
การประชมุ

คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย

สง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

แหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๒

วนัองัคารที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ หอ้งประชมุอนิทนิล (๓๐๑) กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
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วาระการประชมุ

วาระที ่๑ เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ

วาระที ่๒ การรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย 

(Thai SCP Network) คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๒ วนัที ่๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที ่๓ เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๓.๑ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

๓.๒ รายงานสถานการณก์ารขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๒

๓.๓ การประชมุ International Forum for Sustainable Asia and the Pacific ๒๐๑๙ (ISAP ๒๐๑๙) ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมอืงโย

โกฮามา ประเทศญีปุ่่ น

๓.๔ การประชมุทางวชิาการ ASEAN SCP Multi-stakeholders Dialogue วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รว่มจดัโดย สผ. คพ. สส. และ Thai CP 

Network ณ โรงแรม Amari Watergate 

วาระที ่๔ เร ือ่งเพือ่พจิารณา

๔.๑ การประชมุประจ าปี เครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) วนัที ่๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๒ ทศิทางและความยัง่ยนืของเครอืขา่ยฯ

วาระที ่๕ เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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วาระที ่๑ เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ
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วาระที ่๒

การรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติและการบรโิภค

ทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร ัง้ที ่๑/๒๕๖๒ วนัที ่๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประเด็นแกไ้ขรายงานการประชมุจากกรรมการบรหิาร
เครอืขา่ยฯ

• แกไ้ขชือ่-นามสกลุผูเ้ขา้รว่มประชมุใหถ้กูตอ้ง

• ปรบัรายละเอยีดกจิกรรมทีเ่ครอืขา่ยด าเนินการ เชน่ โครงการ Fishery Improvement 

Project (FIP) ใหเ้พิม่เตมิพืน้ทีด่ าเนินการในอา่วไทย ชว่งปี พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั เป็นตน้
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วาระที ่๓ เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ
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๓.๑ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

๓.๑.๑ รว่มเป็นผูจ้ดังานเกีย่วกบัการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื ทัง้หมด 7 คร ัง้ 

(ธ.ค. 61 – ม.ิย. 62)

๓.๑.๒ งานอบรมสมาชกิเครอืขา่ยฯ จ านวน 1 คร ัง้ (21 พ.ค. 62) จ านวน 49 คน

๓.๑.๓ สมาชกิเครอืขา่ย ณ วนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2562 จ านวน 121 คน

๓.๑.๔ เว็บไซตเ์ครอืขา่ย

7



๓.๑.๑ รว่มเป็นผูจ้ดังานเกีย่วกบัการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื
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รว่มกบั องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก

<<ดา้นธรุกจิยัง่ยนืและคารบ์อนต ่า>>

26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งานสมัมนา “ธุรกจิยุคใหม่ ใสใ่จลดโลกรอ้น : ผลติย ัง่ยนื ธุรกจิย ัง่ยนื”

รว่มกบั สถาบนัคลงัสมองของชาต,ิ
ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ
<<ดา้นประชาสงัคมยัง่ยนื>>

13 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 งานสมัมนา งานสมัมนา “District Talk & SDG11 – ย่าน เชือ่ม ย่าน”

รว่มกบั ม.เกษตรศาสตร,์ สวทช., UNIDO, 
JGSEE, สศช. และ สผ.
<<ดา้นการศกึษาและวจิยัเพือ่ความยัง่ยนื>>

15 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 งานประชมุรบัฟังความคดิเหน็ “โครงการการศกึษาตวัชีว้ดัการปล่อย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์อ่มูลคา่เพิม่”



๓.๑.๑ รว่มเป็นผูจ้ดังานเกีย่วกบัการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื
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รว่มกบั กรมควบคมุมลพษิ
<<ดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง>>

11 มนีาคม พ.ศ. 2562 งานสมัมนา “ภาคเอกชนกบัการพฒันาธุรกจิทีย่ ัง่ยนื และสนบัสนุน
การลดกา๊ซเรอืนกระจก”

รว่มกบั ม.เกษตรศาสตร,์ JGSEE, สวทช., กรม
วชิาการเกษตร และ FAO
<<ดา้นเกษตรอาหารทีย่ ัง่ยนื>>

22 มนีาคม พ.ศ. 2562 Technical Workshop “Towards SDG 12.3.1 Food Loss Index (FLI)”

รว่มกบั สวทช.

