรัฐบาลร่ว มขยายผล “ระบบนํEาหมุน เวีย น” ให้ครอบคลุมพืน$ ทีทัวประเทศ ซึงจะช่วยลดปั ญหาการขาดแคลนนํา$
ฟื $ นคืนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมเพิมผลผลิตเกษตรให้ไทยเป็ นครัวโลกในทีสุด

ระบบจัดการนํา$ หมุนเวียนในแปลงนา
ให้ใช้นาํ$ ซํา$ ได้หลายรอบ

ระบบจัดการนํา$ หมุนเวียน

ระบบจัดการนํา$ หมุนเวียนในครัวเรือน

ระบบนํา$ หมุนเวียนบนพืน$ ทีสูงลอนคลืน
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เศรษฐกิจ หมุน เวียนด้าน “การเกษตร”
สถานการณ์ปั จ จุบ ัน
จากวิกฤติภยั แล้งทีรุ นแรง ส่งผลให้พืน$ ทีเกษตรกว่า 150 ล้านไร่ มีเพียง 30 ล้านไร่ในเขตชลประทานทีใช้ประโยชน์ได้
เต็มที อีก 120 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน ประสบปั ญหาขาดแคลนนํา$ ส่งผลให้เกษตรกรรายได้ลดลง จากพืชเศรษฐกิจ
เสียหาย นอกจากนี $ ปั ญหามลพิ ษ PM 2.5 จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซังฟางข้าว ใบอ้อย และซัง
ข้าวโพด ยังเป็ นปั ญหาต่อเนืองของเกษตรกร
ทีผ่านมา ภาคธุรกิจมีการนําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตรมาใช้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาแนวคิด
เกษตรปลอดการเผา เพือใช้ทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนและคุม้ ค่าทีสุด เช่น นํากลับมาแปรรู ป หรือเอามาใช้ประโยชน์
เพือช่วยสร้างรายได้ 25,000 ล้านบาทต่อปี กลับสู่ภาคการเกษตร การบริหารจัดการนํา$ เพือการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี ที
เหมาะสม การลดต้นทุนในการบริหารจัดการฟาร์ม ทําเกษตรให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุดด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิมประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีคณ
ุ ค่า เป็ นต้น
ข้อ เสนอการแก้ปั ญหา
สร้างความร่ว มมือ จากทุก ภาคส่ว น เพือขับ เคลือนภาคเกษตรให้เ ติบ โตอย่างยังยืน โดยมุ่งลด PM 2.5 ด้วย
การเปลียนการเผาสูก่ ารแปรรู ปสร้างมูลค่า และสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรเพิมผลผลิต ดังนี $
1. ส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” ในปี 2565 เพื อลด PM 2.5 ลดโลกร้อน และสร้างรายได้เพิม โดย
หมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ เช่น ตอซังฟางข้าว ใบอ้อย และซังข้าวโพด มาแปรรู ปเป็ นพลังงานชีวมวล อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์
สามารถสร้างรายได้สภู่ าคเกษตร 25,000 ล้านบาท/ปี ด้วยการให้ความรู แ้ ละสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทัง$ ภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกร
2. สนับสนุนเทคโนโลยี “นวัต กรรมเพิมผลผลิต ” โดยเกษตรกรไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเจ้าของเอง ด้วยการจัดตัง$ กองทุน
ชุม ชน หรื อ สหกรณ์ชุม ชนที มี อ ยู่ เพื อให้เ กษตรกรสามารถเข้าถึง การใช้เ ทคโนโลยี น วัต กรรมเครื องจัก รทางการเกษตร
เสริมสร้างความมันคงยังยืนให้เกษตรกร ส่งเสริมการใช้แพลทฟอร์มในการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี การใช้เครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร เพื อเพิมผลผลิต เช่น การลดต้นทุนในการบริการฟาร์ม ด้วยการทําเกษตรปลอดนาหว่าน (Zero
Broadcast Solutions) ทีช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุล์ ง 50-60% และการทําเกษตรแม่นยําข้าว (Precision Farming Solution)
ทีช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ ย โซลูชนการปรั
ั
บพืน$ ทีให้เรียบด้วยเลเซอร์ (Laser Levelling Solutions) ทีช่วยลดต้นทุนการใช้นาํ$ ในการ
ทํานา และยังช่วยลดความเสียหายจากนํา$ ท่วมขัง ซึงส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย ทัง$ นี $ เพือช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้
เกษตรกรมากขึน$
3. พัฒนาเกษตรกรและโมเดลต้น แบบการเกษตร เพือส่งเสริมทักษะ ความรู เ้ กษตรกรให้ทวถึ
ั ง เหมาะสมตาม
สภาพพืน$ ทีเกษตรกรรม และเป็ นศูนย์เรียนรู ก้ ารเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพือให้ได้วิธีการเพาะปลูกทีเหมาะสม และได้ผลผลิตคุณภาพสูง
4. ภาครัฐจัดตัง$ ศูน ย์ร วบรวมและวิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้านการเกษตร (Big Data) เพือเผยแพร่องค์ความรู แ้ ละให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว
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เกษตรปลอดการเผา หมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ เพือแปรรูปเป็ นพลังงาน

