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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) 

คร้ังที่ 3/2562 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น . 

ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานที่ประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ และวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม 

รับทราบ 

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

แห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 นางสิริพร น้อยโสภา นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุม

ทราบ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม แต่หากมีประเด็นที่กรรมการต้องการปรับแก้ให้แจ้งต่อฝ่ายเลขาฯ ภายหลัง 
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วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 3.1 สรุปผลการประชุมประจำปีเครือข่ายฯ 2562 “ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

หมุนเวียนด้วยการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน : ทิศทางใหม่สู่การพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย” 29 

สิงหาคม 2562 

 นางสิริพร น้อยโสภา นำเสนอผลการประชุมประจำปีเครือข่ายฯ 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 174 

คน การสานเสวนาในห้องใหญ่ และห้องย่อย เน้นที่ประเด็นการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืนโดยใช้หลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการขับเคลื่อน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยว 

และด้านอุตสาหกรรมพลาสติก ได้ข้อสรุปโดยรวม คือ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนด้วยหลักการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนจะต้องดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน งานในแต่ละด้านจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญ

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูล Food Waste ของประเทศ ข้อมูล Carrying Capacity ของการท่องเที่ยว 

เป็นต้น และมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ในช่วงการประชุม

ใหญ่ประจำปี 2562 ของเครือข่ายฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ คือ (1) ให้บูรณาการแผนงานของเครือข่ายฯ กับ

หน่วยงานที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วโดยให้ทำงานเสริมกัน และ (2) เน้นการขับเคลื่อนงานด้านผู้บริโภคให้มากข้ึน 

เพ่ือให้เกิด social movement หรือ consumer movement 

วาระท่ี 3.2 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน ที่ผ่านมา (โดย

เครือข่ายฯ  และโดย สผ.) 

 นางสิริพร น้อยโสภา และ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ที่ผ่านมา 

ประกอบด้วย รายงานประจำปีเพื่อแสดงสถานการณ์การดำเนินงาน SCP ของประเทศไทย การร่วมจัดกิจกรรม

ด้าน SCP กับภาคีเครือข่าย รวมทั้งหมด 17 กิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 

ก ิจกรรม ได ้แก ่  (1) งานประช ุมระดมความค ิดเห ็น S-16 Bangkok Workshop and Seminar for 

brainstorming and R&D networking on SCP ทำร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน

ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นทางด้าน Sustainable Lifestyle and Education (2) งาน

ประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนรายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียน และ (ร่าง) รายวิชาเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ภายใต้ หลักสูตรการศึกษาทั่วไป ทำร่วมกับ สอวช. เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย High Education, 

Research and Innovation และจัดทำหลักสูตร CE ที่ใช้ในอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนปกติ และ

แบบออนไลน์ และ (3) งาน “Workshop on Monetary Valuation of Environmental and Avoided 
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GHG Emission” ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการตีมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งญี่ปุ่นจะขับเคลื่อนให้กลายเป็น New Work Item Proposal (NWIP) และกิจกรรมอื่น ๆ ของเครือข่ายฯ ได้แก่ 

การจัดทำเว็บไซต์เครือข่าย และการรับสมัครสมาชิก ซึ่งจำนวนสมาชิกในปัจจุบันมีจำนวน 163 คน 

  นางสาวพัชรศร การัตน์ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้

เรียนที่ประชุมเก่ียวกับการดำเนินงาน ด้านการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน หรือ SCP กล่าวคือ สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

(ทส.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ในปี 2560 สผ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน (Roadmap) หรือ แผนขับเคลื่อน

การผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน พ.ศ. 2560-2579 ในปี 2561 สผ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตาม

ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 1 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นที่ปรึกษาโครงการซึ่ง 

SDG12 ประกอบด้วย 11 เป้าประสงค์และ 13 ตัวชี้วัด จึงได้เริ่มจัดทำระบบติดตามฯ และเก็บข้อมูลจำนวน 3 

ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 12.2.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบ (Material Footprint: MF) ตัวชี้วัดที่ 12.2.2 การใช้วัตถุดิบ

ในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC) และตัวชี้วัดที่ 12.6.1 การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน 

ปี 2562 โครงการพัฒนาระบบติดตามฯ ระยะที่ 2 ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษา 5 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามฯ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 

12.1.1 แผนปฏิบัติการหรือการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญในนโยบายชาติ ตัวชี้วัดที่ 12.4.2 

ของเสียอันตรายและการบำบัด ตัวชี้วัดที่ 12.7.1 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ยั่งยืน (Green Public Procurement: 

GPP) ตัวชี้วัดที่ 12.8.1 การดำเนินงานด้านการศึกษา ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บรรจุไว้ในหลักสตูร

การศึกษา และตัวชี้วัดที่ 12.b.1 ยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดทำโครงการศึกษา

แนวทางการจัดการการสูญเสียอาหาร (Food Waste) เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย สำหรับปี 2563 จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลฯ ต่อเนื่อง โดยศึกษาตัวชี้วัดอีก 5 ตัวที่

เหลือ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 ดัชนีการสูญเสียอาหารของโลก ตัวชี้วัดที่ 12.4.1 ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่

เกี ่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ตัวชี้วัดที่ 12.5.1 การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling rate) ตัวชี้วัดที่ 12.a.1  

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน และตัวชี้วัดที่ 12.c.1 เงินอุดหนุนและสัดส่วนในด้าน

เชื้อเพลิงฟอสซิล  ทั้งนี้ สผ. มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในแ ต่ละ

ตัวชี ้ว ัดภายใต้ SDG12 และนำส่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการ
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ต่างประเทศ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย (Thailand’s Voluntary National Review: VNR) 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปีงบประมาณ 2563 

