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• SCP ความทาทายและโอกาสบนความย่ังยืน 

    สูเปาหมาย Net Zero Emission 

• สอวช. รวมกับเครือขาย Thai SCP ขับเคลื่อน 

CE Innovation Policy Forum 6 กลุม 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย

 เป็นเรอืงทน่ีายนิดเีป็นอย่างยงิ เมอื “กลุ่มป่าแก่ง

กระจาน” ได้รบัการประกาศขนึทะเบียนจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย โดย

ถือเป็นมรดกโลกแห่งที 6 ของประเทศไทยและเป็น

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งท ี3 ของไทย ต่อ

จากเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ในปี 

พ.ศ. 2534 และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ใน 

ปี พ.ศ. 2548

   โดยกลุ่มป่าแก่งกระจานไดร้บัการขนึทะเบียนเป็น

มรดกโลก เนืองจากเป็นถนิทอียู่อาศยัของชนิดพนัธุ์พชื

และพนัธุ์สตัว์ทใีกลสู้ญพนัธุ์ และมคีุณค่าโดดเด่นระดบั

โลก รวมไปถงึเป็นแหล่งตน้นําลําธารทสีาํคญัของแม่นํา

เพชรบุร ีแม่นําปราณบุร ีและแม่นําภาชี เป็นป่าผืน

ใหญ่ทมีคีวามอุดมสมบรูณ์ มเีนือทปีระมาณ 2.5 ลา้น

ไร ่(4,089 ตารางกโิลเมตร) มคีวามยาวตงัแต่เหนือ

สุดถงึใตส้ดุของพนืทกีวา่ 200 กโิลเมตร

BBC (วนัที 27 กรกฎาคม 2564) สามารถอ่านละเอียดเพิมเติมไดท้:ี https://www.bbc.com/thai/thailand-57968385
https://mgronline.com/travel/detail/9640000073444

งานสมัมนา

การผลิตและการบริโภคทียงัยืน
ความท้าทายและโอกาสบนความยงัยืน

สู่เป้าหมาย Net Zero Emissions
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สอวช. ร่วมกบัเครือข่าย Thai SCP 

ขบัเคลือน CE Innovation Policy Forum 7 กลุ่ม

     ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหวาง ดร.วิจารย 

สมิาฉายา นายกสมาคมสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (ประเทศไทย) และ ดร.กิติพงค พรอมวงค  ผูอํานวยการสํานักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) เมื่อวันจันทรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อแสดง

เจตนารมณรวมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนใหเกิดผลสมัฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมเปนระยะเวลา 5 ป และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2564 ท้ังสองฝายไดมกีารทําขอตกลงโครงการที่สอง คือ โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคสวนของไทยสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(มิ.ย. – ต.ค. 64)  เพ่ือพัฒนา “Circular Economy Innovation Policy Forum” ใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความ

คิดเห็นใหเกิดการตั้งประเด็น (Agenda) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนภาคสวนของไทยสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ พัฒนา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสรางนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Innovation Policy)  เพ่ือนําไปสูการปรับ (ราง) 

สมุดปกขาว “การพัฒนาระบบเพ่ือการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจหมุนเวียน” โปรแกรมปกหมุดเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยี 

สอวช. โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือ

       เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปนหนึ่งในโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy: BCG 

Model) ซ่ึงเปนนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาล เน่ืองจากท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการใชทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลของการพัฒนาดังกลาวตองแลกดวยความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือท้ิงท่ีสรางมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพ ซ่ึง

ตองใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือแกปญหา   โมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงเปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีตอยอดจากจุดแข็งของ

ประเทศไทยคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนการเชื่อมโยงหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา สรางมูลคาเพ่ิมโดยใชองคความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

1. เพื่อศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนตอการพัฒนาแนวทางการ

ขับเคลื่อน CE 

2. สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพดานพัฒนานโยบายวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือสรางเครือขายความเช่ียวชาญดาน CE ในหนวยงานที่

เก่ียวของ

3. ศึกษาวิจัยรวมกันเพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

4. เพ่ือออกแบบกลไกหรือแนวทางการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให

เกิดการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจหมุนเวียน



33

NEWSLETTER Vol 1, Issue 8: August 2021
THAI SCP NETWORK

SCP TALKS
     ภายใตกิจกรรมโครงการนี้สอวช.และสมาคมสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน(ประเทศไทย)  ไดรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือ

พัฒนา “Circular Economy Innovation Policy Forum”  รวมกับเครือขายสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ

หนวยรวมดําเนินการ 5 แหง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในแตละกลุมรายสาขา รวม 7 กลุม ตามโครงสราง

ของThai SCP Network ดังรูป 

สําหรบักรอบการพัฒนากลยุทธเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 2030 ของประเทศไทย กําหนด

เปาหมายในการลดการใชทรัพยากรลง 

1 ใน 4  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

อยางนอย 5 ลานตันคารบอนไดออกไซด 

และสรางมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

1-3 % ของ GDP โดยสรางโอกาสธุรกิจใหม 

CE Solution Platform, CE Service 

Provider, CE Entrepreneurs 

ทมีา: (ร่าง) สมุดปกขาว “การพฒันาระบบเพอืการเปลยีนผา่นสูเ่ศรษฐกจิหมุนเวยีน”
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1. กลุมอุตสาหกรรม คุณพรรรัตน  เพชรภักดี  สถาบันน้ําและส่ิงแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน สภา

อตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

2. กลุมเกษตรและอาหาร ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง ศนูยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมติร

