
 

 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธาน 

2. ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี กรรมการด้านอุตสาหกรรม 

3. คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี กรรมการด้านอุตสาหกรรม 

4. คุณสุกัญญา  ใจชื่น   กรรมการด้านเกษตรกรรม 

5. คุณพรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม ผู้แทนกรรมการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

6. ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล กรรมการด้านการศึกษาและวิจัย 

7. ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ กรรมการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

8. ดร.จิตติ มังคละศิริ กรรมการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

9. ผศ.ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์ กรรมการด้านประชาสังคมและองค์กรเอกชน 

10. ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา กรรมการด้านนโยบายและแผน 

11. ดร.พรพิมล วราทร กรรมการด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและวิถีชีวิต 

12. คุณเจนจบ  สุขสด กรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

13. คุณน าพล ลิ้มประเสริฐ กรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

14. คุณภคมน สุภาพพันธ์ ผู้แทนกรรมการด้านความเชื่อมโยงกับด้านอ่ืน ๆ (เช่น GHG) 

15. ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ กรรมการและเลขาธิการ 

16. คุณพีรพร พละพลีวัลย์ กรรมการและรองเลขาธิการ 

17. คุณเสาวลักษณ์  โอฬารฤทธินันท์ กรรมการและรองเลขาธิการ 



 

 

 
 
 

กรรมการที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธาน 

2. คุณอัญชุลี ลักษณ์อ านวยพร กรรมการด้านเกษตรกรรม 

3. คุณวรวรรณ ประชาเกษม กรรมการและรองเลขาธิการ 

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 

1. คุณพรนลัท สิงห์รัตนพันธุ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2. คุณสุดกล้า บุญญนันท์ มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

3. คุณมาลินี สุขสุอรรถ มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

4. ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

5. คุณสิริพร เอกวรานุกูลศิริ มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

6. คุณชฎาทิพย์ ทองเกตุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7. คุณอรรถพล ชินภูวดล  สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

8. คุณบุณวัทน์ ศรีขวัญ คณะจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

9. คุณวัลภา จุฬารัตน์ กรมควบคุมมลพิษ 

10. ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11. คุณกรดา มูลพิเศษ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

12. คุณอัจฉรา ภู่ประเสริฐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

13. คุณณรงค์ฤทธิ์ ภิญโญตระกูล ส านักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG 

14. คุณดาริน เรืองโรจน์ ส านักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG 

15. คุณอภิพร เกศกนกวรกิจ กรมควบคุมมลพิษ 

 

  



 

 

 
 
 

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งให้

ที่ประชุมทราบว่า ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ติดภารกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี 2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 

 ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ น าเสนอค าสั่งมูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเซีย

แปซิฟิก ที่ พ.๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง

ประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารเครือข่ายฯ และกรรมการชุดที่ 1 ดังเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 

1) โดยมีค าสั่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการมีวาระหน้าที่ในเครือข่ายฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมแนะน าตัวต่อที่ประชุม 

 คุณพีรพร พละพลีวัลย์ น าเสนอหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 

1. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารงานเครือข่ายฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานและกิจกรรมของเครือข่ายฯ ให้เป็นแหล่งประสานงานด้าน SCP กับหน่วยงาน

และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 

3. จัดหาและบริการ สมาชิก และกลุ่มเครือข่ายย่อย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การขับเคลื่อน การแลกเปลี่ยน

ความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ด้าน SCP 

4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผลงานและสถานภาพประจ าปี ด้าน SCP 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเครือข่ายฯ ที่สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อน SCP พ.ศ. 2560 

- 2579 ของประเทศ 



 

 

 
 
 

วาระท่ี 2.2 การด าเนินงาน / กิจกรรมที่ผ่านมา 

 2.2.1 การรับรองรายงานการประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายฯ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนรายงานการประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่

ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้กับผู้เข้าร่วม

ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมติที่ประชุมรับทราบในวาระที่ 2 ส าหรับวาระที่ 3 มีมติการ

ประชุม ได้แก่ วาระที่ 3.1 การคัดเลือกคณะกรรมการ และผู้ประสานงาน มีมติ (1) เห็นชอบโครงสร้างเครือข่ายฯ 

