
การประชมุ

คณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย

สง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

แหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร ัง้ที ่๓/๒๕๖๒

วนัองัคารที ่๒๔ ธนัวาาคม 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 ัง่ยนื

แหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network) คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๒ วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที ่๓ เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืข่ายฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒

๓.๒ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื ทีผ่่านมา

(โดยเครอืขา่ยฯ  และโดย สผ.)

วาระที ่๔ เร ือ่งเพือ่พจิารณา

๔.๑ แผนการด าเนินงานของเครอืข่ายฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔.๒ การปรบัปรงุคณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายฯ

๔.๓ การจดัตัง้สมาคมส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย” (Thailand Sustainable 

Consumption and Production Association; ThaiSCP)

วาระที ่๕ เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 2



วาระที ่๑ เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ
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วาระที ่๒

การรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยสง่เสรมิการผลติและการบรโิภค

ทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร ัง้ที ่๒/๒๕๖๒ วนัที ่๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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วาระที ่๓ เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ
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๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๑/๗)

จ ำนวนผูเ้ขำ้รว่มประชมุท ัง้หมด 174 คน แบง่เป็น

• ภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ 68 คน (39%)
• ภาคเอกชน 46 คน (26%)
• ภาคการศกึษา 36 คน (21%)
• มูลนิธ/ิภาคประชาสงัคม/อสิระ 24 คน (14%)
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๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๒/๗)
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“ขณะนีป้ระเทศไทยมขียะพลาสตกิประมาณ 2,000,000 ตนั สามารถน ากลบัมารไีซเคลิได ้
ประมาณ 500,000 ตนั หรอืประมาณ 30% ส่วนอกี 70% ทิง้อยู่ในสิง่แวดลอ้มกลายเป็นขยะทะเล ซึง่
ขณะนีย้งัไม่มอีะไรทีส่ามารถทดแทนพลาสตกิไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัคณุสมบตั ิและราคา สิง่ส าคญัจงึอยู่ที่

การใชง้านพลาสตกิอย่างชาญฉลาด เพราะ หากพจิารณาเฉพาะตวัพลาสตกิเองไม่ไดเ้ป็นปัญหา แต่
ปัญหาอยู่ทีผู่ใ้ชง้าน และระบบการจดัการ จงึตอ้งสรา้งใหเ้กดิระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีรวมถงึการสรา้ง
ความตระหนักใหก้บัผูบ้รโิภค” ดร.วจิำรย ์ สมิำฉำยำ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
และประธานเครอืข่ายส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network)

“ในอนาคตประชากรในเมอืงจะมจี านวนเป็นสามในสีข่องประชากรโลก โดยปัจจบุนัยงัไม่มกีาร
จดัการทรพัยากรทีใ่ช ้และการจดัการของเสยีในระดบัเมอืง  เพราะขาดความเชือ่มโยงระหว่างเมอืงกบัระบบ
นิเวศ รวมถงึการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิซ ึง่เป็นบทบาทส าคญัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และผูป้ระกอบการ 
SMEs ซึง่ถอืเป็นภาคส่วนหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเมอืง ....... เราไม่สามารถท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนี้

ดว้ยเคร ือ่งมอืทางกฎหมาย แตต่อ้งใชก้ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การใหก้ารศกึษาของคนในสงัคม“
Dr. Arab Hoballah Team Leader SWITCH Asia SCP Facility

ประธำนเปิดงำนฯ: กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีน ดว้ยกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

Keynote: SCP, the Sustainability Driver at Global, Regional and Local Levels



ผูเ้ขำ้รว่มกำรเสวนำ
- ดร. อดศิกัดิ ์ศรสีรรพกจิ ทีป่รกึษา เครอืขา่ยเกษตรและอาหารปลอดภยั (GAP Net)
- นำงดวงกมล จนัทรสุรยิวงศ ์ อดตีนายกสมาคม TEATA และผูท้รงคณุวุฒใินงานท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษข์องไทยจากภาคเอกชน
- นำยภรำดร จุลชำต กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรแีพค ประเทศไทย จ ากดั