<<ดา้น วทน. เพือ่การผลติและบรโิภคทีย่ ัง่ยนื>>

26 มนีาคม พ.ศ. 2562 Academic Seminar and Workshop under 15th NSTDA 
Annual Conference (NAC 2019) : “STI for SCP”



๓.๑.๑ รว่มเป็นผูจ้ดังานเกีย่วกบัการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื
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รว่มกบั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA), ม.ราชภฏันครราชสมีา, สกสว.

<<ดา้นการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื>>

25 มถินุายน พ.ศ. 2562 โครงการวจิยั นโยบายในการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการ การท่องเทีย่วไทยใน
เวทโีลก



๓.๑.๒ จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารสมาชกิเครอืขา่ย และผูท้ีส่นใจ
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อพท. (DASTA) อพท. (TEATA) Local Alike NIDA

ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 49 คน

• แนวทางการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (สส.)
• แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (อพท.)
• Sustainable Tourism Practices from a view of 

Private Sector (TEATA)
• Sustainable Tourism Case Study: Local Alike
• อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

สู่ความยั่งยืนบนฐานความรู้และการวิจัย” (รศ.ดร.เทิดชาย 
ช่วยบ ารุง)



๓.๑.๓ สมาชกิเครอืขา่ย 

12

จ านวนสมาชกิเครอืขา่ย Thai SCP ณ วนัที่

24 มถินุายน พ.ศ. 2562

มจี านวน 121 คน

ขอเรยีนเชญิคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย สมคัรสมาชกิ



๓.๑.๔ เว็บไซตเ์ครอืขา่ย
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ความกา้วหน้าเวบ็ไซตเ์ครอืข่าย

• โครงสรา้งของเว็บไซต ์

• รายละเอยีดของเว็บไซต ์เชน่ Home, About Us, 

Events, Contact us ทีม่เีนือ้หาคอ่นขา้งสมบรูณ์

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการตอ่

• รายละเอยีดเนือ้หาเว็บไซต ์เชน่ ในหนา้ News, 

Publication, Link เป็นตน้ ยงัมรีายละเอยีดนอ้ยอยู่

• Admin ดแูลเว็บไซต ์

• แนวทางการพฒันาเว็บไซตใ์หม้คีวามน่าสนใจและเป็น

ประโยชนต์อ่งานดา้น SCP

ได้ส่งแบบสอบถาม ความคิดเห็นชองคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย และสมาชิกเครือข่ายต่อเว็บไซต์ - ได้รับการตอบ

กลับบางส่วน



๓.๒ รายงานสถานการณก์ารขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นการผลติและการบรโิภค

ทีย่ ัง่ยนืในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๒
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ที่มาและ
ความส าคัญ SDG

10YFP on SCP

คณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (กพย.)

Thai SCP 
Roadmap & Thai 

SCP Network

vs SDG12

vs SDG อืน่ ๆ



๓.๒ รายงานสถานการณก์ารขบัเคลือ่นการด าเนินงานดา้นการผลติและการบรโิภค

ทีย่ ัง่ยนืในประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๒
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สถานการณ์การด าเนินงานด้าน
SCP ในประเทศไทย

การตดิตามและประเมนิผล โดย สผ.