ที่เสนอ โดยอาจแยกผู้ประสานงานด้านการเงินการธนาคาร กับด้านตลาดทุน  และ (2) เห็นชอบรายชื่อ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ตามท่ีเสนอ และขอให้แต่งตั้งโดยมูลนิธิฯ ส าหรับวาระท่ี 3.2 แผนการด าเนินงาน

ต่อไป มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานที่เสนอ โดยให้ (1) ดร.ฉัตรชัย ช่วยสรุปข้อมูลตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตาม 

Thailand SCP Roadmap ที่แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการ และ (2) เลขาฯ จัดท าแผนการด าเนินงานให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จัดล าดับความส าคัญการด าเนินงาน SCP ของเครือข่ายฯ ย่อย นอกจากนี้ให้มีการให้แก้ไข

ต าแหน่ง รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง เป็น คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว (NIDA) 

 2.2.2 การท าสัญญา “จัดท ารายงานยุทธศาสตร์การบริโภคที่ย่ังยืนระดับประเทศ” กับ กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ได้ยื่นข้อเสนอการจัดท าโครงการจัดท ารายงาน

ยุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยืนระดับประเทศ และได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ

ด าเนินงานโครงการ โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 180 วัน ตั้งแต่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562  

 2.2.3 โครงสร้างองค์ประกอบเว็บไซต์ 

 มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมกับ รศ.ดร.เศรษฐ์  สัมภัตตะกุล จัดท าเว็บไซต์

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ฯ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ ความรู้ 



 

 

 
 
 

ความก้าวหน้า และสถานภาพ ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้ง

รวบรวมข้อมูลสมาชิกเครือข่าย 

 ในปัจจุบันเว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา มีที่อยู่ เว็บไซต์ คือ www.thaiscp.net โดยโครงสร้าง

องค์ประกอบเว็บไซต์ ประกอบด้วย 

 ออกแบบด้วยดีไซน์ทันสมัย ตามมาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์สากล (สามารถเข้าชมได้ทุกอุปกรณ์ 

ได้แก่ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกชนิด) 

 ระบบจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 ระบบข้อมูล SCP (สามารถเพ่ิม / แก้ไขรายละเอียดได้ , สามารถแชร์ไปยังเฟสบุค, ทวิตเตอร์,  

กูเกิลพลัสได้) 

 ระบบข่าวสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สามารถเพ่ิม / แก้ไขรายละเอียดได้ , สามารถแชร์ไปยัง 

เฟสบุค, ทวิตเตอร์, กูเกิลพลัสได้) 

 เพจข้อมูลเครือข่าย (สามารถแก้ไขเองได้) 

 ระบบข้อมูลเครือข่าย (สามารถแก้ไข ข้อมูลสมาชิก, สามารถกรอกใบสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ได้) 

 หน้าเพจติดต่อเรา + อีเมลฟอร์ม + กูเกิลแมพ 

 ข้อมูลข่าว (สามารถแก้ไขเองได้) 

 ระบบจัดการการบริการในหน้าหลักเว็บไซต์  

 ระบบนับสถิติจ านวนผู้เข้าชม และแสดงผลสถิติเป็นกราฟได้ 

 ติดตามแก้ไขงานและให้ค าปรึกษาการใช้งานเว็บไซต์ทางอีเมล์และโทรศัพท์ตลอดการใช้งาน 

 นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าอีเมล์กลางของเครือข่าย คือ ThaiSCPnet@gmail.com 

 2.2.4 การรับสมัครสมาชิกเครือข่าย 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าช่องทางการสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางการสมัครสมาชิก

ออนไลน์ ทางเว็บลิงค์ 

http://www.thaiscp.net/


 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6pZjfRHgmw6wSyYExOpu_NdVtNl3ajoSHpdPJIryKi

KFAQ/viewform 

 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ จ านวน 35 คน 

2.2.5 การร่วมจัดสัมมนาและแนะน าเครือข่ายฯ กับภาคีต่าง ๆ 

 กิจกรรมหนึ่งของเครือข่ายฯ คือ การเข้ากิจกรรมและร่วมด าเนินงานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการผลิตและ

การบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งภาคีเครือข่ายแต่ละด้านมีการจัดขึ้น โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางเครือข่ายฯ 

ได้ร่วมเป็นผู้จัดงาน การสัมมนา “ธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน : ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน” ร่วมกับ องค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ซึ่งเป็นผู้จัดหลัก ณ ห้องจามจุรี บอลรูมเอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุม

วันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดย ดร.ธ ารงค์รัตน์ มุ่งเจริญ ได้แนะน าเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนแห่ง

ประเทศไทย ต่อที่ประชุม นอกจากนี้มีการให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่อง การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึง

กิจกรรมที่ อบก. ก าลังด าเนินการส าหรับธุรกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน 

วาระท่ี 2.3 แผนขับเคลื่อน SCP ไทยในระยะ 2562 – 2565 

 ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา น าเสนอแผนขับเคลื่อน SCP ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา

ท บ ท ว น  SCP Roadmap 2017 - 2036 แ ล ะ  ง า น  Towards SDG1 2  -  SCP Patterns through the 

implementation of 10YFP in Thailand โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้น าของอาเซียนด้านการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางสังคม 

ภายใน ปี พ.ศ. 2579 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การผลิตที่ยั่งยืน 

(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การบริโภคที่ยั่งยืน และ (3) ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมไทยสู่การใช้

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นกิจกรรมหลัก 6 เรื่อง ได้แก่  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6pZjfRHgmw6wSyYExOpu_NdVtNl3ajoSHpdPJIryKiKFAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6pZjfRHgmw6wSyYExOpu_NdVtNl3ajoSHpdPJIryKiKFAQ/viewform


 

 

 
 
 

1. การผลิตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs เพ่ือส่งเสริมการติดฉลากเขียว โครงการ

ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการขอรับรองเพ่ือติดฉลากเขียว โครงการจัดท าฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตทุก

กลุ่มอุตสาหกรรม โครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการขอรับรองเพ่ือติดฉลากสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวในและ

นอกพ้ืนที่ Eco-Town และโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

สีเขียวในและนอกพ้ืนที่ Eco-Town 

2. การศึกษาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการผลักดันนโยบายวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนตามปรัชญา

เศรษฐกิจแบบพอเพียง โครงการต้นแบบหมู่บ้านที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท าแผน SCP และแนวทางเชิงปฏิบัติ 

โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โครงการส่งเสริมการศึกษา

ให้มีความเป็นพลเมืองและพลโลกในทุกระดับ และโครงการอบรมคูรหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและการ

ผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนในทุกระดับ 

3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการเพ่ิมรายการสินค้าและบริการ

ที่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่ด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการ

จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในทุกภูมิภาค โครงการส ารวจมาตรการเศรษฐศาสตร์เพ่ือ

สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนส าหรับองค์การและประชาชน มาตรการการคลังด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน และโครงการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดซื้อ

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพบัญชีการไหลของวัสดุ-ทรัพยากร 

และการจัดการทรัพยากรที่ส าคัญ โครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการ

น าระบบ MFA ไปใช้ในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองนิเวศ ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ า แนวคิด

เมืองอัจฉริยะ และ แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และโครงการสนับสนุนการขยายผลต้นแบบเมือง

นิเวศ   



 

 

 
 
 

5. การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย โครงการประเมินระดับความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โครงการส ารวจและประเมินสัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวของไทยและชาวต่างชาติที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โครงการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว 

(Green GDP) จากการท่องเที่ยว โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย ด้านความเด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ที่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ และโครงการศึกษาศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

6. การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรยั่งยืน (รูปแบบการผลิตแบบอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากระบบอินทรีย์) โครงการน างานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร

ยั่งยืนได้มาตรฐาน โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรยั่งยืนในภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน โครงการเพ่ิม

ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอาหารยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ในระดับอ าเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศ

โครงการศึกษามาตรการลดความสูญเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร และโครงการนวัตกรรมการจัดการ

ความสูญเสียและของเสียตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เช่น ห้างสรรพสินค้าที่รับของใกล้หมด อายุมาแปร

รูปแล้วขายในราคาถูก 

ส าหรับโครงการส าคัญ (Flagship) ระดับประเทศแผนขับเคลื่อน SCP ในปี พ.ศ. 2562 – 2565  ประกอบด้วย 
5 โครงการ ได้แก่ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น 
2. การพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดประกวดโรงแรมที่

มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
3. การพัฒนาหมู่บ้านรีไซเคิล ศูนย์อัพไซเคิล ระดับชาติห้างสรรพสินค้าอัพไซเคิล โอทอปที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การประยุกต์ใช้ บัตรเดียวเขียวทั่วไทย เพ่ือสร้างความต้องการทางตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ติดฉลาก

สิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือน 
5. การประเมินความสูญเสียและของเสียอาหาร ระดับชาติ (ผักผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง และ เพาะเลี้ยง) และ

จ าแนกกลยุทธ์การลดความสูญเสียและของเสียอาหาร 



 

 

 
 
 

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า SCP อยู่ในแผนย่อย (แนวทางการพัฒนา) 
ที่ 25.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยมีโครงการส าคัญ (Flagship) 4 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม โรงงาน นิคม และเมือง  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (สอดคล้อง

กับเป้าประสงค์ SDG 12.b)   

3. โครงการปฏิรูปการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนในภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  

และส่งเสริมระบบส่งเสริมการรับรองสินค้าและบริการที่ยั่งยืน ให้มีสินค้าและบริการที่ยั่งยืนอย่าง

ครอบคลุมในตลาด  

4. โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระดับชาติ และ
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน 

คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี และ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ มีความเห็นว่างานที่ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน SCP 
ในปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา ได้น าเสนอ
โครงการส าคัญ ที่มีปรากฏอยู่ในแผนย่อย (แนวทางการพัฒนา) ในหัวข้อที่ 25.5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ SCP ดังกล่าว
ข้างต้น โดยรายละเอียดกิจกรรมมีความสอดคล้องกันอยู่ ทั้งนี้ ดร.ฉัตรชัย จะได้ติดตามผลสรุปแผนงานย่อย (แนว
ทางการพัฒนา) และโครงการส าคัญ (Flagship) ที่เกี่ยวข้องกับ SCP ล่าสุดมาให้เพ่ือเวียนส่งให้กับคณะกรรมการ
ต่อไป (ติดตามกระบวนการด าเนินการส่งเรื่องบรรจุในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ) 

คุณสุกัญญา ใจชื่น ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ประเด็นด้านการเกษตรยังได้รับความส าคัญไม่มากนัก ควรมี
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อ และภาคเอกชนมีส่วนส าคัญท่ีจะต้องเข้ามาร่วมด าเนินการด้วย  

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ให้ความเห็นว่า ประเด็นด้าน SCP ยังไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติ  

มติที่ประชุม 

รับทราบ และ ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา จะติดตามความคืบหน้าการบรรจุกิจกรรม SCP ในแผนงานย่อย (แนว
ทางการพัฒนา) และโครงการส าคัญ (Flagship) ในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ เวียนแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารฯ ทราบต่อไป 



 

 

 
 
 

 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 3.1 แผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

 ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้น าเสนอ ร่างแผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ดังเอกสารแนบ 1 โดยมี

กิจกรรมหลักประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ การสัมมนาหรือฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายฯ 

และผู้เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อยหรือเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ การจัดท าเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และการจัดท า

รายงาน 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบแผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

วาระท่ี 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับ และโลโก้ของเครือข่ายฯ 

ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้น าเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง

ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของคณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกเครือข่าย  

มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ 

หมวด 1 ความทัว่ไป 

หมวด 2 ชื่อ เครื่องหมาย และวัตถุประสงค์ของเครือข่าย 

หมวด 3 สมาชิก 

หมวด 4 การด าเนินกิจการเครือข่าย 

หมวด 5 การประชุมใหญ่ 

หมวด 6 การเงินและทรัพย์สิน 

หมวด 7 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและการเลิกเครือข่าย 

หมวด 8 บทเฉพาะกาล 



 

