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สถานการณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย 

ปีงบประมาณ 2563 

รวบรวมและสรุปผลโดยเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแห่งประเทศไทย  

(Thai SCP Network) 

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ได้ท าการ

รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในรอบปีงบประมาณ 2563 และน ามา

สรุปเป็นสถานการณ์ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทยตามการ

ด าเนินงาน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

ด้านตลาดทุน ด้านการศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านประชาสังคมและองค์กร

เอกชน ด้านนโยบายและแผน ด้านการสร้างความตระหนักและวิถีชีวิต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 

และด้านความเชื่อมโยงกับด้านอ่ืน ๆ (เช่น GHG) ซึ่งผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลท าให้สามารถมองเห็น

แนวโน้ม ประเด็นและกิจกรรมส าคัญที่มีการด าเนินงานอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน มีรายละเอียดโดยสังเขปแต่ละด้าน 

ดังนี้  

1. ด้านอุตสาหกรรม หน่วยงานภายใต้การก ากับของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ผ่านโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการด าเนินงานทั้งในระดับนิคมอุตสาหกรรม เขต

ประกอบการอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม และในระดับพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น และ

มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม (15 จังหวัด 18 พ้ืนที่1) ในระดับโรงงานมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมผ่าน

โครงการต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Mark, GIM) และ CSR-DIW โดยกรม

โรงงาน ปีงบประมาณ 2562 มีสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น 2,841 ราย (เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2562 คือ 2,000 ราย)2 และปีงบประมาณ 2563 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 มีสถาน

ประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมขึ้นอีก 2,306 ราย (เป้าหมายปีงบประมาณ 2563 คือ 1,500 

                                                           
1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ. Eco-Center. 

http://ecocenter.diw.go.th/index.php/ecocenter/15-provinces 
2 กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562). http://www.industry.go.th/oig/joomlatools-files/docman-files/เล่มรายงาน อก. รอบ 
12 เดือน(1).pdf 
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ราย)3 จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมตาม

แนวทางของอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวง

ส าหรับ โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้ได้รับ

การรับรองรวมทั้งหมด 164 ราย4 ซึ่งผู้ที่ได้รับการรับรอง Eco Factory เทียบเท่ากับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 

4  

ภาคเอกชนเป็นภาคที่มีความตื่นตัวต่อ

กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการปรับระบบการ

บริหารจัดการ ระบบการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น รวมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐทั้งในด้านการให้

ข้อมูล ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบาย

ของประเทศ การรายงานผล และการสร้างเวทีความร่วมมือ

กับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือความร่วมมือด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนตามศักยภาพ 

2. ด้านเกษตรกรรมและอาหาร จากการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  และ

อาหาร พบว่า เวทีความร่วมมือ และเวทีรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ช่วงพฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2563 ที่

ผ่านมา เน้นไปที่เรื่องปัญหาความสูญเสียและขยะอาหาร (Food Loss and Waste) เป็นหลัก โดยความ

สูญเสียอาหาร (FL) ด าเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก  ร่วมกับภาค

การศึกษา และความร่วมมือกับหน่วยงานระดับสากล คือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค 

ส่วนขยะอาหาร (FW) รับผิดชอบโดยกรมควบคุมมลพิษ 

ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก GIZ ในการจัดท า 

National Food Waste Roadmap ของประเทศไทย ซึ่ง

เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 

ตัวชี้วัดที่ 12.3.1 เป็นการประเมินความสูญเสียตั้งแต่การ

ผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนถึงขยะอาหาร

                                                           
3 กระทรวงอุตสาหกรรม. รายงานติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563). http://www.industry.go.th/oig/joomlatools-files/docman-files/เล่ม
รายงาน อก. รอบ 9 เดือน ปี 2563.pdf 

4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง. https://www.ecofactory.fti.or.th/list-of-works-
certified.php?&page=15&txtKeyword= 
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ที่เหลือจากการบริโภคของคนในประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้ามามีบทบาทและมีการรวมตัวเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ

ลดการเกิดขยะอาหาร คือ กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่ง

นับว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมจากภาคเอกชน และเป็นฟันเฟืองของห่วงโซ่คุณค่าของเกษตรและอาหารที่

สามารถเชื่อมโยงระหว่างเกษตรผู้ผลิตอาหาร กับผู้บริโภคได้โดยตรง 

ในด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร โดยการ

ส่งเสริมความรู้และนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรให้สามารถจัดการแปลง

เพาะปลูกได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และมีความเหมาะสม รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย เพ่ือ

สร้างความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตรไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าเกษตรกไทยในตลาดโลก และ

สร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าให้กับผู้บริโภค 

3. ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเพ่ือ ส่งเสริมให้

เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทั้งการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) การร่วมกันจัดท าบัญชีต้นทุนด้ าน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติ

ด้านการท่องเที่ยว (TSA) ในเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ

ประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังไม่พบเวที หรือกิจกรรมที่เป็น

การสื่อสาร รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในส่วนของ

นักท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโรงแรม) และภาครัฐ มีความร่วมมือในการพัฒนา

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว นับได้

ว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทานเข้ามามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังต้องการการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการเข้ามามีส่วนร่วมจาก

นักท่องเทีย่วให้เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

4. ด้านตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นส่วนส าคัญใน

การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านตลาดทุน โดยกิจกรรมท่ีตลาดหลักทรัพย์จัดท าขึ้นผ่านทางการ

ให้การอบรม เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความสนใจพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้น

บริหารธุรกิจ และหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นส าคัญด้านความ

ยั่งยืน และหลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน5 นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้ประกอบการ

                                                           
5 Sustainable Capital Market Development. The Stock Exchange of Thailand (SET). Training. 

https://www.setsustainability.com/trainings 
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ในตลาดหลักทรัพย์เข้าสู่การเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, 

DJSI) โดย ในปี พ.ศ. 2562 มีบริษัทจดทะเบียนไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI  

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 6 ชี้ให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการยกระดับการด าเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล6 

5. ด้านการศึกษาและวิจัย กิจกรรมที่มีความน่าสนใจใน

ด้านการศึกษาและวิจัยในช่วงที่ผ่านมา มีการศึกษาและวิจัยใน

ด้านการสูญเสียและขยะอาหาร (FLW) และ การศึกษาวิจัยใน

ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ในเรื่องบัญชีต้นทุนด้านทรัพยากร

และสิ่ งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการ

ท่องเที่ยว (TSA) ในการพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและวิจัย คือ 

การปรับรูปแบบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาทั่วไปส าหรับ

นักศึกษาปีที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และสร้างความตระหนักให้กับ

เยาวชน จึงพัฒนาเนื้อหารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงมีการจัดท าเนื้อหารายวิชา 7 

โมดูล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิด และหลักการพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy, CE) เป็นต้น 

6. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานด้านนี้มักจะกระจายเป็นเครื่องมือไปสู่งานด้าน

ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งรับผิดชอบโดย ส านักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (Office of National Higher Education 

Science Research and Innovation Policy Council, NXPO) มีการสนับสนุนงานขับเคลื่อนประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  และ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยขยายผลจากการน าร่องจากรัฐวิสาหกิจ 18 

แห่งจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เป็น 26 แห่ง ได้ท าการจัดท าคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิง

                                                           
6 SET. 7 บจ. ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI. 

https://www.set.or.th/dat/news/201909/19091009.pdf 
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นิเวศเศรษฐกิจส าหรับรัฐวิสาหกิจไทยส าหรับผู้ปฏิบัติ และส าหรับผู้ตรวจประเมิน นอกจากนี้ยังมีการริเริ่ม

ศึกษาพัฒนาคู่มือส าหรับรัฐวิสาหกิจภาคการเงินด้วย 

7. ด้านประชาสังคมและองค์กรเอกชน พบว่า ปัจจุบันภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิต่าง ๆ เครือข่าย

อิสระต่าง ๆ และองค์กรเอกชน ที่รวมตัวกันและด าเนินงานพัฒนาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพ้ืนที่ เช่น การ