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพิมผลผลิตการเกษตร
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การบริห ารจัด การ “ขยะ”
สถานการณ์ปั จ จุบ ัน
ขยะ เป็ นปั ญหาเรือ$ รังของคนไทย ทีมีแนวโน้มรุ นแรงขึน$ โดยเฉพาะผลทีเกิดขึน$ ตามมาจากการระบาดของไวรัส
COVID-19 ทําให้มีปริมาณขยะเพิมมากขึน$ โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
อย่ างไรก็ ต าม พบว่ามี ตัวอย่ างที ดี ข องการจัด การขยะในหลายภาคส่วน อาทิ ชุม ชน ตลาด วัด มหาวิ ท ยาลัย
บ้านเรือน เริมขยายผลและปฏิบตั ิในหลายพืน$ ที เช่น ชุมชน Like (ไร้) ขยะ ทีบ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ ง จัดการขยะรีไซเคิลและ
มูลฝอยในชุมชนอย่างยังยืน วัดจากแดง เป็ นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนํามาสร้างสรรค์ผลงานจาก
ขยะพลาสติกรีไซเคิล ตลาดสีมุมเมือง ดําเนินการจัดการขยะ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและนําขยะอินทรียม์ าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
SMART (AP Thai) จัดการขยะในหมูบ่ า้ นกับลูกบ้านโดยนิติบคุ คล เอาระบบ Digital มาช่วยเก็บข้อมูล โครงการ Chula Zero
Waste ต้นแบบการจัดการขยะกลางเมือง TRBN เครือข่ายพลังเอกชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น วิภาวดี ไม่มีขยะ และส่ง
พลาสติกกลับบ้าน รวมทัง$ PPP Plastic โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพือจัดการพลาสติกและ
ขยะอย่างยังยืน เป็ นต้น
ข้อ เสนอการแก้ปั ญหา
ยกระดับ การคัด แยกและจัด การขยะให้เ ป็ นวาระแห่งชาติ ปรับ ปรุ งหรือ เพิมเติม กฎหมายบัง คับ ใช้เ รืองการ
จัด การขยะอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางหลัก ดังนี $
1. เร่งผลักดันการประกาศแผนปฏิบ ัต ิก ารจัด การขยะ (Waste Management System Roadmap) เพือกําหนด
เป้าหมายทีชัดเจน และเกิดการทํางานอย่างเป็ นรู ปธรรม เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทัง$ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมทีเกียวข้องร่วมดําเนินการไปพร้อมกัน
2. ภาครั ฐ ออกมาตรการสนั บ สนุ น สิน ค้ารีไ ซเคิล อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น การจัดซือ$ จัดจ้างสีเขี ยวของภาครัฐ
(Green Procurement) การสร้างฉลากสินค้ารีไซเคิล การกําหนดสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกให้
มากขึน$ และผลักดันความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการรีไซเคิล
3. รัฐบาลให้ส ิท ธิพ เิ ศษทางภาษีก ับ ผู้ป ระกอบการเกียวกับ การรีไ ซเคิล เพือเป็ นแรงจูงใจให้โรงงานรีไซเคิลมีการ
ปรับปรุ งระบบการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านสิงแวดล้อม และเข้าระบบภาษี อย่างถูกต้อง
4. ภาครัฐผลักดันให้มีการยกระดับโครงสร้างพืน$ ฐาน ระบบจัด เก็บ และจัด การขยะ เช่น ขึน$ ทะเบียนซาเล้งให้เป็ น
อาชีพทีถูกกฎหมาย ส่งเสริมให้นาํ ระบบดิจ ทิ ลั มาใช้ โดยเข้าระบบ Application ทีเชือมระหว่างแหล่งกําเนิดขยะกับร้านรับ
ซือ$ ของเก่า และผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมกันพัฒ นาจุ ด รับ คืน ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ ช้แ ล้ว เช่น ในพื น$ ที บริเวณ
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซือ$ เพือส่งต่อให้กบั โรงงานรีไซเคิล
5. ปลูก ฝั งจิต สํานึก ให้แ ยกขยะตัEง แต่ต ้น ทาง ส่งเสริมการสร้างค่านิยมในสังคม เรืองการลดและการคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง คัดแยกขยะอินทรียอ์ อกจากขยะที สามารถรีไซเคิลได้ ก่อนคัดแยกต่อตามประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ
กระป๋ องอะลูมิเนียม แก้ว และให้สง่ เสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทีมาจากหรือมีส่วนผสมของรีไซเคิล เพือให้เกิดการนําทรัพยากรมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครัง$
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การคัดแยกขยะอย่างถูกต้องตัง$ แต่ตน้ ทาง