ผูด้ ำเนินรำยกำร ดร.ไชยยศ บุญญำกจิ รองประธานเครอืขา่ยส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network)

๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๓/๗)
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กำรเสวนำ: ควำมทำ้ทำยของภำครฐั เอกชน และประชำสงัคม ในกำรขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิหมุนเวยีน ดว้ยกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ ัง่ยนื (SCP)

ดา้นเกษตรและอาหาร ดา้นการท่องเทีย่ว
ดา้น Circular 

Economy/ พลาสตกิ

- การขบัเคลือ่น SCP จะตอ้งด าเนินการตลอดห่วงโซอ่ปุทาน และห่วงโซค่ณุคา่ ทีเ่หมาะสมตาม
บรบิทของประเทศ

- ประเทศไทยยงัขาดขอ้มูลเพือ่การจดัการทีส่ าคญั เชน่ ปรมิาณ Food Loss และ Food 
Waste, ขอ้มูล carrying capacity ของแหล่งท่องเทีย่ว เป็นตน้

- ความทา้ทายของการส่งเสรมิ SCP ในแตล่ะดา้น ทีส่ าคญั คอื 
• การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักใหเ้กดิขึน้ในผูบ้รโิภค
• การสรา้งเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และความรว่มมอืระหว่างภาคส่วนตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง



๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๔/๗)
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กำรสมัมนำระดมควำมเหน็ : กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีน ดว้ย SCP ดำ้นเกษตรและอำหำรทีย่ ัง่ยนื

คณุสมหวงั ใจหมั่น
ประธานเกษตรกร กลุม่โครงการสวม
หมวกใสร่องเทา้ใหภ้เูขาหวัโลน้ 

บา้นม่วงเนิง้ จ.น่าน

เกษตรกร ผูผ้ลติ/แปรรูป

จากปัญหาการเผาตอซงั
ขา้วโพดหลงัเก็บเกีย่ว →การ
ปรบัตวัของเกษตรกรใหอ้ยู่คูก่บั
ผนืป่าไดอ้ย่างยัง่ยนื ควบคู ่
รายไดท้ีย่ ัง่ยนื

คณุภาพสนิคา้เกษตรของ
ประเทศไทยลดลง → ควรมกีาร
สนับสนุนภาคเกษตร เชน่ 
มาตรฐานคณุภาพสนิคา้เกษตร
การแปรรปูสนิคา้เกษตร 

ผูก้ระจำยสนิคำ้

ปัจจบุนัพบปัญหาพ่อคา้คน
กลางน าสนิคา้คณุภาพดแีละไม่
ดมีาปะปนกนัเพือ่ลดตน้ทุน → 

จ าเป็นตอ้งมรีะบบ มาตรฐาน 
กระบวนการตรวจสอบ
พฒันาระบบการจดัเก็บและ
ขนส่งสนิคา้ทีเ่หมาะสม

ผูบ้รโิภค

การรบัซือ้สนิคา้เกษตรส าหรบั
แขกในโรงแรม ปัญหาดา้นความ
ปลอดภยัของอาหาร และปัญหา
อาหารขยะ → มนีโยบายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื สรา้งระบบ
อาหารทีป่ลอดภยัตัง้แตต่น้น ้า
และลดของเสยีจากการ
ใหบ้รกิารอาหาร สรา้งความรู ้
ความมสี่วนรว่มในทกุระดบั 

คณุไกรสนิธุ ์วงศส์รุไกร 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร บรษิทั โรง

เสน้หมีช่อเฮง จ ากดั

คณุจฑุารตัน ์พฒันาทร 
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายประกนัคณุภาพ 
บรษิทั สยามแมคโคร จ ากดั (มหาชน)