พัฒนาพื้นที ่เครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง และเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเด็นที่มีความน่าสนใจส าหรับประเทศไทย คือ การบูรณา

การหรือผนวกรวมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพ้ืนที่ด้วย 

นับได้ว่าภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

8. ด้านนโยบายและแผน นโยบายและแผนด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

รับผิดชอบโดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2580 นอกจากนี้ยังด าเนินโครงการ

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ ดังตารางที่ 1 ซึ่งเป็นติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 เริ่มด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 1 การจัดท าระบบติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 

 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัดที่
ท าการศึกษา 

12.2.1 ฟุตพริ้นท์วัสดุ 
(Material footprint, MF) 
12.2.2 การบริโภควสัดุ
พื้นฐานในประเทศ 
(Domestic material 
consumption, DMC) 
12.6.1 จ านวนบริษัทท่ีจัดท า
และเผยแพรร่ายงานความ
ยั่งยืน 

12.1.1 จ านวนประเทศท่ีมี
แผนปฏิบัติการดา้นการผลติ
และการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป็นเป้าหมายส าคัญในนโยบาย
ชาติ 
12.4.2 ของเสียอันตรายให้
เกิดขึ้นต่อหัว และสดัส่วนของ
เสียที่ได้รับการบ าบดั จ าแนก
ตามประเภทการบ าบัด 
12.7.1 จ านวนประเทศท่ีมีการ
ด าเนินการตามนโยบายและ

12.3.1 ดัชนีการสูญเสีย
อาหารของโลก (Global 
food loss index, GFLI) 
12.4.1 จ านวนภาคีสมาชิก
ข้อตกลงพหุภาคีดา้น
สิ่งแวดล้อมเรื่องของเสียที่เป็น
อันตรายและสารเคมีอื่น ๆ ที่
บรรลุวตัถุประสงค์ของ
พันธกรณีและข้อผูกพันในการ
ถ่ายทอดข้อมูลตามที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง 
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 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
แผนปฏิบัติการดา้นการจดัซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน 
12.8.1 มีการด าเนินงานเพื่อให้ 
(1) การศึกษาเรื่องการเป็น
พลเมืองโลก (2) การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน (รวมทั้ง
การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ) (ก) นโยบาย
การศึกษาของประเทศ (ข) 
หลักสตูรการศึกษา (ค) การให้
ความรู้แก่ครู และ (ง) การ
ประเมินผลนักเรยีน/นักศึกษา  
12.b.1 จ านวนยุทธศาสตร/์
นโยบายดา้นการท่องเที่ยวท่ี
ยั่งยืน โดยมรีะบบและ
เครื่องมือติดตามประเมินผลที่
ยอมรับร่วมกัน 

12.5.1 อัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ในประเทศ 
12.a.1 จ านวนนับของการ
สนับสนุนการศึกษาและ
พัฒนาเพื่อการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืนและเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กับประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
12.c.1 จ านวนเงินอุดหนุน
เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย 
GDP (การผลติและการ
บริโภค) และสดัส่วนของ
ค่าใช้จ่ายรวมของประเทศใน
ด้านเช้ือเพลิงฟอสซลิ 

หน่วยงานท่ี
ท าการศึกษา 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เทค โน โ ลยี แห่ ง ช า ติ  
(สวทช.) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการริโภคที่ยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน

ขับเคลื่อนฯ โดยบูรณาการภาคีหลาย ๆ ภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานในแต่ละด้าน 

9. ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและวิถีชีวิต เป็นด้านที่หลายภาคส่วนให้ความส าคัญ และ

พยายามสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยตรง ผ่านโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน มีการด าเนินงานร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

เช่น โครงการ G-Green เป็นการส่งเสริมรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน ภาคการศึกษา ภาคเอกชนเองก็มีความ

พยายามในการสร้างเวทีเพ่ือสื่อสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกัน ตัวอย่างความพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจน คือ การ

ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่การ

ลดการใช้ การคัดแยก และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนที่
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ก าลังเป็นหลักการส าคัญเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่

คุณค่าในทุก ๆ กิจกรรม 

10. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ

การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันอยู่ในการด าเนินงานตามแผนส่งเสริม