 รศ.ดร.ธำรงร ัตน ์ ม ุ ่งเจร ิญ ได ้นำเสนอแผนการดำเน ินงานของเคร ือข ่าย ป ีงบประมาณ 2563  

ซึ่งประกอบด้วยงานที่เครือข่ายทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาฝึกอบรม สำหรับสมาชิกเครือข่ายฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงเว็บไซต์เครือข่าย 

การจัดทำทำเนียบผู้สนใจด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนแห่งประเทศไทย (รับสมัครสมาชิกเครือข่าย) การรวบรวม

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม อบรม และการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย และ

จัดทำรายงานสถานภาพการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งจะทำงานประสานกับ สผ. สำหรับงานที่

จะดำเนินการเพิ่มเติม คอื การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนแห่งประเทศไทย และการจัดทำ

ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนฯ  

 เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายในปีงบประมาณ 2563 มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านการ

ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศมากยิ่งขึ้น กรรมการในที่ประชุม ได้ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อให้เครือข่ายฯ 

มียุทธศาสตร์ในการทำงานที่เป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบด้านการขับเคลื่อน SCP ของประเทศ โดยการ

กำหนดประเด็นที่เป็นประเด็นร่วม หรือ common issue ของ แต่ละภาคี ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นประเด็น เศรษฐกิจ

หมุนเวียนของพลาสติก โดยเครือข่ายฯ มีบทบาทในการเป็นเวที (platform) ในการให้การส่งเสริม สนับสนุน ต่อ

ยอดจากงานของภาครัฐที่มีการดำเนินงานอยู่ (เช่น ต่อยอดจากงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ต่อภาคีที่

มีความสำคัญเบื้องต้น เช่น ภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมพลาสติก และอาจเชื่อมโยง

ประเด็น เศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก ไปในภาคีอ่ืน ๆ ตามบริบทและแนวทางการดำเนินงานของภาคีตามนโยบาย

ของประเทศ สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจ และมีการหารือกันในที่ประชุม ได้แก่ Food Loss & Waste 

และ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 



 

6 
 

 งานอ่ืน ๆ ที่มีความน่าสนใจที่เครือข่ายสามารถร่วมมือกับเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น ๆ เช่น SDG 

Move ได้แก่ การศึกษา Environmental Performance Indicator (EPI) และ SDSN ของประเทศไทย เพื่อให้

ทราบว่าประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนางานด้าน SCP ให้เพ่ิมข้ึนในประเด็นในบ้าง เป็นต้น 

มติที่ประชุม 

 เลขาธิการเครือข่าย จัดทำร่างแผนการส่งเสริมงานเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย
แล้วเวียนส่งคณะกรรมการพิจารณา  

วาระท่ี 4.2 การปรับปรุงคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 

 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้ร่วมหารือปรับปรุงกรรมการบริหารเครือข่ายฯ เนื่องจาก พบว่า 

กรรมการบางท่านมีความไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมของเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมกรรมการใน

ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านอ่ืน ๆ  

มติที่ประชุม 

1) เพ่ิมเติม ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ เป็น กรรมการด้านการศึกษาและวิจัย 
2) เพ่ิมเติม นางสาวเบญจมาส โชติทอง เป็น กรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 
3) เพิ่มเติม ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เป็น 

กรรมการด้านการท่องเที่ยว โดยให้เจ้าหน้าที่ของ สส. เป็นผู้ทาบทาม 
4) ปรับเปลี่ยน กรรมการด้านนโยบายและแผน เป็น ดร.ประเสิรฐ ศิรินภาพร 
5) พิจารณา ตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสม ให้กับ ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์  

วาระท่ี 4.3 การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแห่งประเทศไทย (Thailand 

Sustainable Consumption and Production Association; ThaiSCP) 

 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ร่วมหารือ เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่

ย ั ่งย ืนแห่งประเทศไทย (Thailand Sustainable Consumption and Production Association; ThaiSCP) 

ประกอบด้วยรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ข้อบังคับสมาคม และ สถานที่ตั้งสมาคม 

 มติที่ประชุม 

1. รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ และตำแหน่ง ประกอบด้วย 
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1)  นายวิจารย์ สิมาฉายา   นายกสมาคม 
2) นายไชยยศ บุญญากิจ   อุปนายก คนที่ 1 
3) นายโกศล ใจรังษี    อุปนายก คนที่ 2 
4) นายธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ   กรรมการและเลขาธิการ 
5) นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์  กรรมการและเหรัญญิก 
6) นายนำพล ลิ้มประเสริฐ   กรรมการและปฏิคม 
7) นางสิริพร น้อยโสภา   กรรมการและนายทะเบียน 
8) นางสาวสุกัญญา ใจชื่น   กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
9) นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  กรรมการ 
10) นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี  กรรมการ 
11) นางสาววิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์  กรรมการ 
12) นางเสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินันท์  กรรมการ 
13) นายจิตติ มังคละศิริ   กรรมการ 

2. รับรองข้อบังคับสมาคม 
3. กำหนดสถานที ่ต ั ้งสมาคม เป็น เลขที ่ 82/625 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจ ักร

กรุงเทพมหานคร 10900 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นางสาวสุกัญญา ใจชื่น ได้เสนอแนะให้มีการขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน

การเกษตร โดยการร่วมพบปะระหว่างประธาน รองประธาน และเลขาธิการเครือข่ายฯ กับ ผู้บริหารเครือข่าย

เกษตรปลอดภัย (Gap Net) ซึ่งคุณสุกัญญาจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อนัดหมายให้ภายในเดือนมกราคม 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 

 

 

 

            นางสิริพร น้อยโสภา                                             รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 

               ทีมงานมูลนิธิฯ           ประธานมูลนิธิฯ 
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        ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

บรรยากาศการประชุม 

   

   

   

   

 