การรวบรวมขอ้มูลจากคณะ
กรรมการบรหิารเครอืข่าย

การด าเนินงานของภาครัฐเป็นหลัก

การด าเนินงานของภาครัฐ / ภาคเอกชน / 
ภาคประชาสังคม / องค์กรอิสระ

ความคาดหวัง
• รายงานสถานการณ์การขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย ประจ าปี
• รวบรวมกิจกรรมงานด้าน SCP ของ

ประเทศไทยจากทุกภาคส่วนและทุก
ระดับของประเทศ  เผยแพร่เป็นรายปี 

ความท้าทาย
• ช่องทาง วิธีการ ในรวบรวมงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับ SCP ของประเทศไทย ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์

มากย่ิงขึ้น
• รูปแบบการเผยแพร่ น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเสริมงานด้านการติดตามประเมินผลงานด้าน SCP ของ

ประเทศ

ได้ส่งแบบฟอร์มให้กรรมการกรอก
รายละเอียดกิจกรรมด้าน SCP ของ

หน่วยงาน - ได้รับการตอบกลับบางส่วน



๓.๓ การประชมุ International Forum for Sustainable Asia and the Pacific ๒๐๑๙ 

(ISAP ๒๐๑๙) ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมอืงโยโกฮามา ประเทศญีปุ่่ น
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• United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS) and the Institute for 

Global Environmental Strategies (IGES) will co-organise the annual International Forum for Sustainable Asia and 

the Pacific (ISAP)

• Engage the region’s key decision makers in substantive discussions about actionable approaches for realising

sustainable development. 

• Theme is “Inclusive Transformation: Multi-stakeholder Collaboration Driving the World towards a 

Circulating and Ecological Economy”.

https://isap.iges.or.jp/2019/en/index.html

ผูจ้ดังาน เชญิ ดร.วจิารย ์สมิาฉายา ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 

ประธานเครอืขา่ย Thai SCP รว่มเป็น Invited Speaker



๓.๓ การประชมุ International Forum for Sustainable Asia and the Pacific ๒๐๑๙ 

(ISAP ๒๐๑๙) ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมอืงโยโกฮามา ประเทศญีปุ่่ น
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Day 1 (30 July 19) : 

 SDG Progress in Asia and the Pacific 

 Towards SDGs Summit and Beyond: Leading Practices from Asia-Pacific

 Localisation of SDGS: Global Trends and Message to the UN Summit on SDGs

 SDGs and Business: Leveraging Diversity Management to Implement the SDGs

 Strengthening the Synergies between Waste, Climate and the SDGs

 Policy Dialogue on Single-Use Plastics- Policy Recommendations Working Session

 Policy Dialogue on the Future of Food - Policy Recommendations Working Session



๓.๓ การประชมุ International Forum for Sustainable Asia and the Pacific ๒๐๑๙ 

(ISAP ๒๐๑๙) ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เมอืงโยโกฮามา ประเทศญีปุ่่ น
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Day 2 (31 July 19) : 
 Integrating Climate Change and the Sustainable Development Goals (SDGs) in Asia: How Can the Link be 

Strengthened?

 Ways Forward for Building Climate Resilient Societies in the Asia-Pacific Region and the Role of AP-PLAT as a 

Regional Flagship Initiative

 Communications for Science-based Decision-making

 G20 Ministerial Meeting on Energy and Environment 2019 - Its Significance and Outlook –

 Progress of China-Japan-Korea Joint Research Project on Cities Towards Decarbonisation and Sustainable 

Development Collaborative Action for Climate Change

 What is Transition Management/Governance toward a Decarbonised Society?