 

 
 
 

 โดยในหมวดที่ 2 ได้น าเสนอเครื่องหมายของเครือข่าย จ านวน 3 รูปแบบ (ดังเอกสารแนบ 1)  

ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้ (ให้เวลาพิจารณาถึงวันจันทร์ที่ 

21 มกราคม พ.ศ. 2562) 

1. เลือกเครื่องหมาย (โลโก้) เครือข่ายฯ ที่เหมาะสม 

2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ 

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี และ คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี ได้ให้ความเห็นว่า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เป็นไปตาม

กฎหมายหรือไม่ และเม่ือก าหนดเป็นข้อบังคับแล้ว จะมีผลต่อการปฏิบัติงานด้วย 

ดร.ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ ได้ชี้แจงว่า เครือข่ายฯ ไม่ได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนั้น (ร่าง) ข้อบังคับฯ 

ดังกล่าว จึงไม่ได้อิงกับกฎหมาย โดยสามารถเปลี่ยนชื่อจากข้อบังคับ เป็นแนวปฏิบัติได้  

มติที่ประชุม 

ให้คณะกรรมการบริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  

1) คัดเลือกเครื่องหมาย (โลโก้) เครือข่ายฯ ที่เหมาะสม  

2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ข้อบังคับฯ 

โดยส่งข้อคิดเห็นมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราค พ.ศ. 2562 

วาระท่ี 3.3 แผนการขับเคลื่อน SCP ของกรรมการบริหารเครือข่ายฯ แต่ละด้าน 

คณะกรรมการแต่ละด้าน ได้น าเสนอแผน กิจกรรม แนวทาง ในการขับเคลื่อน SCP ในแต่ละด้าน  

มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้  

ด้านอุตสาหกรรม 

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี 

 น าเสนอการด าเนินของ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในการ

ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาขยะหรือของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนและ

มูลค่าเพ่ิมจากการน าขยะหรือของเสียมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่ โลหะ รวมถึงพลังงาน



 

 

 
 
 

ทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การขับเคลื่อนสู่ Zero 

Waste Society และ Circular Economy 

 กพร. ด าเนินการรีไซเคิลขยะหรือของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีในการสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ รวมถึงแปรรูปพลังงานทดแทน เริ่มด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ท าหน้าที่เป็นผู้ศึกษาการรีไซเคิล

โลหะ พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล และถ่ายทอดการปฏิบัติไปสู่การผลิตจริง สร้างต้นแบบการรี

ไซเคิลในระยะยาว และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์  

 กลุ่มขยะเป้าหมาย ประกอบด้วย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) สารเร่งปฏิกิริยาใช้งานแล้ว และกาก

ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย/สารละลายที่ใช้งานแล้วจากโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ และโรงงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพในปัจจุบัน คือ มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียรวม 79 ชนิด มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบ 49 ชนิด และถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลักดันสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์  

โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 100 - 150 ล้านบาท/ปี 

 

คุณพรรรัตน์ เพชรภักด ี

 ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการขับเคลื่อน SDG โดยน า SDG ทั้ง 17 เป้าหมาย  

มาพิจารณาดูว่าสภาอุตสาหกรรมสามารถด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายใดได้บ้าง ส าหรับงานที่สภาอุตสาหกรรม

ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 4 ด้านมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Eco Product) สนับสนุนนและร่วมผลักดันนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน คือ วัสดุก่อสร้าง แฟชั่น และอาหาร) เป็นหน่วยงานให้

ค าปรึกษา/ทวนสอบ CFP และ CFO และ เป็นหน่วยงานให้การรับรอง Water Footprint 

2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิต (Eco Factory) เป็นหน่วยงานให้การรับรอง Eco Factory จัดท าโครงการ 

Eco F.T.I และ จัดท า Water Intensity (น้ า 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เท่าไหร่) อยู่

ระหว่างด าเนินการกับผลิตภัณฑ์ 50 รายการ / 3Rs) และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 

3. ด้านการอบรม และเสริมสร้างความตระหนัก (Training/Awareness Raising) และสนับสนุนการ

