
รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิด ครั้งที่ 3
ภายใต โครงการการศึกษาและประเมินความกาวหนาของการจัดการเทคโนโลยีสะอาด

ของประเทศไทยดวยดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม
วันที่ 21 มิถุนายน 2548  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ หองเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

เร่ิมการประชุม 13.30 น.

ในการประชุมครั้งน้ี มีผูเขารวมการประชุมจํ านวนทั้งสิ้น 160 คนจาก 128 หนวยงาน เริ่ม
การประชุมเม่ือเวลา 13.30 น. โดยมีนายประดิษฐ บุญตันตราภิวัฒน ผูอํ านวยการศูนยวิจัยและฝก
อบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กลาวเปดการประชุม และกลาวถึงความเปน
มาและวัตถุประสงคของโครงการ “การศึกษาและประเมินความกาวหนาของการจัดการเทคโนโลยี
สะอาดของประเทศไทยดวยดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม” รวมทั้งวัตถุประสงคในการประชุมระดมความคิด
ครั้งที่ 3 ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือขอขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับ
การดํ าเนินงานเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทย ในเรื่องของแผนการปฏิบัติการ เรื่อง การสงเสริม
เทคโนโลยีสะอาดแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) พรอมทั้งโครงสราง
และกลไกการดํ าเนินงานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด

ตอมา ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ ผูอํ านวยการฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอม
ไทย ไดมาแนะนํ าโครงการฯ โดยกลาวถึงวัตถุประสงค ขอบเขตการดํ าเนินงาน ขั้นตอนและเปา
หมายของโครงการฯ เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมไดรับทราบถึงภาพรวมของโครงการ จากนั้น
นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา รองนักวิจัยอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดนํ าเสนอกรอบแนวการ
จัดทํ าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ เร่ือง การสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดแบบบูรณาการอยาง
ยั่งยืน ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553) และนายสุดกลา บุญญนันท ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สะอาด สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดนํ าเสนอโครงสรางและกลไกการดํ าเนินงานของกรมสงเสริมคุณ
ภาพสิง่แวดลอมในการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบและใหขอคิดเห็นเพ่ิม
เติม

ผลจากการประชุมระดมความคิด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1. แผนปฏบิตัิการ เร่ือง การสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2549-2553)
• ประเด็นที่ทํ าใหการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดไมแพรหลายในเมืองไทย



แมจะเปนหลักการที่ดี เปน win-win เกิดจากปจจัยประการ เชน พลังงาน ดังน้ัน ตองหา
วิธีการที่จะทํ าอยางไรใหมีการนํ าเทคโนโลยีสะอาดไปใชไดมากขี้น และจัดทํ าตัวชี้วัด
เพ่ือนํ าไปประเมินผลความกาวหนาตอไป โดยอาจมีการประสานงานกับโครงการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) และมุงเนนการดํ าเนิน
งานเทคโนโลยีสะอาดในกลุมเปาหมายที่เปนภาคอุตสาหกรรมกอน (Biogas/biodiesel
จากโรงแปงมัน)
• การจัดทํ าแผนปฏิบัติการ ควรแปลงมาตรการและกลยุทธภายใตแผนแมบทแหง

ชาติวาดวยการผลิตที่สะอาดมาเปนแผนปฏิบัติการและกํ าหนดเปาหมาย โดยการ
ประชุมกลุมยอยเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของกลุมภาคีทั้ง 6-7 ภาคีที่ระบุไวในแผน
แมบทฯ ดังกลาว

• ผูเขารวมประชุมไดใหขอคิดเห็นวาวสิัยทัศนในการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดยังไม
ชัดเจน ทํ าใหมองไมเห็นภาพชัดวาควรจะจัดลํ าดับความสํ าคัญของกิจกรรมและ
กลุมเปาหมายอยางไรเพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนหรือวัตถุประสงคของกรมฯได ซ่ึง
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดชี้แจงวาในเรื่องของการสงเสริมเทคโนโลยี
สะอาด กรมฯไดวางกรอบไววาแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดจะ
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนการบริหารราชการแผนดินของประเทศ และ
ในขณะเดียวกัน ตองสอดคลองกับภารกิจของกรมฯ ดวย คือ การเปนองคกรที่
ตองการสงเสริมเผยแพรความรูและจิตสํ านึกดานสิ่งแวดลอมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

• ในแผนปฏิบัติการ ควรกํ าหนดหนาที่และกลุมเปาหมายของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดลอมที่ชัดเจน รวมทั้งควรจัดลํ าดับความสํ าคัญของงานที่ตองทํ าดวย ดังน้ันการ
เขยีนโครงการหรือแผนปฏิบัติการควรเขียนโดยใชกลุมเปาหมายเปนหลัก

• ควรปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการที่ไดนํ าเสนอ โดยแบงตามพื้นที่
• ไดมีผูตั้งขอสังเกตวา เฉพาะมาตรการ 1.2 ในสวนของ “การสงเสริมเทคโนโลยี

สะอาดแกหนวยงานภายนอก” เทานั้นที่เปนมาตรการสรางจิตสํ านึก ซ่ึงในการสง
เสริมเทคโนโลยีสะอาดควรจะเปนการสงเสริมทั้งการสรางจิตสํ านึกและสนับสนุนให
เกิดการดํ าเนินงานทั้งในดานการเงินและดานวิชาการ และทางกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมควรสรางมาตรการสงเสริมใหสรางกระบวนการใหเอกชนเกดิความ
ตองการในการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาด และจากนั้นจึงหาวิธีการและแหลง
สนับสนุนดานการเงินใหเอ้ือตอการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดในภาคเอกชน
ดวย

• นอกจากนี้ ไดมีผูใหขอเสนอแนะวา ในการจัดลํ าดับความสํ าคัญเพ่ือดํ าเนินงานดาน
เทคโนโลยีสะอาด ควรเริ่มจากการจัดลํ าดับพ้ืนที่ที่มีปญหาดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด
เปนอันดับตนๆ



• ไดมีผูใหขอเสนอแนะวาควรลํ าดับความสํ าคัญของกลุมเปาหมาย เชน กลุมอุตสาห
กรรมหรือกลุมภาคีใดควรเปนกลุมที่จะสงเสริมในชวงแรกๆ และควรพิจารณาถึง
แรงจูงใจ (incentive) ที่จะชักจูงใหกลุมภาคีเปาหมายใหความสนใจกับการดํ าเนิน
งานเทคโนโลยีสะอาด

• ผูเขารวมประชุมไดเสนอวา ควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือผลักดันใหประชาชนและ
อุตสาหกรรมเห็นความสํ าคัญของเทคโนโลยีสะอาด และควรมีการกํ าหนดกลุมเปา
หมายหรือจัดลํ าดับความสํ าคัญในการดํ าเนินงานสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด โดยอาจ
กํ าหนดกลุมเปาหมายการดํ าเนินงานที่เริ่มจากอุตสาหกรรมกอน เชน ในโรงกลั่นนํ้ า
มัน นอกจากนี้ควรคํ านึงถึงเรื่องงบประมาณในการดํ าเนินงานดวย วาทํ าอยางไรจึง
จะชวยอุตสาหกรรมลดตนทุนในการดํ าเนินงาน หรือประสานงานเพื่อหาแหลงทุน
มาชวยสนับสนุนในการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาด

• ที่ปรึกษาไดชี้แจงวา การดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดในภาคอุตสาหกรรมมีเจา
ภาพที่ชัดเจน คือ กระทรวงอุตสาหกรรม หรือในภาคการทองเที่ยวก็มีการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย หรือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนเจาภาพ และในสวนของ
การศกึษา คือ กระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพ ประกอบกับนโยบายของกรมฯ ที่
ตองการสงเสริมเผยแพรหลักการดานการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยเนนกลุมเปา
หมายที่ชุมชนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป ดังน้ันเพ่ือลดการทํ างานซํ้ าซอนและ
ดํ าเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร กลุมเปาหมายของกรมฯ จึงมุงเนนที่ภาคการ
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคการศึกษา (ในบางสวน)

• ซ่ึงไดมีผูใหคํ าแนะนํ าวาควรหาแนวทางในการสงเสริมผูนํ าทองถิ่นใหมีความรูและ
ตระหนักถึงความสํ าคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด

• อาจมีการจัดทํ าตัวชี้วัดประเมินผลการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยี
สะอาดในสวนทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง

• สิง่แรกที่ศูนยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (Centre of
Cleaner Technology for Environmental Quality Promotion,Clean TEQP) ควร
ทํ าใหเร็วที่สุด คือ รวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยีสะอาดหรือกรณีศึกษาจาก
โครงการนํ ารองที่หนวยงานตางๆ ไดดํ าเนินการไว นํ ามาเผยแพรไปสูกลุมเปา
หมายหรือนํ าไปตอยอดไดเลย ไมควรเริ่มตนใหม

• โดยสรางพันธมิตรเครือขาย เชน สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช.) และนํ าบทเรียนที่พันธมิตรเครือขายฯ ไดดํ าเนินการมาสรุปบทเรียน
ปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไขเพ่ือสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสะอาดอยาง
แพรหลาย