ตอส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. กลุมทองเที่ยว&บริการ และกลุมนโยบาย   รศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต และทีมงาน

4. กลุมการศึกษาและกลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.วรินธร สงคศิริ รอง     

อธิการบดีฝายยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานวิจัยนวตักรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

5.  กลุมการเงินและตลาดทุน ผศ.ชล บุนนาค ศูนยวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG 

Move) คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ เครือขายวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ของประเทศไทย (SDSN Thailand)

หนวยรวมดําเนินงาน 5 หนวย การจัดประชุมกลุม CE Innovation Policy Forum 7 กลุมรายสาขา



55

NEWSLETTER Vol 1, Issue 8: August 2021
THAI SCP NETWORK

SCP TALKS
CE Innovation Policy Forum  

       ภายใตโครงการฯ นี้ สวอช. สมาคมฯ และทีมงานหนวยรวมแตละแหง ไดรวมดําเนินการกิจกรรมสําคัญ คือ การจัดประชุม

สมาชิกเครือขายและภาคสวนตางๆ ที่มีการดําเนินงาน มีความตระหนัก และสนใจขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของ

ประเทศไทย ในลกัษณะ “Bottom up”  มีแผนการจัดประชุม 3 ครั้งตอกลุม ในระหวางเดือน กรกฎาคม- กันยายน 2564  รวม

ทั้งหมด 7 กลุม รวม 22 ครั้ง คาดวาจะมีภาคสวนกลุมตางๆที่สนใจเขารวมประชุมประมาณ  300-400 ทาน ผลของการประชุม

ทั้งหมดนี้จะนําไปสู 

 การปดประเด็นชองวาง ขอจํากัด ความตองการและสถานภาพการดําเนินงานดานเศรษฐกิจหมุนเวียนปจจุบันของหนวย/

กลุมสาขาที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิหมุนเวียน

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดเห็นและบูรณาการทํางานของทุกภาคสวน (Circular Economy Innovation Policy 

Forum) ที่นําไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับโครงสราง/ปจจัยเอื้อ และระบบนิเวศ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Circular Economy แตละกลุมรายสาขา กลุมอุตสาหกรรม กลุมเกษตรและอาหาร กลุม

ทองเที่ยวและบริการ กลุมการเงินและตลาดทุน กลุมการศึกษา กลุมงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุม

นโยบายและภาพรวมของการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 แนวทาง/โปรแกรมการทํางานรวมกันของเครือขายเพ่ือสรางระบบนิเวศเอ้ือตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ปฏิทินงานประชุม CE Innovation Policy Forum เดือน สิงหาคม 2564  

10 สงิหาคม 64

09.30-11.30 น.

11 สงิหาคม 64 

13.00-16.00 น.

 13 สงิหาคม 64

 09.30-11.30 น.

20 สงิหาคม 64

 09.30-11.30 น.

23สงิหาคม 64            

13.30-16.30 น

หวัขอ้ “ทศิทางและความตอ้งการในการขบัเคลอืนเศรษฐกจิหมุนเวยีนของภาคอุตสาหกรรมไทย”

สามารถลงทะเบยีนเขา้ประชุมผา่น QR Code 

ประชุมครงัท1ี

ประชุมครงัที 2 ระดมความเหน็ 

วิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค โอกาส ความเสียง ปัจจยัความสาํเรจ็ 

กลุ่มการศกึษา 

กลุ่มวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม

กลุ่มการเงนิและตลาดทุน(เชา้) 

กลุ่มอุตสาหกรรม (TBC)

กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

13 สงิหาคม 64

13.00-16.00 น.

24 สงิหาคม 64            

13.30-16.30 น

25 สงิหาคม 64            

13.00-15.00 น

ประชุมครงัที 3 เสนอแนะแนวทางขบัเคลือนกลุ่ม นโยบายในการสร้างนวตักรรมเศรษฐกิจ

หมุนเวียน

กลุ่มท่องเทยีวและบรกิาร

กลุ่มการศกึษา 

กลุ่มเกษตรและอาหาร

ผูบริหารสมาคมสงเสริมการผลิตและการบริโภคย่ังยืน (ประเทศไทย)

ดร.วิจารย สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนท่ี 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนท่ี 2 

ดร.พงษวภิา หลอสมบูรณ กรรมการและเลขาธกิาร

รศ.ดร. ธํารงรตน มุงเจริญ ท่ีปรึกษาสมาคมฯ

Download ใบสมคัร

สมาชิกสมาคมส่งเสริม

การผลิตและการ

บริโภคทียงัยืน 

(ประเทศไทย) 

ทมีงานจดหมายขาว 

ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ           เลขาธิการ Thai SCP Network น.ส.วิภาวรรณ คลังเงิน         เลขานุการเครือขาย

น.ส.พีรพร พละพลีวลัย รองเลขาธิการ Thai SCP Network นางสิริพร นอยโสภา       เลขานุการเครอืขาย

นางเรไร เที่ยงธรรม เลขานุการเครือขาย นางสาว ดุษติา ไทยตรง        ผูชวยรองเลขาธิการ

ทมีงานจดหมายขาว 

ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ           เลขาธิการ Thai SCP Network น.ส.วิภาวรรณ คลังเงิน         เลขานุการเครือขาย

น.ส.พีรพร พละพลีวลัย รองเลขาธิการ Thai SCP Network นางสิริพร นอยโสภา       เลขานุการเครอืขาย

นางเรไร เที่ยงธรรม เลขานุการเครือขาย นางสาว ดุษติา ไทยตรง        ผูชวยรองเลขาธิการ
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