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องคความรู ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

งานดาน SCP

 เปนเครือขายขอมูลการดําเนินงาน 

SCP ของประเทศ ประสานกับหนวยงาน

ทั้งในและตางประเทศ
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รูจกัเครือขาย Thai SCP สารจากประธาน

กิจกรรมสําคัญ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

เครือขายสงเสริมการผลิตและการบริโภค

ที่ย่ังยืนแหงประเทศไทย (Thai SCP 

Network) ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

เวลา 14.00-16.00 น. 

ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

วันนี้ Thai SCP Network มเีปาหมายเดียวกันคือ SDG Goal 12 สําหรับประเทศไทยท่ีมีการกําหนดแผน

ขบัเคลื่อนนาํทาง 20 ป (พศ 2560-2580) บทบาทของเครือขายสองปท่ีผานมาเราไดรับการสนับสนุนการทํา

กิจกรรมเครือข ายจากกรมสง เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มูลนิธิเพ่ือสงเสริมการผลิตและการบริโภคแหงเอเชียแปซิฟก สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย ตลาดหลกัทรัพยแหง

ประเทศ ฯลฯ  งานเครือขายคือความรวมมือภาคสวนตางๆแบบสมัครใจ ใหความรู ผลักดันกลไก  การทํางาน

ในมิติตาง รวมทั้งการรวบรวมขอมูลเพื่อการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ภาคการศึกษา และภาคประชาชนมากย่ิงข้ึน บางดานอาจยังไมมีเจาภาพหลักในการขับเคล่ือน ผมขอเชิญ

ชวนทุกทานรวมกันสมาชิก เพ่ือภาคภูมิใจรวมกันเครือขาย Thai SCP Network ระดับประเทศแหงแรกใน

ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก

ทายท่ีสุด ผมขอขอบคุณทานกรรรมการเครือขาย Thai SCP Network  ทานสมาชิก สมาคมเครือขายการ

ผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนทุกทาน สําหรับการทํางานรวมกัน ในโอกาสน้ีผมขอตองขอขอบคุณเลขาธิการคน

แรกของเครือขาย Thai SCP Network และสมาคมฯ คือ รศ ดร.ธํารงรัตนมุงเจริญ ในความเสียสละ มุงม่ัน

ในงานของเครือขายตลอดสองปกวาที่ผานมา และขอตอนรับเลขาธิการเครือขายและสมาคมฯ ทานใหม       

ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ  ขอบคุณครับ 

จดหมายขาว E-newsletter ฉบับแรก มกราคม 2564 นี้ ผมใน

ฐานะประธานเครือขายสงเสริมการผลิตและการบริโภคแหงประเทศ

ไทย หรือ Thai SCP Network รูสึกยินดีอยางย่ิงท่ีเราไดเพิ่มชอง

ทางการส่ือสาร แมวาเราเพ่ิงกอต้ังเพียงสองปกวาเทานั้น และใน

เดือนกรกฎาคม 2563 เราไดจัดตั้งสมาคมเครือขาย SCP หลาย

ทานอาจไมทราบวา Thai SCP Network เปนกลุมเครือขายท่ี

ตอเนื่องของไทยต้ังแตเครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจ

และการผลิตท่ีสะอาด หรือ Thailand Network on Eco-

Efficiency and Cleaner Production (TNEC) ต้ังแตป 2544 

นับเปนความมุงม่ันตอเนื่องของภาคีภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ

การศึกษา ประชาสังคมนับรอยทาน ใหความสําคัญมุงม่ันทํางานใน

รูปแบบเครือขายสมัครใจในการจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรในเชิง

รุกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยนื  

เครอืขายสงเสรมิการผลิตและการบริโภคแหงประเทศไทย…เครอืขาย SCP แหงแรกระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟก 

ดร.วิจารย ์สิมาฉายา



เชิญชวนทานสมัครเปนสมาชิก Thai 

SCP Network ผานชองทาง QR Code

ทมีจดหมายขาว
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ความเปนมาของเครือขาย Thai SCP Network

Envi news update

ข า วสํ า คัญ ท่ี ช า ว  SCP ค วรทร าบและ

เตรียมพรอมรับมือ โดยเฉพาะผูประกอบการ

สงออกคือ มาตการ CBAM

เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สหภาพยุโรปไดเสนอแผนการปฏิรูป

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมฉบับใหม ภายใตช่ือวา “แผนปฏิรูป

สีเขียว หรือ The European Green Deal” โดยมีเปาหมายให

ภาคอุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปปลอดกาซคารบอน (Carbon 

Neutral) ภายในป 2593 (ค.ศ.2050) และเพิ่มเปาหมายการลด

การปลอยกาชเรือนกระจกสําหรับป 2573 (ค.ศ.2030) จากเดิม

รอยละ 40 เปนไมตํ่ากวารอยละ 50-55 และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาว Border Carbon Adjustment Mechanism 