คณุอรษุ นวราช 
กรรมการผูจ้ดัการสวนสามพราน และ

เลขานุการ มูลนิธสิงัคมสขุใจ



๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๕/๗)
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กำรสมัมนำระดมควำมเหน็ : กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีน ดว้ย SCP

คณุบุญเสรมิ ขนัแกว้  
ผูอ้ านวยการกองพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

นโยบำยภำครฐั แหล่งท่องเทีย่ว

ททท. มนีโยบายการพฒันาดา้น
supply → ควบคมุธรุกจิน า
เทีย่ว ส่งเสรมิพฒันาแหล่ง
ท่องเทีย่ว สนับสนุนความรู ้
พฒันามาตรฐานการท่องเทีย่ว
ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง → ควรมกีารศกึษา
ดา้น carrying capacity, 
ประเมนิความเสือ่มโทรม

อทุยานแห่งชาต ิเป็นแหล่งดแูล
ผนืป่าควบคูก่บัการท่องเทีย่ว 
ซ ึง่อดตีมปัีญหาการอยู่รว่มกนั
ระหวา่งชาวบา้นและชา้งป่า →
สรา้งความรว่มมอืของคนใน
พืน้ทีจ่ดัท าแหล่งน า้ และอาหาร
ใหก้บัชา้งป่า ชาวบา้นท า
การเกษตรและการท่องเทีย่ว
ควบคูก่นั

ธุรกจิท่องเทีย่ว-เอกชน

ผลกัดนัทกุ Supplier ใหท้ า
การท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม โดยเนน้การ
ท่องเทีย่วแบบกจิกรรมสรา้ง
ประสบการณข์องแต่ละทอ้งถิน่ 
เพือ่รกัษาทรพัยากรการ
ท่องเทีย่วใหอ้ยู่นานทีส่ดุ

ธุรกจิท่องเทีย่ว-วสิำหกจิชมุชน

บรหิารจดัการการท่องเทีย่วใน
พืน้ทีเ่กาะแบบเครอืญาต ิ
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มาจาก
ยโุรปทีค่ านึงถงึการท่องเทีย่วที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มุ่นเนน้
ใหเ้ป็นเกาะ Low carbon ท า
การเกษตรอนิทรยี ์เป็นแหล่ง
อาหารบนเกาะ

คณุดวงกมล จนัทรสรุยิวงศ ์ 
อดตีนายกสมาคม TEATA 

คณุทศัเนศวร ์ เพชรคง  
หวัหนา้อทุยานแห่งชาตกิยุบุร ี

จ.ประจวบคีรขีนัธ ์

คณุนิพนธ ์สทุธธินกลุ  
ประธานกลุม่วสิาหกจิชมุชนเกาะหมาก 

จ.จนัทบุร ี

ดำ้นกำรท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนื



๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๖/๗)
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กำรสมัมนำระดมควำมเหน็ : กำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีน ดว้ย SCP

ผศ.ดร.อ าพร เสน่ห ์
หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ
และวสัด ุคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

งำนวจิยั / ออกแบบ ผูผ้ลติ/แปรรูป

ภาควชิาสนับสนุนงานวจิยั ทีม่ี
การบรูณาการ CE เชน่ 
biodegradable material, 
การออกแบบทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม, ความปลอดภยัของ
วสัดสุมัผสัอาหาร, packaging 
for distribution, 
packaging ส าหรบัอาหารสด

หวัใจของ CE คอื ทกุคน (ทกุ
supply) เป็นผูบ้รโิภค → 

จ าเป็นตอ้งสรา้งความรว่มมอืใน
การหา pain point และหา
วธิกีารจดัการ 
การปรบัเปลีย่นเป็น bioplastic 
ตอ้งค านึงถงึกระบวนการบรหิาร
จดัการหลงัการใชง้าน ไม่ใหป้น
กบัพลาสตกิประเภทอืน่