เผยแพร่ข้อมูล SDG (เป้าหมายที่ 2, 12, 17) 



 

 

 
 
 

4. ด้านเมือง (Eco Industrial Town) เช่น ร่วมพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร โครงการ 

Circular Economy ที่บางกระดี (เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก) จัดท า War Room / แผนการ

จัดการน้ าแบบบูรณาการ เป็นต้น  

ส าหรับงานภายใต้ SDG 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ใน

สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก คือ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุตสาหกรรมการผลิต และสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

ด้านเกษตรกรรม 

คุณสุกัญญา ใจชื่น 

 ด้วยบริบทของสภาหอการค้าไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า ได้แนะน าคุณอรรถพล ชินภูวดล ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงของธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน้ ากลางน้ า และปลายน้ า ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้น าเสนอกิจกรรมที่สมาคมฯ ก าลังด าเนินการ 

 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีการด าเนินโครงการภายใต้บริบทความยั่งยืน  ที่ส าคัญ 5 โครงการ 

ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการน าร่องมาตรฐานระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน  (Standard Sustainable 

Maize Production : SSMP) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

จัดท าคู่มือมาตรฐานระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน โดยเพิ่มเติมมิติสิ่งแวดล้อม แรงงาน และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

2. โครงการประยุกต์ตัวชี้วัดความยั่งยืนตามหลักสากลของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ร่วมมือกับ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความยั่งยืน

ของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยใน 4 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการบริหาร

จัดการในห่วงโซ่อุปทานตามตัวชี้วัด (Sustainability Assessment of Food and Agriculture 

Systems; SAFA) โดยเปรียบเทียบระหว่างการเพาะปลูกแบบทั่วไปกับการเพาะปลูกตามระบบ 

Good Agricultural Practice (GAP) มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  ร ะ ห ว่ า ง  

พ.ศ. 2558 - 2560 (18 เดือน)  

3. โครงการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ : การประเมินความยั่งยืนของการท าเกษตรในพ้ืนที่ลาดชัน กรณีศึกษา 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับ สวทช. มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดที่เหมาะสม 



 

 

 
 
 

ประเมินและเปรียบเทียบความยั่งยืนทางการเกษตรและประมาณก๊าซเรือนกระจก จากการท าเกษตร

เชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสาน มีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2563 (2 ปี)  

4. โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน  ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่าน / 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์ 

ส่งเสริมการปลูกพืชและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศ มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2563 (5 ปี)  

5. โครงการ Fishery Improvement Project (FIP) หน่วยงานหลัก คือ Thai Sustainable Fishery 

Roundtable (TSFR) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ประมงของไทย และยกระดับให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล มีระยะเวลาด าเนินการในฝั่งอันดามัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  

ด้านการศึกษาและวิจัย 

รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 

 ทีมนักวิจัยในสถานศึกษา ส่วนใหญ่ท างานวิจัยเกี่ยวกับ SCP ทั้งที่เป็นการศึกษาเบื้องต้น และการศึกษา

เชิงลึก โดยมีการด าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้ 

1. โครงการ Green GDP (Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม) ได้ด าเนินการศึกษาแล้วใน 8 รายสาขา 

(sectors) อุตสาหกรรม และเน้นในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor; EEC) ได้แก่  จั งหวัดระยอง ชลบุรี  และฉะเชิง เทรา  เ พ่ือการผลักดันนโยบายใน

ระดับประเทศ โดยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในโรงงาน เป็นการจัดท าข้อมูลแบบ bottom up (เดิม

สภาพัฒน์ฯ จัดท าข้อมูลของประเทศแบบ top down)  

2.  โครงการ CFP และ CFO โดยผู้ประกอบการมีความสนใจการท า CFO มา ซึ่งสามารถท าได้ปีละ

ประมาณ 30 โรงงาน ส าหรับผลการศึกษาจากโครงการดังกล่าวนี้ สามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานด้าน SCP ได้  

3.  โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network; RUN) 

เป็นความร่วมมือจาก 8 มหาวิทยาลัยในการท างานวิจัยร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 



 

 

 
 
 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าโครงการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย จัดท ามาตรการ

สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดท าแผนลงทุนวิจัยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยปลายปี พ.ศ. 2561 กระทรวง

วิทย์ฯ โดยจะเริ่ ม ได้น า เสนอ white paper เรื่ อง  Bio Circular Green Economy (BCG) ด า เนินการใน

ปีงบประมาณ 2562 (ดร.สุรชัย ใช้ค าว่า “ปีงบประมาณหน้า”) สอดรับกับกระทรวงใหม่ท่ีก าลังจะมีการตั้งขึ้น 

ดร.จิตติ มังคละศิริ 

 โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 

 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิต 

 การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น Green Procurement / SDG12 / Eco 

efficiency  

 การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 การสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรม 

 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมด้าน วทน. 

 การยกระดับข้อมูลด้านความยั่งยืนของไทยสู่มาตรฐานสากล  

 การบริหารงานภายใน สวทช. มีการพัฒนาเชิงโครงสร้างการบริหารงานภายใน เริ่มจาก Cleaner 

Technology Advancement Program (CTAP) (พ.ศ. 2545) Eco design / LCA / Environment management 

lab (พ.ศ. 2551) และ Technology & Informatics Institute for Sustainability (TIIS) (พ.ศ. 2562) 

ด้านประชาสังคมและองค์กรเอกชน 

ผศ.ดร.พิชัย เอื้อมธุรพจน์ 

 ปัจจุบันมีต้นแบบ 14 จังหวัด ที่เกิดรูปแบบความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ร่วมกันสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาฟ้ืนฟูเมือง และเทศบาลเมือง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด เช่น การฟ้ืนฟู

สาธารณูปโภคระหว่างภาคเอกชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวคิดว่าเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ (product) 

ประเภทใหม่ จากความร่วมมือและข้อตกลงที่เกิดจากเวทีสานเสวนาระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ท าให้เกิดเป็น

กฎบัตรระดับเมือง (ก าลังจะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า) โดยอาศัยกรอบการด าเนินงานแบบเอกชนเป็นโครงในการ



 

 

 
 
 

ขับเคลื่อนเมือง รวมถึงวิธีการวัดผลการเปลี่ยนแปลง การรวบรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และการสร้างการ

ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment; SROI) ในระดับประเทศ 

ด้านนโยบายและแผน 

ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ SCP facility ก าหนด

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยน าประเด็นโครงการ Flagship มาหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ประกอบด้วย 2 โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. National Policy Discussion ครั้งที่ 1 (มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ สมาชิก Thai SCP Network หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society 

Organizations; CSOs) ประมาณ 100 คน) ได้ร่วมกันหารือรายละเอียดการประชุม เช่น ผู้รู้ที่จะเชิญมา

ให้ข้อมูล Circular Economy และการปฏิบัติที่ดีในประเทศต้นแบบ และหัวข้อส าคัญในการร่วมกันหารือ 

เป็นต้น โดยผลจากการด าเนินงานโครงการดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนความร่วมมือ 

ผู้เชี่ยวชาญ และการปฏิบัติงานจาก SCP Facilities ในการขับเคลื่อน SCP ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

2. โครงการศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพ่ือการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีการหารือกลุ่มย่อยเป็น

ระยะ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และจะมีการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและวิถีชิวิต 

ดร.พรพิมล วราทร 

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเน้นที่การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use) และโฟม 

นอกจากนี้กรมส่งเสริมฯ ได้จัดท าแผนการด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SCP ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก 

และกิจกรรมย่อยภายใต้แต่ละแผนงานหลัก ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริการ 

และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการผลิตการบริการเพ่ือรองรับมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การส่งเสริมสถาน

ประกอบการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ท ากับสถานประกอบการขนาดเล็ก) การจัดท าโครงการ 

Green Production / Green Office / Green Hotel / Green National Park การส่งเสริมบัตรเดียว



 

 

 
 
 

เขียวทั่วไทย (Green Card Application) การส่งเสริมช่องทางสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) 

