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การประชุมประจ าปี ๒๕๖๒ ของเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ั่งยืนแห่งประเทศไทย 

หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน: 
ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” 

โดย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับ   เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแห่งประเทศไทย 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

**************************************************************************************************************************** 
 

หลักการและเหตุผล 
ส ำหรับประเทศไทย ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรจัดท ำแผนขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๗๙ โดยคณะท ำงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (ปรับปรุงจากร่าง Thailand 
SCP Roadmap ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาภายใต้โครงการ Thailand-EU Policy Dialogues Support Facility 
ช่วง มิถุนายน ๒๕๕๘ - พฤษภาคม ๒๕๕๙) เพ่ือสร้ำงหลักประกันให้เกิดรูปแบบกำรบริโภคและกำรผลิตที่
ยั่งยืน (SCP)  อย่ำงไรก็ตำมกำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน เกี่ยวข้องกับภำคส่วนต่ำง  ๆ ตั้งแต่
ภำคกำรผลิต กำรบริกำร กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว ภำครัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนท้องถิ่น ภำคกำรศึกษำวิจัย 
และภำคกำรสนับสนุน อ่ืน ๆ  นอกจำกนี้ ในแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่
ยั่งยืน ได้ระบุเรื่อง “กำรพัฒนำเครือข่ำยระดับชำติด้ำนกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน” เป็นหนึ่ง
ในโครงกำรที่ส ำคัญ (Flagship project) ของแผนแม่บทนี ้

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ ได้มีกำรประชุมจัดตั้งเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน
แห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ขึ้น ณ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมกำรบริหำร
ประกอบด้วย ประธำน รองประธำน เลขำธิกำร และกรรมกำรด้ำนต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๑ ด้ำน ได้แก่  
๑) อุตสำหกรรม  ๒) เกษตรกรรม  ๓) ท่องเที่ยวและบริกำร  ๔) กำรเงินกำรธนำคำรและตลำดทุน  ๕) 
กำรศึกษำและวิจัย  ๖) วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ๗) ประชำสังคมและองค์กรเอกชน  ๘) 
นโยบำยและแผน  ๙) กำรเผยแพร่สร้ำงควำมตระหนักและวิถีชีวิต  ๑๐) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำร 
และ  ๑๑) ควำมเชื่อมโยงกับด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ก๊ำซเรือนกระจก  โดยมีทีมเลขำนุกำรเครือข่ำยฯ ท ำหน้ำที่
ประสำนและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม เชื่อมโยงสมำชิก และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ดร.วิจำรย์ 
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สิมำฉำยำ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร
เครือข่ำยฯ คนแรก 

 

ผลจำกกำรสนับสนุนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย ที่ผ่ำนมำ โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยส่งเสริมกำร
ผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน) และหน่วยงำนเครือข่ำยอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ส่งผลท ำให้เกิดเวทีกำรพัฒนำบุคลำกร 
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ เชื่อมโยง เสริมสร้ำงกระบวนกำรควำมร่วมมือในกำรท ำงำน โดยเฉพำะจำก
ภำคกำรผลิตสู่ภำคกำรบริโภค และกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้กลุ่มต่ำง ๆ ในสังคม มีส่วนช่วยสนับสนุนภำครฐั 
ในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ตำม
แผนงำนที่ได้ปักหมุดเป้ำหมำยไว้  กำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรรวมกลุ่ม กำร
ด ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย และกำรจัดท ำรำยงำน
รวบรวมงำนด้ำนผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย แยกตำมภำคีทั้ง ๑๑ ด้ำน ในช่วง ๑ มิถุนำยน 
๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  ทั้งที่ด ำเนินกำรโดยภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคกำรศึกษำ 
และจำกภำคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเชื่อมโยงกับ แผนขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ ๑๒  และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และ เครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยสมำชิกภำคีในเครือข่ำย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีงำนประชุมสัมมนำ ส ำหรับสมำชิกเครือข่ำยฯ 
และผู้ที่สนใจ ภำยใต้หัวข้อ “กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน: ทิศทำง
ใหม่สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ระดมควำมคิดเห็น และส่งเสริมควำม
ร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ตำมแผนกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย  จ ำนวน ๑๒๐ คน 

๑. สมำชิกเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 
๒. ผู้สนใจจำก ภำครัฐ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร ภำคกำรศึกษำและวิจัย ภำค

กำรเงินกำรธนำคำรและตลำดทุน ภำคประชำสังคม และผู้สนใจทั่วไป 
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ก าหนดการ 

๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  ชมนิทรรศกำร 
๐๙.๐๐–๐๙.๑๐ น.  วิดีทัศน์ รำยงำนสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
๐๙.๑๐–๑๐.๑๐ น.  การเสวนา: ควำมท้ำทำยของภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ด้วยกำรผลิตและกำรบริโภคทีย่ั่งยืน (SCP) 
- ดร. อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ที่ปรึกษำ เครือข่ำยเกษตรและอำหำรปลอดภัย (GAP Net) 

- คุณดวงกมล จันทรสรุิยวงศ์  อดีตนำยกสมำคม TEATA และผู้ทรงคณุวุฒิในงำนท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของไทยจำกภำคเอกชน 

- คุณภรำดร จุลชำต กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
พรีแพค ประเทศไทย จ ำกัด 

ผู้ด ำเนินรำยกำร ดร.ไชยยศ บญุญำกิจ รองประธำนเครือข่ำยส่งเสรมิกำรผลิตและกำรบรโิภคที่ยั่งยืน
แห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 

๑๐.๑๐–๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการ   
๑๐.๓๐–๑๒.๓๐ น.  การสัมมนาระดมความเห็น ๓ กลุ่มย่อย: กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย SCP 

ห้องท่ี ๑   ด้ำนกำรเกษตรและอำหำรที่ยั่งยืน :  
- คุณสมหวัง ใจหมั่น  ประธำนเกษตรกร กลุ่มโครงกำรสวมหมวกใสร่องเท้ำให้ภูเขำหัวโล้น บ้ำน

ม่วงเนิ้ง จังหวัดน่ำน 

- คุณไกรสินธุ ์วงศ์สรุไกร  กรรมกำรนำยทะเบยีน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และรอง

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ ำกดั 

- คุณจุฑำรัตน ์พัฒนำทร  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยประกันคณุภำพ บริษัท สยำมแมคโคร จ ำกัด 

(มหำชน) 

- คุณอรุษ นวรำช  กรรมกำรผู้จัดกำร สวนสำมพรำน ริเวอร์ไซด์ และเลขำนุกำร มูลนิธิสังคมสุขใจ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร ดร.เมธิน ีศรีวัฒนกุล เลขำนุกำร เครือข่ำยเกษตรและอำหำรปลอดภัย (GAP Net) 
ห้องที่ ๒   ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน : 

- คุณบุญเสริม ขันแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  

- คุณดวงกมล จันทรสรุิยวงศ์  อดีตนำยกสมำคม TEATA และผู้ทรงคณุวุฒิในงำนท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของไทยจำกภำคเอกชน 

- คุณทัศเนศวร์ เพชรคง  หัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติกุยบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์ 

- คุณนิพนธ์ สุทธิธนกูล  ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกำะหมำก จ.จนัทบุรี 

ผู้ด ำเนินรำยกำร คุณนรีชำ วงศ์มำศำ นำยกสมำคม TEATA 
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ก าหนดการ 

ห้องที่ ๓   ด้ำนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ทำงออกของกำรลดขยะพลำสติก : 
- คุณภรำดร จุลชำต  กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จ ำกดั 

- บริษัท เทสโก้ โลตสั จ ำกัด  

- คุณสุพจน์ เจนประเสริฐ ทีป่รึกษำ บริษัท ดอนเมืองพัฒนำ จ ำกัด (ตลำดสี่มุมเมือง) 

- ผศ.ดร.อ ำพร เสน่ห์ หัวหน้ำภำควชิำเทคโนโลยีกำรบรรจุและวสัดุ คณะอุตสำหกรรมเกษตร 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ผู้ด ำเนินรำยกำร คุณพรรรตัน์ เพชรภักดี ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส สถำบนัน้ ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยนื 
และคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน (Thai SCP Network) ด้ำน
อุตสำหกรรม 

๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐–๑๔.๓๐ น. พิธีเปิด และ ปาฐกถาพิเศษ 

 กล่ำวรำยงำน 
โดย นายรัชฎา  สรุิยกุล ณ อยุธยา 
      อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 กล่ำวเปิดงำน และ ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง  
“กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน” 

โดย ดร.วิจารย์  สิมาฉายา 
     ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ประธานเครือข่ายส่งเสริม

การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 

 ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง  
“SCP, the Sustainability Driver at Global, Regional and Local Levels” 

โดย Dr.Arab Hoballah 
     Team Leader SWITCH Asia SCP Facility 

๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง งานแถลงข่าว และ ลงทะเบียนร่วมการประชุมใหญ่ของเครือข่ายฯ 
๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น.  การประชุมใหญ่ประจ าปี ๒๕๖๒ ของเครือข่ำยส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ียั่งยืน

แห่งประเทศไทย (แถลงผลงาน บัญชีงบดุล แผนงานในอนาคต และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง) 
 