ผูก้ระจำยสนิคำ้-
Modern Trade

องคก์รมนีโยบายดา้นความ
ยัง่ยนืในการลดการใชพ้ลาสตกิ 
น าบรรจภุณัฑก์ลบัมารไีซเคลิ
ใชใ้หม่ และรว่มกบัภาคี
เครอืขา่ย เชน่ SCG และ บรษิทั 
นครหลวงคอนกรตี 

ผูก้ระจำยสนิคำ้-
ตลำดสด

ตลาดสีมุ่มเมอืงมกีารจดัเก็บ
ขอ้มูลสถติทิีส่ าคญัของตลาด 
เชน่ ปรมิาณสนิคา้แตล่ะประเภท 
ปรมิาณขยะแตล่ะประเภทที่
เกดิขึน้ → มกีารก าหนด
นโยบายการจดัเก็บ และคดัแยก
ขยะ การจดัการขยะ และให ้
ผลประโยชนแ์กพ่นักงานในรปู
กองทนุ

คณุภราดร จลุชาต 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรแีพค 

ประเทศไทย จ ากดั
คณุนภสัจริา  องิคโรจนฤ์ทธิ ์

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาชมุชนและความ
ยัง่ยนื TESCO Lotus

คณุสพุจน ์เจนประเสรฐิ 
บรษิทั ดอนเมอืงพฒันา จ ากดั (ตลาดสี่

มุมเมอืง)

ดำ้นอตุสำหกรรมพลำสตกิ-CE



มตทิีป่ระชมุ

- บูรณาการแผนงานของเครอืขา่ยฯ กบัหน่วยงานทีม่กีารด าเนินงานอยู่แลว้ 
โดยท างานเสรมิกนั

- เนน้การขบัเคลือ่นงานดา้นผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ เพือ่ใหเ้กดิ social 
movement หรอื consumer movement

๓.๑ สรปุผลการประชมุประจ าปีเครอืขา่ยฯ ๒๕๖๒ “ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมุนเวยีนดว้ยการ

ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื : ทศิทางใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย” ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ (๗/๗)

12

กำรประชมุใหญป่ระจ ำปี ๒๕๖๒ ของเครอืข่ำยสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย
วำระที ่๓ เร ือ่งเพือ่พจิำรณำ

รำ่งแผนงำนปีงบประมำณ 2563 ของเครอืข่ำย ประกอบดว้ย

1. ด าเนินการจดทะเบยีน สมาคมส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

2. ศกึษา วเิคราะห ์และจดัท า รายงานสถานการณ ์SCP ปี 2563 และหวัขอ้
ส าคญัอืน่ ๆ ทีส่มาชกิสนใจ และส าคญัตอ่ประเทศ 

3. จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ ์รบัสมคัรสมาชกิ กจิกรรมรว่มกบัสมาชกิ

4. จดัประชมุคณะกรรมการเครอืขา่ยฯ และการประชมุใหญ่ประจ าปี 2563

5. จดักจิกรรมสมัมนา อบรมเผยแพรค่วามรูด้า้น SCP เนน้ประเด็นนวตักรรม 
BCG และอืน่ ๆ ทีส่มาชกิสนใจ และส าคญัตอ่ประเทศ

6. ประสานงานกบัเครอืขา่ยระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิรวมทัง้ถา่ยทอด
ประสบการณก์ารจดัตัง้เครอืขา่ย SCP ระดบัประเทศ ใหป้ระเทศอืน่ ๆ ทีส่นใจ

วำระที ่๒ เร ือ่งแจง้เพือ่ทรำบ
ผศ.ดร.ธ ารงรตัน ์มุ่งเจรญิ ไดน้ าเสนอเร ือ่งแจง้เพือ่ทราบต่อที่

ประชมุ ไดแ้ก ่
(1) แนะน ากรรมการการบรหิาร และทมีเลขาฯ โดยไดแ้นะน า

กรรมการ และทมีเลขานุการฯ ทีเ่ขา้รว่มการประชมุในคร ัง้นี ้

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุไดรู้จ้กั 
(2) การสรปุการด าเนินงานทีผ่่านมา (25 ก.ย. 61 – 29 ส.ค. 

