
นาง สวุรรณา เตียรถส์วุรรณ

รองอธิบดีกรมควบคมุมลพิษ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

วนัพธุท่ี ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐

นโยบายภาครฐักบัการส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคท่ีย ัง่ย น



ก้ า ว เ ข ้ า สู่ ก า ร

ด าเนินการ/องคก์ร ที่เป็น

มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้อ ม

รองรบัเศรษฐกิจสเีขียว

นโยบายภาครัฐ  กับการ

ส่งเสริมการผลิตและการ

บรโิภคทีย่ ัง่ยืน

Thailand 4.0 ขบัเคล่ือน

การผ ลิตและการบริ โภคที่

ยัง่ยืน………..?

ประเด็น



การผลิตและการบรโิภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มน าไปสู่

“ก า ร พ ั ฒ น า ที่ ย ั่ ง ยื น”



การจัดการขยะ/ของเสีย

การจัดซือ้อย่างยั่ งยืน

ฉลากสิ่งแวดล้อมและ
การรับรองมาตรฐาน



การผลติ

ของเสยี/มลพิษ

ของเสยี/มลพิษ

ทรพัยากร
ทรพัยากร 

เทคโนโลยี

สะอาด



การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

เศรษฐกจิสเีขยีว

เศรษฐกจิฐานความรู/้สรา้งสรรค ์

เศรษฐกจิฐานปัจจยัการผลติ

• เศรษฐกิจ เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม

• สงัคม ไม่มีความยากจน ลดความเหลื่อมล า้

• สิง่แวดลอ้ม ไดร้บัการฟ้ืนฟู อนุรกัษแ์ละจดัการอยา่งย ัง่ยนื

• ประชาชน มีสว่นรว่มพฒันาทกุดา้น

•สงัคมคารบ์อนต า่

•จดัการแบบไรข้องเสยี/ใชว้สัดหุมุนเวียน

•สนิคา้สเีขยีว

•การมีส่วนร่วมของประชาชน

•สรา้งมูลค่าเพิม่ โลกาภวิฒัน์

•เช อ่มโยงโลก-ทอ้งถิน่

•เนน้ตลาดเฉพาะ

•พฒันาโดยยดึพ ้นท่ีเป็นหลกั

•ใชแ้รงงานราคาถูกและ

ทรพัยากรธรรมชาติเป็นหลกั

•เนน้ปรมิาณและเพิม่

ประสทิธิภาพการผลติ



กระแส

การพฒันาโลก

นโยบายภาครฐักบัการ

ส่งเสรมิการผลติและการ

บรโิภคท่ีย ัง่ย น

ท าไม.....?ตอ้งกา้วเขา้สู่การด าเนินงาน/

องคก์รท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

(รองรบัเศรษฐกจิสเีขียว)

- ความไม่ย ัง่ย น

- ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

- ทิศทางการคา้ระหว่างประเทศ





SDGs เป็นเป้าหมายเพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของประชากรโลก และใชท้รพัยากร