 How to Track the Progress of NDC—Approach of Multi-layer PDCA-cycles

 Approaches for Transferring Low-carbon Technologies in Developing Asia

 Mid Century Strategies in Japan and the EU under the Paris Agreement: Challenges and Strengthening Efforts for 

Achieving a Decarbonised Society

 How to Enable Constructive Discussion on Carbon Pricing



๓.๔ การประชมุทางวชิาการ ASEAN SCP Multi-stakeholders Dialogue วนัที ่๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รว่มจดัโดย สผ. คพ. สส. และ Thai CP Network ณ โรงแรม 
Amari Watergate
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วาระที ่๔ เร ือ่งเพือ่พจิารณา
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๔.๑ การประชมุประจ าปี เครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่

ประเทศไทย (Thai SCP Network) วนัที ่๒๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

21

ภาคเช้า
• พิธีเปิด
o กล่าวรายงาน และเสนอวิดิทัศน์สถานการณ์ SCP

โดย.........................

o ประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“......................................................................”
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พักรับประทานอาหารว่าง พร้อมแถลงข่าว
• เสวนาการขับเคลื่อน SCP

โดย เครือข่าย (สผ. อบก. สถาบันการศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ)

ภาคบ่าย
หอ้งที่

1
การด าเนินงานดา้นภาคการผลติและอตุสาหกรรมบรกิาร 

(อุตสาหกรรมการผลิต  การเกษตร และการท่องเที่ยว)

หอ้งที่
2

การด าเนินงานดา้นภาคการบริโภค
(GPP, ภาคประชาสังคม เมือง, การสร้างความตระหนัก

และวิถีชีวิต)

หอ้งที่
3

การด าเนินงานภาคปัจจัยสนับสนุน 
(การศึกษาและวิจัย ตลาดทุน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ฯลฯ)

 นิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย Thai SCP Network
 กิจกรรมรับสมัครสมาชิกเครือข่าย Thai SCP Networkขอความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย
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เป็นเครอืข่าย Thai SCP

ตามทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนั
จดัต ัง้เป็นมูลนิธิจดัต ัง้เป็นสมาคม

ทางเลอืกที ่1 ทางเลอืกที ่2 ทางเลอืกที ่3
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เป็นเครอืข่าย Thai SCP ตามทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัทางเลอืกที ่1

ข้อดี
1. ไม่ต้องมีทุนประเดิมในการจัดตั้ง
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายประจ าในการ

ด าเนินงาน ทุกคนเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสีย
1. ไม่เป็นนิติบุคคล รับงานไม่ได้ต้อง

ผ่านช่องทางอื่น
2. ไม่สามารถจัดท ารายงาน บัญชี เพื่อ

แสดงความโปร่งใสขององค์กรได้
อย่างเป็นทางการ
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ข้อดี
1. เป็นนิติบุคคล
2. ไม่ต้องมีทุนประเดิมในการจัดตั้ง
3. สามารถจัดท ารายงานบัญชี แสดง

ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ทางการเงินได้

4. มีวัตถุประสงค์ในการท างานชัดเจน

ข้อเสีย
1. สถานภาพการเป็นองค์กรไม่แสวงหา

ผลก าไรมีน้อยกว่ามูลนิธิ
2. อาจมีข้อจ ากัดในการรับงานจาก

หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ 

จดัต ัง้เป็นสมาคมทางเลอืกที ่2
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ข้อดี
1. สามารถจัดตั้งและด าเนินการได้ และมีความ

ชัดเจนในกรอบงาน
2. มีความน่าเชื่อถือในการรับงานที่ปรึกษาจากทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
3. โครงสร้างการบริหารจัดการไม่มีความซับซ้อน
4. สามารถจัดท ารายงานบัญชี แสดงความโปร่งใสใน

การบริหารจัดการทางการเงินได้

ข้อเสีย
1. มีความไม่แน่นอนของแหล่งทุน และ

งบประมาณ
2. ต้องมีท่ีตั้ง สถานที่ พนักงานประจ า และ

รายจ่ายประจ า 

จดัต ัง้เป็นมูลนิธ ิเพือ่เป็นทีป่รกึษา แนะน า และสามารถรบังานจาก

แหลง่ทนุตา่ง ๆ ของภาครฐั ในงานดา้น SCP ของประเทศไทย เพราะเครอืขา่ยมผูีเ้ช ีย่วชาญและมคีวาม