62) ประกอบดว้ย การจดัท าเว็บไซตเ์ครอืข่าย การรบัสมคัร
สมาชกิโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย การรว่มท ากจิกรรม SCP กบั
ภาคเีครอืขา่ย และการจดัท ารายงานสถานการณ ์SCP ของ
ประเทศไทย

(3) รายงานการเงนิ (21 ก.ย. 61 – 28 ส.ค. 62) รวมรายรบั 
730,303.50 บาท รวมรายจา่ย 500,468 บาท ยอดคงเหลอื 
229,835.50 บาท



๓.๒ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืทีผ่่านมา (๑)
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• การจดัท ารายงานประจ าปีเพือ่แสดงสถานการณก์ารด าเนินงาน SCP ของ
ประเทศไทย เป็นการชว่ยเสรมิขอ้มูลการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน 
SCP ของประเทศไทย ซึง่ม ีสผ. เป็นผูต้ดิตามประเมนิผลเป็นหลกั 

• การรว่มจดักจิกรรมดา้น SCP
• สมัมนา-ประชมุ รว่มกบัเครอืขา่ย 12 คร ัง้ (3 คร ัง้ในปี งปม. 2563)
• อบรมเชงิปฎบิตักิาร 1 คร ัง้ 
• ประชมุคณะกรรมการ 3 คร ัง้ (รวมคร ัง้นี)้ และ
• ประชมุใหญ่เครอืขา่ย 1 คร ัง้

• กจิกรรมอืน่ ๆ ของเครอืขา่ย คอื การจดัท าเว็บไซต ์และการรบัสมคัรสมาชกิ 
ซ ึง่ปัจจบุนัมสีมาชกิทีม่าจากภาคเอกชนเป็นสดัสว่นทีม่ากทีส่ดุ จ านวนสมาชกิ ณ 11 ธ.ค. 2562 = 163 คน



๓.๒ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืทีผ่่านมา (๒)
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ดำ้นอตุสำหกรรม ดำ้นเกษตรกรรม
ดำ้นท่องเทีย่วและ

บรกิำร
ดำ้นตลำดทุน

ดำ้นกำรศกึษำและวจิยั

22 ม.ีค. 62
• Technical 

Workshop 
“Towards SDG 
12.3.1 Food Loss 
Index (FLI)”

• รว่มกบั ม.
เกษตรศาสตร,์ 
JGSEE, สวทช., 
กรมวชิาการเกษตร 
และ FAO

21 พ.ค. 62
• จัดอบรมเชงิ
ปฏบิัตกิาร 
“Sustainable 
Tourism for SCP”

• รว่มกบั DEQP

25 ม.ิย. 62
• โครงการวจัิย 
นโยบายการพัฒนา
ศักยภาพการบรหิาร
จัดการ การทอ่งเทีย่ว
ไทยในเวทโีลก

• รว่มกบั สถาบัน
บัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์(NIDA), ม.
ราชภัฏนครราชสมีา, 
สกสว.

15 ก.พ. 62
• งานประชมุรับฟังความคดิเห็น “โครงการการศกึษาตวัชีว้ัด
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออก ไซดต์อ่มลูคา่เพิม่”

• รว่มกบั มก., สวทช., UNIDO, JGSEE ฯลฯ

21-22 ต.ค. 62
• งานประชมุระดมความคดิเห็น “S-16 Bangkok Workshop 

and Seminar for brainstorming and R&D networking 
on SCP”

• รว่มกบั IGES, PECoP-Asia, สวทช., จฬ.