(CBAM) จึงไดเกิดข้ึน เพื่อเรียกเก็บภาษีจากสินคานําเขาที่ มี

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนแฝงสูงกวาสินคาที่ผลิตใน EU ซึ่ง

ขณะนี้ กําลังอยูระหวางที่ EU กําลังศึกษาเพื่อคัดเลือกกลุมสินคา

เพื่อดําเนินมาตรการดังกลาว ซึ่ง Thai SCP Network จะนํา

ความคืบหนามาเลาสูกันฟงเปนระยะ

ทําความรูจัก The European Green Deal 

จากเครือขายภูมิภาค APRSCP สูเครอืขายประเทศ Thai SCP Network
ในการประชุมกรรมการบริหารเครือขาย SCP แหงเอเชียแปซิฟก (APRSCP) เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ เมืองมะละกา 

ประเทศมาเลเซีย ไดมีดําริสงเสรมิใหเกิดเครือขาย SCP ระดับประเทศ  ดังนั้นผูแทนจากประเทศไทย 3 ทาน (ดร. ไชยยศ, 

ดร.ธํารงรตัน และคุณพีรพร) จึงไดกลับมาเตรียมการ และตอมาไดรวมกับผูที่มีบทบาทสําคัญดาน SCP จากภาคสวนตาง ๆ 

รวม 26 ทาน ไดประชุมกอต้ัง “เครือขายสงเสริมการผลิตและการบริโภคแหงประเทศไทย” หรือ Thai SCP Network เม่ือ

วันที่ 25 กันยายน 2561 โดยมี ดร.วิจารย (ปลัดกระทรวงทรัพยฯ ในขณะนั้น) เปนประธานเครือขายฯ และมีกรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และมูลนิธิเพ่ือสงเสริมการผลิตและการบริโภคแหง

เอเชียแปซิฟก รวมเปนทีมเลขาฯ  ซึ่งตอมาสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดเขารวมเปนทีมเลขาฯ ดวย ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารเครอืขายฯ เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2562

ตลอดระยะเวลากวา 2 ปนับจากวันกอต้ัง  เครือขายฯ ไดเติบโตขึ้น มีการจัดทํารายงานสถานภาพการผลิตและการบริโภคท่ี

ย่ังยืนของประเทศ ประจาํป 2562 และ 2563 (Thai SCP Annual Status Report) ซึ่งสรุปความกาวหนาดาน SCP ท้ังท่ี

ดําเนินการโดย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนั้นเครือขายฯยังมีกิจกรรม รวมกับภาคสวนตาง 

ๆ อยางตอเนื่อง  สําหรับในระดับภูมิภาค เพ่ือน ๆ ในวงการ SCP จากประเทศญ่ีปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

อินเดีย และอีกหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งจาก GIZ และ UNEP ไดกลาวชื่นชมการริเริ่มและขับเคลื่อนเครือขาย SCP ของ

ประเทศไทยซึ่งอาจนับเปน national SCP network แหงแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท่ีพวกเราควรภาคภูมิใจ แมวาเยังมี

ภารกิจท่ีทาทายรออยูขางหนาอีกมาก เพ่ือมุงสูเปาหมาย “การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน” ของประเทศไทย และของภูมิภาค

SCP news update

จํานวนสมาชิกในปจจุบัน

ขอมูล ณ วันท่ี 10 พ.ย. 63
 สมาชิกสามัญ 40 คน                     

(นับรวมกรรมการและสมาชิกกอต้ัง)

 สมาชิกองคกร 3 องคกร

 สมาชิกเครือขาย Thai SCP 187 คน

แผนการดาํเนินงานเครือขายในปงบประมาณ 2564
จัดประชุมกลุมยอยเครือขายภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ

จัดสัมมนาหรือฝกอบรม สําหรับสมาชิกเครือขายฯ และผูเก่ียวของ

ปรับปรุงเว็บไซตของเครือขายฯ

จัดทําฐานขอมูล ผูเช่ียวชาญดานการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน และ

หนวยงานที่ดําเนินงานดานการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนแตละดานของ

ประเทศไทย และตางประเทศ

ทําเนียบผูสนใจดานการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงประเทศไทย

รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุม อบรม และ

การรวมกลุมดําเนินกิจกรรมของเครือขาย

จัดทํารายงานอัพเดตสถานภาพการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืนของ

ประเทศ (และตางประเทศ)

Ja
nu

ar
y 

20
21

 V
O
L1

 (
1)

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

รศ.ดร.ธาํรงรัตน ์มุ่งเจริญ