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา

จากผลด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับงบประมาณของ

ภาครัฐที่มีการใช้ทั้งหมด ยังมีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่น้อยมาก 

และไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการด าเนินงานเท่าที่ควร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โครงการ

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในทวีปเอเชีย (Switch-Asia SCP Facility) ของสหภาพยุโรป ได้ให้

งบประมาณสนับสนุนแก่ประเทศไทย ด าเนินงานโครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือบูรณาการสินค้าและ

บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม สู่ ก า ร ปฏิ บั ติ  ( Mainstream Green Integration of Thailand: 

Transformation from Policy to Implementation) ในการพัฒนานโยบาย แผนปฏิบัติการ และการจัดท า

ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถสร้าง

ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ผ่านมา ตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 ตัวชี้วัดที่ 12.7.1 จ านวนประเทศที่มีการด าเนินการตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน 

11. ด้านความเชื่อมโยงกับด้านอ่ืน ๆ (เช่น GHGs) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภค

ที่ยั่งยืนในด้านความเชื่อมโยงกับด้าน ๆ นี้ พบว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 

โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยสร้างความมี

ส่วนร่วมกับภาคเอกชนโดยริเริ่มจัดท าเกณฑ์การประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน รวมถึงการประเมินให้

รางวัลองค์กรที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกด้วย ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ด้วยเครื่องมือ และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น มาตรการสร้างแรงจูงใจทางภาษี การร่วมกับภาค

การศึกษาและวิจัยในการจ าแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญเพ่ือหาแนวทางลดขนาดของ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศ

ไทยจัดสัมมนาหัวข้อ “ธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน ตอบโจทย์ SDGs” โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง SCP 

(SDG 12) กับ Climate Action (SDG 13) 
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ตารางท่ี 2 สรุปสถานการณ์การด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย  
ปีงบประมาณ 2563 

ด้าน สรุปสถานการณ์การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SCP 
ด้านอุตสาหกรรม - ด าเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สถาน
ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ด้านเกษตรกรรม - การศึกษาข้อมูลและจัดท าดัชนีการสูญเสียและขยะอาหาร (FLWI) ของประเทศไทย ตอบ

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12.3.1 โดยได้รับการช่วยเหลือทางเทคนิคจาก
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations หรือ FAO) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 

- ภาคเอกชน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย ให้ส าคัญและร่วมส่งเสริมการ
ลดการสูญเสียและขยะอาหาร 

ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ 

- บัญชีต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (SEEA) ร่วมกับบัญชีประชาชาติด้านการ
ท่องเที่ยว (TSA) ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทย ด าเนินการโดยกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เป็นหลัก 

ด้านตลาดทุน - การฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- การส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices, DJSI) 

ด้านการศึกษาและวิจัย - การจัดท าหลักสูตรเนื้อหารายวิชาการศึกษาทั่วไปดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยความร่วมมอื
จากเครือข่ายต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

- กระจายอยู่ในงานอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา FLWI, SEEA เป็นต้น 
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลัก BCG (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งรับผิดชอบ
โดย ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ  
(สอวช.) 

- การส่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหลัก 

ด้านประชาสังคมและ
องค์กรเอกชน 

- หน่วยงาน/เครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ วิสาหกิจเพื่อสังคม เข้ามามีบทบาทใน
การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่มากข้ึน 

- การบูรณาการหรือผนวกรวมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาท่ียั่งยืนเชิงพื้นที ่

ด้านนโยบายและแผน - ปรับปรุงแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2580 
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ด้าน สรุปสถานการณ์การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SCP 
- พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ

ไทย ครบทั้ง 13 ตัวช้ีวัด (ปีงบประมาณ 2561 ศึกษา 3 ตัวช้ีวัด โดย สวทช., ปีงบประมาณ 
2562 ศึกษา 5 ตัวช้ีวัด โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปีงบประมาณ 
2563 ศึกษา 5 ตัวช้ีวัด โดย สวทช.) 