4 พ.ย. 62
• งานประชมุระดมความคดิเห็น “(รา่ง) แผนการขบัเคลือ่น
รายวชิาเศรษฐกจิหมนุเวยีน และ (รา่ง) รายวชิาเศรษฐกจิ
หมนุเวยีน ภายใต ้หลกัสตูรการศกึษาทัว่ไป”

• รว่มกบั สอวช., KNIT, ม.เกษตรศาสตร ์ฯลฯ

12-13 ธ.ค. 62
• งาน “Workshop on Monetary Valuation of 

Environmental and Avoided GHG Emission” ทีภ่เูก็ต
• รว่มกบั มช., มก., สวทช., TGO, AIST, Kogakuin U.



๓.๒ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืทีผ่่านมา (๓)
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ดำ้นประชำสงัคม
และองคก์รเอกชน

ดำ้นนโยบำยและ
แผน

ดำ้นกำรเผยแพร ่
สรำ้งควำม

ตระหนกั และวถิี
ชวีติ

ดำ้นกำรจดัซือ้จดั
จำ้งสนิคำ้และ

บรกิำร

ดำ้นเชือ่มโยงกบั
ดำ้นอืน่ ๆ เชน่ 

GHGs

10 ก.ค. 62
• Pitching: call for 

collaboration & 
Action : SDG11 
Nexus หวัขอ้
“System of 
Economic & 
Environmental 
Accounting 
(SEEA) for 
Sustainable 
Tourism”

• รว่มกบั สศช., KNIT

12 ก.ค. 62
• การประชมุทาง
วชิาการ "การผลติ
และการบรโิภคที่
ย่ังยนืในอาเซยีน 
เชือ่มโยงกบั
เศรษฐกจิหมนุเวยีน 
การทอ่งเทีย่วอยา่ง
ยั่งยนื และการจัดการ
ขยะอาหาร"

• รว่มกบั สส., สผ., 
คพ., SWITCH-Asia

11 ม.ีค. 62
• งานสมัมนา 
“ภาคเอกชนกบัการ
พัฒนาธรุกจิทีย่ั่งยนื 
และสนับสนุนการลด
กา๊ซเรอืนกระจก”

• รว่มกบั กรมควบคมุ
มลพษิ

26 ธ.ค. 61
• การสมัมนา ธรุกจิ
ยคุใหม ่ใสใ่จลด
โลกรอ้น : ผลติ
ยั่งยนื ธรุกจิยั่งยนื

• รว่มกบั อบก.

ดำ้นวทิยำศำสตร ์
เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม

26 ม.ีค. 62
• Academic 

Seminar and 
Workshop under 
15th NSTDA 
Annual 
Conference (NAC 
2019) : “STI for 
SCP”

• รว่มกบั สวทช.

13 ก.พ. 62
• การสมัมนาวชิาการ
และการประชมุกลุม่
ยอ่ย “District Talk 
& SDG11 ยา่น 
เชือ่ม ยา่น”

• รว่มกบั สถาบันคลัง
สมองของชาต,ิ
ส านักงานนวตักรรม
แหง่ชาติ



๓.๒ รายงานความกา้วหนา้กจิกรรมการขบัเคลือ่นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืทีผ่่านมา (๔)
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รายงานการด าเนินงานดา้น SCP ทีผ่่านมา โดย สผ.



วาระที ่๔ เร ือ่งเพือ่พจิารณา
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๔.๑ แผนการด าเนินงานของเครอืขา่ยฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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➢ ด าเนินการจดัตัง้สมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย” (Thailand 
Sustainable Consumption and Production Association; ThaiSCP)  

➢ จดัประชมุกลุม่ย่อยเครอืขา่ยภาคสว่นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (น าโดยกก.เครอืขา่ยในแตล่ะดา้น)

➢ จดัสมัมนาหรอืฝึกอบรม ส าหรบัสมาชกิเครอืขา่ยฯ และผูเ้กีย่วขอ้ง (รว่มกบัหน่วยงานตา่งๆ)

➢ ปรบัปรงุเว็บไซตข์องเครอืขา่ยฯ 

➢ จดัท าฐานขอ้มูล ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื และหน่วยงานทีด่ าเนินงาน
ดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแตล่ะดา้นของประเทศไทย และตา่งประเทศ (บางสว่น)