ช านาญดา้น SCP ในแตล่ะดา้น

ทางเลอืกที ่3.1
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ข้อดี
1. สามารถจัดตั้งและด าเนินการได้ และมีความหลากหลายใน

กรอบงาน
2. มีโอกาสในการสร้างแหลง่รายไดจ้าก SE ในเครือข่ายอย่าง

ต่อเนื่อง
3. สามารถผลักดันงาน SCP ผ่านกลไกภาคเอกชน SE ในเชิง

ปฏิบัติ
4. SE เป็นกระแสแนวโนม้ของคนรุ่นใหม่
5. สามารถจัดท ารายงานบัญชี แสดงความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการทางการเงินได้

ข้อเสีย
1. โครงสร้างการบริหารจัดการมีความซับซ้อนเพราะต้อง

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิและ SE แต่ละบริษัท
2. SE เป็นเรื่องใหม่ของประเทศ ยังมีกรณีความส าเร็จค่อนข้าง

น้อยโดยเฉพาะในประเทศไทย อาจท าให้เป็นปัญหาอุปสรรค
ในการสร้างเครือข่าย อาจมีผู้สนใจลงทุนใน SE น้อย

3. ความเข้าใจและการยอมรับของสาธารณชนต่องานของ SE 
กับมูลนิธิยังมีข้อจ ากัด

จดัต ัง้เป็นมูลนิธทิีม่เีครอืข่ายวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social 

Enterprise; SE) ทีท่ างานดา้น SCP แตล่ะดา้นในเชงิธรุกจิ แบ่งรายไดส้ว่นหน่ึงเขา้มูลนิธ ิโดย

มูลนิธทิ าหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ใหค้ าปรกึษา แนะน า สนับสนุน SE เชน่ กรณีศกึษาของประเทศนิวซแีลนด ์

ทางเลอืกที ่3.2
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ข้อดี
1. สามารถจัดตั้งและด าเนินการได้ และมีความหลากหลายในกรอบ

งาน
2. มีโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้จาก SE ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถผลักดันงาน SCP ผ่านกลไกภาคเอกชน SE ในเชิงปฏิบัติ
4. SE เป็นกระแสแนวโน้มของคนรุ่นใหม่
5. สามารถจัดท ารายงานบัญชี แสดงความโปร่งใสในการบริหาร

จัดการทางการเงินได้

ข้อเสีย
1. SE เป็นเรื่องใหม่ของประเทศ และยังมีจ านวนน้อยที่ประสบ

ความส าเร็จ เป็นข้อจ ากัดในการสร้างความร่วมมือเฉพาะกิจ
2. อาจมีข้อสงสัยจากสาธารณชนต่อความร่วมมือเฉพาะกิจใน

เชิงธุรกิจกับ SE ในเรื่องการแบ่งปันผลก าไร
3. อาจมีความซับซ้อนในการตกลงท างานเฉพาะกิจระหว่าง

มูลนิธิกับ SE เฉพาะกิจ

จดัต ัง้เป็นมูลนิธโิดยมคีวามรว่มมอืเฉพาะกจิกบั

เครอืข่ายวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise; SE) ทีท่ างานดา้น SCP แตล่ะดา้น
ในเชงิธรุกจิ มกีารตกลงแบ่งรายไดส้ว่นหน่ึงเขา้มูลนิธ ิโดยมูลนิธทิ าหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง ใหค้ าปรกึษา แนะน า 

สนับสนุน SE (ดร.พชิยัประสงคส์รา้งความรว่มมอืระหวา่งมูลนิธกิบั SE ใน จ.อดุรธานี เร ือ่ง circular 

economy)

ทางเลอืกที ่3.3
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Enspiral Foundation Limited

The Enspiral Foundation is a charitable company co-owned by the Enspiral
Members. Its mission is to support the network as a whole, facilitate 
collaboration between the people and ventures, and further the overall social 
mission of Enspiral. (https://enspiral.com)
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