• ตัวชี้วัดสภาพความสํ าเร็จของงานในเปาหมายหลักที่ 1 ควรวดัโดยพิจารณาจาก
สภาวะสิ่งแวดลอมดีขึ้น (เปน performance-based) มากกวาวัดจากจํ านวนรอยละ
ของงบประมาณพฒันาองคกรที่ตั้งไวเพ่ือบูรณาการดานเทคโนโลยีสะอาด

2. โครงสรางและกลไกการดํ าเนินงานของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในการ
สงเสริมเทคโนโลยีสะอาด
• ผูเขารวมการประชุมเห็นดวยใหมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อดํ าเนินงานสง

เสรมิเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทยใหแพรหลายมากขึ้น
• ศนูยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (Centre of Cleaner

Technology for Environmental Quality Promotion,Clean TEQP) ควรนํ าองค
ความรูและปญหาอุปสรรคที่หนวยงานอื่นไดประสบ มาตอยอดและทํ าใหศูนยเปน
มากกวา demonstration center

• ศนูย Clean TEQP ควรตั้งเพ่ือรวบรวมองคความรู บูรณาการและเผยแพรความรู
ไปสูภาคีตางๆ

• ศูนย Clean-TEQP ควรแยกเปนเอกเทศเพื่อความคลองตัวในการดํ าเนินงาน
• อาจยกใหศูนย Clean-TEQP เปนคณะกรรมการ โดยใหรัฐมนตรีกระทรวงทํ าหนาที่

รับผดิชอบเรื่องเทคโนโลยีสะอาดเปนเรื่องหลัก (เดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ปจจุบันคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม) เปนประธาน ใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนเลขานุการและเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ 7 ภาคีหลักในแผนแมบทฯ เปนคณะกรรมการ สวนศูนย
Clean-TEQP ก็เปนฝายธรุการ ดังน้ัน จะเปนการชวยใหกรมควบคุมมลพิษสามารถ
เรงรัดติดตามงานไดอยางเปนผล ในขณะเดียวกัน ก็ชวยใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดลอมสามารถดํ าเนินงานตามภาระกิจหลักของตนได

3. อ่ืนๆ
• ควรมีการกํ าหนดวิธีการประเมินความกาวหนาของโครงการที่ดํ าเนินงานดาน

เทคโนโลยีสะอาด
• มีผูใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากประสบการณ ที่อุตสาหกรรมบางแหงไมไดดํ าเนินงาน

ดานเทคโนโลยีสะอาด เชน การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากของเสียโรงงานและขาย
ใหกับการไฟฟา เน่ืองจากไมมีความรูวาจะเริ่มตนอยางไร ทั้งที่เห็นวาโรงงานอื่นทํ า
แลวดี อีกประการหนึ่ง คือ ไมกลาลงทุนมากเพราะไมมีใครมารับรองวาถาหากลง
ทุนทํ าแลวจะไดผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม

• ควรมีการปรับปรุงการติดตามผลการดํ าเนินงานในแผนแมบทแหงชาติวาดวยการ
ผลติทีส่ะอาด ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



• เน่ืองจากขาดการประสานงานกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ทํ าใหหนวยงานที่รับ
ผิดชอบหรือถูกอางถึงในแผนแมบทแหงชาตวิาดวยการผลิตที่สะอาดไมไดรับทราบ
เกี่ยวกับแผนแมบทฯนี้ สงผลใหไมมีการนํ าแผนแมบทแหงชาตวิาดวยการผลิตที่
สะอาดไปแปลงเปนแผนปฏิบัติการของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ

• สํ าหรับในบางหนวยงานที่ผูบริหารรับทราบแลว แตก็จะมีอุปสรรคในดานการจัดสรร
งบประมาณเพื่อชวยใหเกิดการดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดตามภาคีตางๆ
เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณตองใหความสํ าคัญกับงานประจํ าหรือภาระกิจหลัก
ของหนวยงานกอน ซ่ึงเทาที่ผานมาก็จะมีภาระกิจเรงดวนที่สํ าคัญที่ตองดํ าเนินงาน
กอนทํ าใหไมสามารถแบงมาทํ างานดานเทคโนโลยีสะอาดดวยได

• ควรตัง้คณะกรรมการหลักในการประสานงานเรื่องแผนแมบทแหงชาติวาดวยการ
ผลิตที่สะอาด ซ่ึงทางผูวิจัยไดชี้แจงวาขณะนี้ทางกรมควบคุมมลพิษกํ าลังดํ าเนินการ
ในเร่ืองเก่ียวกับแผนแมบทอยู

ปดการประชุม เวลา 16.00 น.

นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา
ผูบันทึกการประชุม
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