➢ ท าเนียบผูส้นใจดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืแห่งประเทศไทย

➢ รวบรวม วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการประชมุ อบรม และการรวมกลุม่ด าเนิน
กจิกรรมของเครอืขา่ย

➢ จดัท ารายงานอพัเดตสถานภาพการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืของประเทศ (และต่างประเทศ)



กรรมการบรหิาร และทมีเลขาฯ
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                                                                   (ThaiSCP.net) 

  

                                        

 
เครอืขา่ย Thai SCP จัดตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ เมือ่วันที ่25 กนัยายน 2561 (จากการประชมุ ณ กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม)



๔.๒ การปรบัปรงุคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ยฯ
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เพิม่เตมิ กรรมกำรเครอืข่ำยฯ
1. ดา้นการศกึษาและวจิยั – รศ.ดร.เศรษฐ ์จาก มช. มารว่มประชมุไม่
สะดวก เสนอเพิม่ อ.ดร.วกิำนดำ วรำบณัฑูรยว์ทิย ์จาก มก.

2. ดา้นอตุสาหกรรม – คุณโกศล ใจรงัษ ี(ประธานกรรมการสถาบนั
พลาสตกิ) สนใจรว่มเป็นกรรมการเครอืขา่ยฯ

3. ดา้นการท่องเทีย่วและบรกิาร – รศ.ดร.เทดิชำย ไม่สะดวกเขา้รว่ม
กจิกรรมเน่ืองจากภารกจิงานหลกัคอ่นขา้งมาก จดัสรรเวลาไดย้าก
เสนอเพิม่ ดร.พ ิรยุีตม ์วรรณพฤกษ ์(ประธานมูลนิธเิพือ่การพฒันา
สิง่แวดลอ้มและพลงังาน) เป็นกรรมการ

ปรบัเปลีย่น กรรมกำรเครอืข่ำยฯ
• ดา้นนโยบายและแผน – ดร.ฉตัรชยั เปลีย่นไปท าหนา้ทีด่า้นอืน่ ซ ึง่ได ้
ประสานแลว้ เห็นควรเปลีย่นเป็น ดร.ประเสรฐิ ศรินิภำพร (ผอ.กอง
ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน สผ.)

• ดา้นเกษตรกรรม – คุณอญัชลุ ีอยูต่า่งจงัหวดัเดนิทางเขา้รว่มกจิกรรม
ของเครอืขา่ยไดย้าก ขาดงบประมาณสนับสนุนการเดนิทาง….. เสนอ ?
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สมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย” (Thailand Sustainable Consumption and Production
Association; ThaiSCP) มวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี้

1. พฒันาและสนับสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื
2. ประสานงานและสง่เสรมิความรว่มมอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีระหวา่ง องคก์รภาครฐั ภาค

การศกึษาวจิยั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ในการขบัเคลือ่นงานดา้นการผลติ
และการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

3. สง่เสรมิและเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างวชิาการดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื ตอ่สาธารณชน และสรา้งจติส านึกใน
การรว่มมอืป้องกนัแกไ้ขปัญหา เพือ่ใหเ้กดิการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

4. รวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานดา้นการผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื รวมทัง้ฐานขอ้มูลผูเ้ช ีย่วชาญและผูท้ีส่นใจงานดา้น
การผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

5. สง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์
6. ไม่ด าเนินการเกีย่วกบัการเมอืงแตป่ระการใด
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(รำ่ง) ขอ้บงัคบัสมำคมสง่เสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีย่ ัง่ยนืแหง่ประเทศไทย

ประกอบดว้ย 8 หมวด ไดแ้ก่

หมวดที ่1 ชือ่และวตัถปุระสงค ์

หมวดที ่2 สมาชกิและสมาชกิภาพ

หมวดที ่3 สทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิ

หมวดที ่4 คณะกรรมการสมาคม

หมวดที ่5 การประชมุใหญ่

หมวดที ่6 การเงนิและทรพัยส์นิ

หมวดที ่7 การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัและการเลกิสมาคม

หมวดที ่8 บทเฉพาะกาล
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พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูย้ืน่ค ำขอจดัต ัง้สมำคมฯ

(1) นายวจิารย ์ สมิาฉายา
(2) นายธ ารงรตัน ์มุ่งเจรญิ
(3) นายไชยยศ บญุญากจิ

เป็นผูย้ืน่ค ารอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ เกีย่วกบั
เอกสารในการยืน่ค าขอจดทะเบยีนจดัตัง้สมาคมฯ จน
เสรจ็การ และมอี านาจมอบหมายใหผู้อ้ืน่ยืน่ค ารอ้ง
ดงักล่าวแทนได ้

พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรบรหิำรสมำคม

1. ........................ต าแหน่ง นายกสมาคม

2. ........................ต าแหน่ง อปุนายก

3. ........................ต าแหน่ง เลขาธกิาร

4. ........................ต าแหน่ง เหรญัญกิ

5. .......................ต าแหน่ง ปฏคิม

6. .......................ต าแหน่ง นายทะเบยีน

7. .......................ต าแหน่ง ประชาสมัพนัธ ์

8. .......................ต าแหน่ง กรรมการ

9. .......................ต าแหน่ง กรรมการ

10. .......................ต าแหน่ง กรรมการ
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พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรบรหิำรสมำคม

1. ........................ต าแหน่ง นายกสมาคม

2. ........................ต าแหน่ง อปุนายก

3. ........................ต าแหน่ง เลขาธกิาร

4. ........................ต าแหน่ง เหรญัญกิ

5. .......................ต าแหน่ง ปฏคิม

6. .......................ต าแหน่ง นายทะเบยีน

7. .......................ต าแหน่ง ประชาสมัพนัธ ์

8. .......................ต าแหน่ง กรรมการ

9. .......................ต าแหน่ง กรรมการ

10. .......................ต าแหน่ง กรรมการ

กรรมกำรทีแ่ตง่ต ัง้แลว้

1. ดร.วจิารย ์ สมิาฉายา ต าแหน่ง นายกสมาคม

2. ดร.ไชยยศ บญุญากจิ ต าแหน่ง อปุนายก

3. รศ.ดร.ธ ารงรตัน ์มุ่งเจรญิ ต าแหน่ง เลขาธกิาร

4. น.ส.พรีพร พละพลวีลัย ์ ต าแหน่ง เหรญัญกิ

กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรทำบทำม

1. น.ส.พรรรตัน ์เพชรภกัดี

2. นายน าพล ลิม้ประเสรฐิ

3. น.ส.สกุญัญา ใจชืน่

4. ดร.พงษว์ภิา หล่อสมบรูณ์

5. ดร.วกิานดา วราหบ์ณัฑรูวทิย ์

6. ดร.จติต มงัคละศิร ิ

7. นางเสาวลกัษณ ์โอฬารฤทธนัินท ์
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เอกสำรประกอบกำรจดัต ัง้สมำคม

✓ ส.ค. 1

✓ ขอ้บงัคบัสมาคม

• รายชือ่ และอาชพีของผูจ้ะเป็นกรรมการสมาคม ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน

• รายชือ่ ทีอ่ยู ่และอาชพีของผูจ้ะเป็นสมาชกิของสมาคม ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน

• รายงานการประชมุจดัตัง้สมาคมคร ัง้แรก

✓ แผนผงัแสดงทีต่ ัง้สมาคม

✓ หนังสอือนุญาตใหใ้ชส้ถานทีต่ ัง้สมาคม

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบยีนบา้น ของผูจ้ะเป็นกรรมการและสมาชกิเร ิม่ตน้จดัตัง้สมาคม

• บนัทกึค าใหก้ารฐานและความประพฤตขิองผูจ้ะเป็นกรรมการของสมาคม



วาระที ่๕ เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี
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