กระถางต้นไม้จากแกลลอนนํา$ ยาล้างไต

เก้าอีพ$ ลาสติกรีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน

ถนนจากพลาสติกรีไซเคิล
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เศรษฐกิจ หมุน เวียน “กลุ่ม อุต สาหกรรมก่อ สร้าง”
สถานการณ์ปั จ จุบ ัน
อุต สาหกรรมก่ อ สร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยัง มี ก ารบริ ห ารจัด การที อยู่ใ นรู ป แบบเศรษฐกิ จ เส้น ตรง (Liner
Economy) กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Virgin Materials) มาผลิตสินค้าเป็ นหลัก เกิดวัสดุเหลือทิง$ จากการก่อสร้าง
มากถึง 15-20% จากวัสดุทัง$ หมดทีใช้ในการก่อสร้างอาคาร และวัสดุนัน$ ก็ไม่มีการนําไปใช้ประโยชน์ รวมทัง$ การประหยัด
พลังงาน หรือใช้พลังงานหมุนเวียน ก็ยงั มีเป็ นส่วนน้อย ซึงผลดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและปั ญหา
การขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต
กลุ่ม ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมก่ อ สร้า ง จึ ง ได้ร วมกลุ่ม กัน ในนามของ CECI (Circular Economy in
Construction Industry) โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะร่วมมือกัน นําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอด
กระบวนการตัง$ แต่ตน้ นํา$ ถึงปลายนํา$ โดยทุกภาคส่วนจะร่วมคิดและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เน้นการออกแบบทีประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับการนําพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้ ลดวัสดุเหลือทิง$ ให้นอ้ ยทีสุด และนําวัสดุเหลือทิง$ นัน$ ไปใช้เป็ นส่วนหนึงของวัตถุดิบ ตามแนวคิดการออกแบบ
อย่างยังยืน เพือสร้างมาตรฐานและระบบบริหารจัดการการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ เสนอการแก้ปั ญหา
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาครัฐ ต้องร่วมมือกันเพือพลิกวงการก่อสร้างสู่ Green and Clean Construction
โดย
1. ภาครัฐเป็ นต้น แบบในการนําแนวคิด เศรษฐกิจ หมุน เวีย นมาปรับ ใช้ใ นโครงการก่อ สร้างของภาครัฐ และ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื น$ ฐานเพือรองการบริหารจัดการดังกล่าว อาทิ การใช้วัสดุทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมและสามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบทีเน้นอาคารประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน
2. สนับสนุนระบบโครงสร้างพืนE ฐานเพือการจัด การวัส ดุเ หลือ ทิงE จากอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ระบบรวบรวม
เศษวัสดุ ระบบปรับสภาพเศษวัสดุ เพือการนําไปใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการรีไซเคิล
3. มอบสิท ธิพ เิ ศษทางภาษี เพือเป็ นแรงจูงใจสําหรับโครงการก่อสร้างทีให้ความร่วมมือตามนโยบายทีรัฐกําหนด

BIM ระบบซอฟต์แวร์ออกแบบ ทีช่วยให้การใช้วสั ดุก่อสร้าง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การย่อยหัวเสาเข็มคอนกรีต ด้วยเครือง Mobile Crusher

เพือนําคอนกรีตทีได้มา ใช้เป็ นวัสดุทดแทนในงานก่อสร้าง
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