3. การสื่อสารด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การผลิตและ

เผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ

ออนไลน์ การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคน

ไทย การผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้ และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผ่านสื่อออนไลน์ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริโภค และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5. การสร้างสังคมผู้บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปี 2562 เน้นที่จังหวัดตรัง) 

ดร.พรพิมล วราทร ให้ความเห็นว่า แผนงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SCP ที่กรมส่งเสริมฯ 

ด าเนินการ เป็นการด าเนินการที่เน้นเฉพาะบางประเด็น และบางพ้ืนที่ จึงยังไม่แน่ว่าการด าเนินงานดังกล่าวตอบ

โจทย์ในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างไร 

 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

คุณเจนจบ สุขสด 

 การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐที่ผ่านมายังมีจ านวนน้อย และยังไม่

ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าส านักงาน โดยในปี พ.ศ. 2562 จะมีการพัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง (กลุ่มวัสดุเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งจะมีการผลักดันร่วมกับสภา

อุตสาหกรรม 

 ในด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปีงบประมาณ 2560 มีการถอด

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับภาครัฐ (Green Public Procurement; GPP) ออก ซึ่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าลังด าเนินการผลักดันให้ GPP ยังคงมีอยู่ในระเบียบของ

กระทรวงการคลังต่อไป  

นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ มีก าหนดจัดสัมมนากับภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักร



 

 

 
 
 

ชีวิตผลิตภัณฑ์ ให้กับภาคเอกชน และ (2) เพ่ือชี้แจงขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 200 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

ภาคเอกชนที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว และ

ผู้สนใจทั่วไป  

 รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1. การเผยแพร่องค์ความรู้  

 นโยบายภาพรวมเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการลดก๊าซ

เรือนกระจก 

 ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. การเสวนาเรื่อง “ภาคเอกชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การ

ด าเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  

คุณน าพล ลิ้มประเสริฐ ให้ความเห็นว่า การสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่มีการขับเคลื่อนที่ดีนัก เช่น สินค้าฉลากเขียว จึงจ าเป็นต้องหากลไกในการสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นความตระหนักของผู้บริโภค  

และสร้างแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ส าหรับเครื่องมือที่มีการพัฒนาและใช้

งานอยู่ เช่น Green Card Application ยังขาดตัวเชื่อมโยงและกลไกส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน 

ด้านความเชื่อมโยงกับด้านอ่ืน ๆ (เช่น GHG) 

คุณภคมน สุภาพพันธ ์

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ได้ก าหนดแผนการขับเคลื่อนการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 



 

 

 
 
 

1. โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 8  

มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก 

คือ การให้ค าปรึกษาแก่องค์กรน าร่อง 

2. โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก คือ การจัดสัมมนา / ฝึกอบรมสถาน

ประกอบการ 

3. โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 6

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก 

คือ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร การจัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเวนท์ และการเข้าให้ค าปรึกษาแก่องค์กร

น าร่อง 

4. โครงการจัดท าตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน โดย อบก. พิจารณาและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ าและ

ยั่งยืนของสถานประกอบการผ่านทางรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร  

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ และ คุณน าพล ลิ้มประเสริฐ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2561 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ได้เชิญผู้ประกอบการไทยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ส่งรายงานการพัฒนาอย่างยืน และบริษัทจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
DJSI มากที่สุด คือ จ านวน 17 บริษัท จากมากกว่า 400 บริษัทที่ได้รับค าเชิญจาก DJSI 

คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี ให้ความเห็นว่า แผนงานต่าง ๆ ที่ภาคีเครือข่ายแต่ละด้านมีการด าเนินการ ควรมี
การใส่ลงไปตามกรอบโครงสร้างการบริหารเครือข่ายฯ และกรรมการ (ตามรูปที่ 1) และควรมีการจัดท ารูปแบบ
การน าเสนอ หรือ รายงาน ที่เป็นแบบเดียวกัน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบ โดย ควรรวบรวมแผนของแต่ละภาคีให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และมีรูปแบบการน าเสนอการ
ด าเนินงานที่มีรูปแบบเดียวกัน 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 

 

 
 
 

 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
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               ทีมงานมูลนิธิฯ           ประธานมูลนิธิฯ 

        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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