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ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิต 

และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม



อะไร คือ การผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน SCP
“The use of services and related products, which respond to basic needs and bring a better 

quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as 

the emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not 
to jeopardise the needs of future generations”

การใช้บริการรวมทัง้ที่เกี่ยวข้องกบัการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็น
พืน้ฐานและน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดขีึน้ โดยการลดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสารอันตราย เช่นเดยีวกับลดการปลดปล่อยของเสีย
และมลพิษ ตลอดวัฏจักรชีวิตของการบริการหรือการผลิต ซึ่งไม่ส่ง
ผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไป

(Norwegian Ministry of Environment, Oslo Symposium, 1994)
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The SDGs in Highlights 17 Goals – 169 Targets  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีความผันผวน และรุนแรงมากมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่ทวีความ
เข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งก าหนด
ทิศทาง การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้าใน 
พ.ศ. 2573 จะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต





การด าเนินชีวิตประจ าวัน การบริโภคที่มีส่วนส าคัญ
ท าให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมากที่สุด :

อาหารและเครื่องดื่ม

17 % ของการปล่อย GHGs

28 % ของการใช้ทรัพยากร

สิ่งก่อสร้าง

35 % ของการปล่อย GHGs

19 % ของการใช้ทรัพยากร

ยานพาหนะ

25 % ของการปล่อย GHGs

22 % ของการใช้ทรัพยากร



กิจกรรมส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDGs เป้าหมายที่ 12
การสร้างแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน ภายในปี 
พ.ศ.2573 



แผนการด าเนินงานส่งเสริมการผลิต การบริการและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

น าไปสู่วิถีชีวิตที่
พอเพียงและย่ังยืน

ได้ในที่สุด

สร้างเครือข่าย
ผู้บริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

สร้างความ
ตระหนักรู้ ผู้ผลิต 

และผู้บริโภค

สร้างมาตรการ  
จูงใจที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย

เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาคการผลติ ภาคการบริการ ภาคการบริโภค

Green 

Production
/OTOP

Green 

Hotel

Green 

Office

Green

Upcycle

Green 

Condominium Green 

Temple/Mosque



สถานประกอบการประเภทสิ่งทอ กระดาษสา ขนาดเล็ก ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2557 
มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 878 แห่ง และได้รับตราสัญลักษณ์ตัว G (Green
Production) จ านวน 351 แห่ง

สถานประกอบการขนาดเลก็



• พฒันาเกณฑก์ารผลิตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า 
เคร่ืองแต่งกาย เคหะส่ิงทอ 
ไม้จกัสาน และเซรามิค

• ลดต้นทุนการผลิต และลด
มลพิษท่ีเกิดขึน้ และเพ่ิมโอกาส
และช่องทางส าหรบัผู้บริโภคใน
การเลือกใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

สถานประกอบการขนาดเลก็ Green OTOP

https://www.google.co.th/url?q=http://www.svwinners.com/garuntee/license.html&sa=U&ei=Zkl9U7juDI2urAfnrYHwDA&ved=0CCgQ9QEwAw&usg=AFQjCNGh2h50Zr5suWeJcuxsWUK-OTUlgA


ศูนย์เรียนรู้สิ่งทอขนาดเล็ก และกระดาษสา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จ านวน 7 แห่ง
 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทด า บ้านนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจ่ัน อ าเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง
 กลุ่มกระดาษสาบ้านลองลือบุญ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 กลุ่มกระดาษสาบ้านต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่
 กลุ่มกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



กลุ่มทอผา้บา้นนาตน้จัน่ จงัหวดัสุโขทยั

ผ้าฝ้ายหมักโคลนภูมิปัญญาจากท้องถิ่นดั้งเดิม 
ผ้าที่นิ่มนวล  พล้ิวไหว ทิ้งตัวสวยงาม



กลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นนาป่าหนาด

“เอกลักษณ์ไทด ามลีวดลายที่เปน็โบราณ” 
ผ้าฝ้ายทอมอื บ้านนาป่าหนาดมกีารผลติสบืเนือ่งมาแตโ่บราณ



กลุ่มทอผา้บา้นหนองอาบชา้ง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ลายมัดหมี่สีไม่ตกย้อมสธีรรมชาติจากเปลอืกไม้ และทอด้วยมือ 
กระบวนการผลิตฝ้ายเองในชุมชนและการผลิตผ้าทอย้อมสธีรรมชาติ

เป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน



กลุ่มผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ
บ้านนาเดา (ตูบแก้วมา) จังหวัดล าปาง

เอกลักษณ์ของกลุ่ม ลายผ้าสร้อยดอกหมาก ลายดอกพริกไทย  เป็นแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการผลติเสน้ใย
ธรรมชาติแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกฝ้ายพื้นเมือง มีการบริหารจัดการที่เริ่มต้นจากฐานของ
ครอบครัว และขยายความร่วมมือไปยังสมาชิกในชุมชนใกล้เคียง ช่วยเรื่องรายได้และโอกาสแก่ผู้สูงอายุที่
มีรายได้น้อยในชุมชน