อยา่งคุม้คา่ ทีมุ่ง่แกปั้ญหา 17 ดา้น ไดแ้ก่

1)ความยากจน    

2) ความหวิโหย   

3) สุขภาวะ    

4)การศึกษา   

5) ความเทา่เทยีมทางเพศ 

6) น า้และสุขาภิบาล   

7) พลงังาน

8) เศรษฐกิจและการจา้งงาน   

9) โครงสรา้งพ้ืนฐาน   

10) ความเหล่ือมล า้ 

11) เมืองและการตัง้ถ่ินฐาน  

12) การผลิตและการบรโิภคทีย่ ัง่ยืน 

13) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

14) ทรพัยากรทางทะเล   

15) ระบบนิเวศบนบกและป่าไม ้ 

16) จรยิธรรมและความยุตธิรรม

17)เสรมิสรา้งความเขม้แข็งในวธิีการปฏิบตัิใหเ้กิดผล และสรา้งพลงัแหง่

การเป็นหุน้สว่นความรว่มมือระดบัสากลตอ่การพฒันาทีย่ ัง่ยืน



12.1 ด าเนินการให้เป็นผลตามกรอบการ

ด าเนินงานระยะ 10 ปี ว่าดว้ยการผลิตและการ

บริโภคท่ีย ัง่ย น ทุกประเทศน าไปปฏิบตัิ โดย

ประเทศพฒันาแลว้เป็นผูน้ า โดยค านึงถึงการ

พฒันาและขีดความสามารถของประเทศก าลงั

พฒันา

12 .2 บรรลุการจดัการ ท่ีย ั่งย น และการใช ้

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสทิธิภาพ ภายในปี 

2573

12.4 บรรลุการจดัการสารเคมีและของเสียทุก

ชนิดในวิธีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตลอดทัง้

วงจรชีวิตของสิ่งเหล่าน ัน้ ตามกรอบความ

ร่วมม อระหว่างประเทศท่ีตกลงกนัแลว้ และลด

การปลดปล่อยสิง่เหล่าน ัน้ออกสู่อากาศ น า้ และ

ดิน อย่างมีนยัส าคญั เพ อ่ท่ีจะลดผลกระทบทาง

ลบท่ีจะมีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม

ใหม้ากท่ีสดุ ภายในปี 2563





เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยืนในกรอบสหประชาชาติ

กรอบยุทธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ปี

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

Thailand 4.0

ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ระยะ 20 ปี

แผนขบัเคล่ือนการผลิตและการบรโิภค

ทีย่ ัง่ยืน 



“เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท่ี ย ั่ ง ย น” (Sustainable Development Goals) ที่ผูน้ า 193 

ประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ ไดล้งนามรว่มกนัที่จะใช ้17 เป้าหมายของการพฒันาที่ย ัง่ยืน

หรือ UN-SDGs เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาใหโ้ลกเราน่าอยู่มากขึ้น ภายในปี 2030 นบัจากที่มี

มตวินัที ่25 กนัยายน 2558 ในการประชุมใหญท่ีก่รุงนิวยอรก์

SDGs = กติกาโลก



เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ย นในกรอบสหประชาชาติของไทย

การด าเนินการของไทย

- การจดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาทีย่ ัง่ยืน (กพย.) เม่ือ 24 ก.ค. 2556 โดยมีเลขาธิการส านกังาน สศช.

- การจดัการประชุม AsiaPacific Ministerial Dialogue: From the Millennium Development Goals to 

the United Nations Development Agenda beyond 2015 รว่มกบัเอสแคป ชว่ง 2628  26-28 ส.ค. ที ่

กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมไดร้บัรอง Bangkok Declaration of the Asai Pacific region on the United 

Nations Development Agenda beyond 2015

เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตเิป็นกรรมการและเลขานุการ

ประเดน็ท่ีไทยมีบทบาทน าและสามารถผลกัดนัไดใ้นเวทีสหประชาชาติ

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง การขจดัความยากจน การสง่เสรมิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้การส่งเสริม

การลดความเสีย่งและบรรเทาภยัพิบตั ิรวมทัง้การบรหิารจดัการน าและการสง่เสรมิสิทธิมนุษยชนในเวที

ระหวา่งประเทศ

ท่ีมา : กระทรวงการตา่งประเทศ ประเทศไทย (2015)

ประชุมครัง้แรก 

วนัที ่5 ตุลาคม 2558



กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี และทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560-2564)

• น าวิสยัทศันข์องยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) 

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยืนเป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• น ายุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่

1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง

2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม

5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

6. ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรกิารจดัการภาครฐั



1. ความ

มัน่คง

4. การสรา้ง

โอกาสความเสมอ

ภาคและเทา่เทยีม

กนัของสงัคม

2. การสรา้ง

ความสามารถ

ในการแข่งขนั

5. การารา้งการ

เตบิโตบนคณุภาพ

ชวีติทีเ่ป็นมิตรก่อ

สิง่แวดลอ้ม

6. การปรบัสมดุล

และพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการ

ภาครฐั

3. การพฒันาและ

เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคน

“มัง่ค ัง่”



ยุทธศาสตรท์ี ่5

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

1. สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสเีขียว

2. สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนบนสงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล

3. สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนบนสงัคมทีเ่ป็นมิตรตอ่สภาพภูมิอากาศ

4. สรา้งความมัน่คงน า้ พลงังานและเกษตรอาหารทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

5. พฒันาพ้ืนทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

6. ยกระดบักระบวนทศัน ์และมองอนาคตประเทศ 



ช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

ประกอบดว้ย 10 ยุทธศาสตรห์ลกั ดงัน้ี

1. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์

2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม

3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน

4. ยุทธศาสตรด์า้นการเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

5. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง

6. ยุทธศาสตรด์า้นการเพ่ิมประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั

7. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส์

8. ยุทธศาสตรด์า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วจิยั และนวตักรรม

9. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมือง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ

10. ยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น และภูมิภาค



ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

1) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

2) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลดุพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง

3) การรองรบัการเช อ่มโยงภูมิภาคและความเป็นเม อง

4) การบรหิารราชการแผ่นดนิท่ีมีประสทิธิภาพ

5) การสรา้งระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสทิธิภาพ



ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2560-2579)

1.  การจดัการป่าไม ้และความหลากหลายทางชวีภาพ

2.  การบริหารจดัการน า้

3.  การจดัการขยะมูลฝอย และสิง่แวดลอ้ม

4.  การสง่เสรมิการผลิตและการบรโิภคทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• ผลกัดนัการผลติและบรโิภคทีย่ ัง่ยนืเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

• ใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร ์    

5.  การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

6.  การพฒันาระบบบรหิารจดัการและองคก์ร



Thailand 4.0

1. ระบบเศรษฐกจิท่ีสามารถปรบัสภาพตามภูมิอากาศควบคู่ไปกบัสงัคมคารบ์อนต า่

อย่างเต็มรปูแบบ

2. เปลีย่นกระบวนทศัน ์สู่การพฒันาท่ีสมดลุตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

3. เปลีย่นจาก Traditional Services ไปสู่ High Values Services   



แผนขบัเคล อ่นการผลติและการบรโิภคท่ีย ัง่ย น พ.ศ. 2560-2579

SCP Roadmap 2017-2036

▪ ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

- สง่เสรมิใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเขา้รว่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry 

Mark) 

- สนบัสนุนระบบแลกเปล่ียนของเสยี (waste exchange system) และการคดัแยกกาก

อุตสาหกรรมและน ากลบัมาใชใ้หม่ (recycle)

▪ ภาคเกษตรกรรมและอาหาร

- สง่เสรมิการเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) ภาคเกษตรกรรมเพ่ือป้องกนัการบุกรุกพ้ืนทีป่่า

- สง่เสรมิการท าเกษตรยัง่ยืน/เกษตรอนิทรีย ์

- สง่เสริมพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการลดขยะอาหาร
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▪ ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร (รวมทัง้การท่องเท่ียว) 

- ด าเนินการตามนโยบายเพ่ือการทอ่งเทีย่วทีย่ ัง่ยืน

- สนบัสนุนใหแ้หลง่ทอ่งเทีย่วระดบัประเทศมีแผนการจดัการทีค่  านึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรบั (Carrying capacity) ของแตล่ะพ้ืนที ่

▪ ภาคการจดัซ ้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มของภาครฐั และฉลากสิง่แวดลอ้ม 

- สง่เสรมิการผลิตสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

- สง่เสรมิการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มของทุกภาคสว่น 

- พฒันาระบบฉลากสิง่แวดลอ้ม

- สนบัสนุนการจดัตัง้ศูนยข์อ้มูลบญัชผีลิตภณัฑ ์และบญัชผีูป้ระกอบการ

- สง่เสรมิใหเ้กิดการบรโิภคทีย่ ัง่ยืน
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▪ ภาคเม องและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

- ขยายผลตน้แบบเมืองนิเวศ (Eco-city) บนพ้ืนฐานของสงัคมคารบ์อนต า่ (Low Carbon city: LCS) 

แนวคดิเมืองอจัฉรยิะ (Smart city) และแนวคดิเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco-Industrial Town:   EIT) 

- ปฏิบตัติามหลกั 3R (Reuse Reduce Recycle)

▪ ภาคการสรา้งความตระหนกัและการศกึษา

- สง่เสรมิการสือ่สาร ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยดา้นการผลิตและการบริโภคทีย่ ัง่ยืนในทุกระดบั

- สนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทางสงัคม (social innovation) เพ่ือสนบัสนุนการบรโิภคทีย่ ัง่ยืน เชน่ การจดัท า 

green card เพ่ือซื้อสนิคา้ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

- พฒันาและบรรจหุลกัสูตรดา้นการบรโิภคทีย่ ัง่ยืน (Environment Education for 

Sustainable Consumption : EESC) 



ขอบคุณค่ะ