ด้านการเผยแพรส่รา้ง
ความตระหนักและวิถีชีวิต 

- โครงการ G-Green โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- เวทีการสื่อสาร ให้ความรู้ และกิจกรรมสร้างความตระหนักต่อการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา 
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง
สินค้าและบริการ 

- การด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยกรมควบคุมมลพิษ 

- การด าเนินงานโครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโดยโครงการส่งเสริมการผลิตและการบรโิภคอย่างยั่งยืนในทวีปเอเชีย (Switch-
Asia SCP Facility) ของสหภาพยุโรป 

ด้านความเช่ือมโยงกับด้าน
อื่น ๆ (เช่น GHG) 

- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สร้างความมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชนโดยริเริ่มจัดท าเกณฑ์การประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน ท าการประเมินให้
รางวัลองค์กรที่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรก 

- ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยเครื่องมือ และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 
เช่น มาตรการสร้างแรงจูงใจทางภาษี การร่วมกับภาคการศึกษาและวิจัยในการจ าแนก
สาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญเพื่อหาแนวทางลดขนาดของคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน  

ด้านนโยบาย 

1. ภาครัฐควรมีการก าหนดมาตการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดการขยะ e-waste, 

การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า , การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบรียูส 

และรีไซเคิลขยะพลาสติก โดยความร่วมมือจากผู้ผลิต (จัดการของเสียต้นทาง) และผู้บริโภค (จัดการ

ของเสียปลายทาง) รวมถึงการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบังคับใช้ มาตรการด้านภาษีท่ีเป็นการ

ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ภาครัฐ (ด้านนโยบาย, GPP, สร้างความตระหนัก) ควรเร่งขับเคลื่อนการจัดท าบัญชีสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ โดยบัญชีดังกล่าว ควรมีสินค้าและบริการมากขึ้น พร้อมกับการเร่งประชาสัมพันธ์ให้
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เกิดการบริโภคสินค้าและบริการในบัญชี ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้

เกิดผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

ด้านปฏิบัติการ 

3. ภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ควรบูรณาการ ระบบรับรองทั้งระดับโรงงาน ระดับนิคมอุตสาหกรรม และ

ระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยให้มีตัวชี้วัดที่ส่งเสริมการผลิตและการจัดซื้อ สินค้าและบริการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานต่าง ๆ จัดท ารายงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ SDG 

12.6  

4. ภาคเอกชนผู้ผลิต และเครือข่ายภาคการตลาด ควรประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะใน

ประเทศไทย ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด น าไปสู่ การลด

การเผาขยะ (หรือปราศจากการเผาขยะ) การลดการฝังกลบให้น้อยที่สุด ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการผลิต การกระจายสินค้า และการจัดการขยะ เป็นต้น 

5. ด้านเกษตรและอาหาร ควรขับเคลื่อนส่งเสริมเกษตรอาหารที่ปลอดภัยตามแนวทาง GAP โดยใน

ระยะแรกควรเน้นอาหารประเภทผักและผลไม้ ฯลฯ 

6. ภาคการท่องเที่ยว ควรเร่งจัดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชน ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์หลังโควิด เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่เป็นธรรมและยั่งยืน 

ดา้นการติดตามประเมินผล 

7. ภาคการศึกษาวิจัย และภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรเร่งจัดท าข้อมูลฐานของตัวชี้วัด

ตาม SDG12, SDG Dashboard (ของ SDSN) และ Environmental Oerformance Index (EPI โดย

มหาวิทยาลัยเยล) ของประเทศไทย ให้ครบถ้วน และเสนอแนะการขับเคลื่อนให้มีล าดับที่ดีขึ้นในเวที

โลก 

8. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนผลการติดตามประเมินผล

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 และเป้าหมายตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน 

พ.ศ. 2560 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) เพ่ือจัดตามล าดับความส าคัญของงานและสร้างความ

ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามล าดับ

ความส าคัญของงาน  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงกำร “จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตและ 
กำรบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปี 2563” 
 
จัดท ำโดย มูลนิธิเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก 
เลขที่ 35 ซอย เพชรเกษม 48 แยก 4-3 แขวงบางด้วน  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
 
สนับสนุนงบประมำณโดย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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