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หวัขอ้การบรรยาย

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)

The 10-year Framework of Programs on SCP – The One Planet network

การด าเนินงาน SCP ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ในประเทศไทย
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ผลลัพธ์จาก Rio + 20 

Participants : 50,000

Governments : 193

Business Leaders :         1,800

Declaration include Key issues ;

 Green Economy

 Development of SDGs

 UNEP SCP 10 Years Framework

 Sustainability Reporting : Country, Company
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 สานต่อเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium Development Goals :  MDGs)

 193 ประเทศขานรบัแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตาม SDGs

 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค ์241 ตวัชี้ วดั ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ความมีอิสรภาพ ความรว่มมือกนั

เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)

Source: https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/
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“ The use of services and related 

products, which respond to basic 
needs and bring a better quality of life 
while minimising the use of natural 
resources and toxic materials as well as 
the emissions of waste and pollutants 

over the life cycle of the service or 
product so as not to jeopardise the 
needs of future generations.”

What is SCP?

Source : http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-abc_of_scp-en.pdf
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Source : Sylvie Lemmet: Sustainable Consumption And Production(SCP) In AsiaPacific: Building On RIO+20, November 2012, Bangkok

How to shift toward SCP?



Source: http://spaces.oneplanetnetwork.org/system/files/strategy_one_planet.pdf

The 10-year Framework of Programs on SCP – The One Planet network
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The One Planet network – Sustainable Tourism Programmes

Source : http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism
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The One Planet network – Sustainable Tourism

Leveraging sustainable procurement to transform tourism: case studies

Source : http://www.oneplanetnetwork.org/leveraging-sustainable-procurement-transform-tourism-case-studies
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The One Planet network – Sustainable Tourism

Leveraging sustainable procurement to transform tourism: case studies
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Source : http://www.oneplanetnetwork.org/leveraging-sustainable-procurement-transform-tourism-case-studies



The One Planet network – Sustainable Tourism

Leveraging sustainable procurement to transform tourism: case studies

Leveraging sustainable procurement to phase out single use plastic
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Source : http://www.oneplanetnetwork.org/leveraging-sustainable-procurement-transform-tourism-case-studies



การด าเนินงาน SCP ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเที่ยว

ในประเทศไทย
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โครงสรา้งคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื

นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน

รัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจ านวน 37 คน ซึ่งมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาค
ประชาสังคม โดยมี  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการ
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การด าเนินงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
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สหประชาชาติในไทย (United Nations Thailand) กล่าวถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ไว้ว่า “การที่จะบรรลุเป้าหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องลดรอยเท้า
ทางนิเวศ (Ecological footprint) อย่างเร่งด่วน โดยเปลี่ยน
วิธีการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร ....”

Source: http://www.thailcidatabase.net/index.php/menu-article/12
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หน่วยงานรบัผิดชอบหลกัในประเทศไทย

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม



สรุปงานตามเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยนื

ใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ

ลดการสูญเสียอาหาร และลดเศษอาหาร

การจดัการสารเคมี และของเสียอนัตราย

การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่

จดัท ารายงานความยัง่ยืน

จดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนัก

การทอ่งเที่ยวที่ยัง่ยนื

แผนขบัเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่

ยัง่ยืน พ.ศ. 2560 - 2579

ยุทธศาสตรเ์กษตรอินทรียแ์ห่งชาต ิ

พ.ศ. 1560 - 2564

แผนจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 - 2564
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ผลการด าเนินงาน SDG12.b ปี 2561

เป้าประสงค ์

12.b พฒันาและด าเนินการใชเ้คร่ืองมือเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบของ

การพฒันาท่ียัง่ยนืส าหรบัการท่องเที่ยวท่ีสรา้งงานและส่งเสริม

วฒันธรรมและผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน

ตวัช้ีวัด

12.b.1  จ านวนยุทธศาสตรห์รือนโยบายดา้นการท่องเท่ียวท่ียัง่ยนื และการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการ โดยใชเ้ครื่องมือในการติดตามประเมินผลท่ีเห็นชอบร่วมกนั

โครงการศึกษาแผนแม่บทการพฒันาโครงข่ายทางรถไฟ 

สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเท่ียว 

และการพฒันาพื้ นท่ี

ท่ีมา : การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน SDGs ปี 2561
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งานในเป้าหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว
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งานในเป้าหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทอ่งเท่ียว
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