กลุ่มกระดาษสาบ้านลองลือบุญ จังหวัดแพร่

มีการสืบทอดท ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ หลายช่วงอายุคน  จากกระดาษสาธรรมชาติ พัฒนาเป็น
กระดาษสาใส่ดอกไม้ ใบไม้สดเพื่อตกแต่ง โดยภูมิปัญญาของผู้ท ากระดาษสา และพัฒนาท า
ผลิตภัณฑ์อีกหลากหลาย เป็นรายได้สู่หมู่บ้าน ได้กระจายองค์ความรู้การท ากระดาษสา จนเกิด
เป็นกลุ่มกระดาษสาในต าบลบ้านหนุน สร้างรายได้ให้กับต าบล



กลุ่มกระดาษสาบ้านตน้เปา จังหวัดเชยีงใหม่

กระดาษสาเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านในครอบครัวทางภาคเหนือมาเป็นเวลาหลายร้อย
ปีมาแล้ว โดยใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยมือแบบดั้งเดิม นับเป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยที่
ถ่ายทอดศิลปะการผลิตมาจากบรรพบุรุษ งานหัตถกรรมกระดาษสาได้มีการพัฒนารูปแบบให้
หลากหลายจากเดิม สามารถน ามาผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น



กลุ่มกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
บ้านนางาม อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอุดรธานี

มีคุณอุไร สัจจะไพบูลย์ เป็นประธาน มีสมาชิกกลุ่ม 60 คน เป็นการส่งเสริมรายได้เสริมให้กับชุมชนในหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มฯ เน้นในเรื่องการทอผ้าไหม และผ้าฝ้ายแบบกี่พื้นบ้าน โดยย้อมสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ ซ่ึงหมู่บ้านตั้งอยู่ใน
ภูมิศาสตร์ที่ติดกับเชิงเขา “ป่าภูพาน” ที่มีต้นไม้ป่านานาพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ เอกลักษณ์ในการทอผ้าพื้นเมือง ด้วยการ
ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ และได้น าผ้าทอมือมาออกแบบเป็นชุดแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สวยงาม พร้อม
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยดีไซน์แนวสากลที่ทันสมัย ท าให้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของกลุ่มทอผ้าบ้านนางามแห่งนี้
ได้รับความนิยมอย่างสูง จากผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ



โรงแรมสีเขียว (Green Hotel)

• มีการจดัการทรพัยากร พลงังาน
และส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

• รองรบัการจดัซ้ือ จดัจ้างสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

• ปี 2556 – 2559 มีโรงแรมผ่าน
เกณฑก์ารบริการท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมจ านวน 179 แห่ง



ส านักงานสีเขียว (Green Office)

• มุ่งเน้นการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมใน
ส านักงาน

• ปี 2556 ได้พฒันาเกณฑ ์ทดสอบ
เกณฑแ์ละประเมินผล เพ่ือรบัรอง
ส านักงานน าร่อง จ านวน 
10 แห่ง

• ปี 2557 – 2559 มีส านักงานผ่านการ
ประเมิน จ านวน 184 แห่ง 

• ลดการปล่อย Green House Gases 
(GHG) ในภาคส่วนของการบริโภค



ผลิตภณัฑจ์ากวสัดเุหลือใช้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(G – Upcycle) 

• เน้นกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และใช้ทรพัยากรอยา่ง
คุ้มค่า ด้วยการพฒันาเศษวสัดเุหลือใช้
กลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคณุภาพ 
มีมูลค่าสูงขึน้ ทัง้ในด้านการออกแบบ
และเชิงพาณิชย์ และมีความเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

• ใน 2557 – 2558 มีผลิตภณัฑจ์ากเศษ
วสัดเุหลือใช้ท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมิน
จ านวน 112 ผลิตภณัฑ์



ผลิตภณัฑ์ Upcycle Carbon Footprint) 

• เป็นความร่วมมือ 4 หน่วยงาน กรมส่งเสริม อบก. สวทช. 
และ ม.เกษตรศาสตร์

• อัพไซเคิล เป็นกระบวนการน าเอาเศษวัสดุมาออกแบบเชิง
สร้างสรรค์เป็นวัสดุหรอืผลติภณัฑ์ที่ดกีว่าเดิมหรือเทียบเท่า 
โดยใช้กระบวนการที่ไม่ซับซ้อนช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก

• คาร์บอนฟุตพร้ินท์ เป็นการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่หลีกเลีย่งได้จากการน าเศษวัสดุกลบัมาใช้ใหม่

• ใน ปี 2559 มีผลิตภัณฑ์ Upcycle CF ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน19 ผลิตภัณฑ์



มอบรางวลัตราสญัลกัษณ ์G -Green 
ในวันสิง่แวดลอ้มโลก (5 มิถุนายน) และ วันสิ่งแวดลอ้มไทย (4 ธันวาคม)



ส่งเสริม ช่องทางการตลาดสินค้าทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 


