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THAI SCP NETWORK

▪ กิจกรรม Thai SCP Network

▪ เกษตรกรรมยั่งยืน

สาระจดหมายข่าว

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานเครือข่าย

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนแห่งประเทศไทย 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม SDGs TALK : เราปรับ...โลกเปล่ียน 

ภายใต้หัวข้อ การบริโภคท่ีย่ังยืน จะเกิดข้ึนได้อย่างไร

ซึ่งจัดข้ึนโดย Global Compact Network Thailand

เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์จากการ

ด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 

ร่วมกับ หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟา้หลวง และคุณณัฐกานต์ 

คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน

(ประเทศไทย) ด าเนินรายการโดย ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์

พรกุล โดยทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ความคิดเห็นท่ีตรงกันว่า 

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นเร่ืองที่ท าได้ไม่ยาก 

ซึ่งทุกคนสามารถท าได้

ดร.ไชยยศ ได้ให้ความคิดเห็นท่ีส าคัญต่อการบริโภค

ที่ย่ังยืนไว้ว่า “การบริโภคท่ีย่ังยืน คือการบริโภคท่ีไม่

เบียดเบียนใคร โดยใช้การพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต 

(Life Cycle Thinking) ว่าจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

อย่างไร เพ่ือลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นเร่ือง

ส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี:
https://www.bangkokbiznews.
com/news/detail/939188

แนะเอกชนท าฉลากเขียวผลิตบริโภคย่ังยืน

พิษโควิด “ขยะพลาสติก” กทม. เพ่ิม 60%

กรุงเทพธุรกิจ 21 พฤษภาคม 2564

ดร . วิจ าร ย์ สิมาฉายา  ประธานเค รือ ข่ายส่ง เส ริม

การผลิตและการบริ โภค ท่ี ย่ังยืนแห่งประ เทศไทย และ

ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับ

กรุงเทพธุรกิจ เก่ียวกับสถานการณ์ขยะในช่วงสถานการณ์

โรคระบาด COVID-19 โดยขยะอันตรายจาก “หน้ากาก

อนามัย” ท่ีใช้แล้ว มีการท้ิงประมาณวันละ 23 ล้านช้ินต่อวัน 

และขยะมูลฝอยท่ัวไปเพ่ิมข้ึน 15% (โดยเฉพาะจากการสั่ง

อาหารออนไลน์เพ่ิมข้ึน) จากเดิมมี "ขยะพลาสติก"ประมาณ 

12-13% ของขยะท้ังหมด ส่งผลให้ในเขตกรุงเทพฯ มีขยะ

พลาสติกเพ่ิมข้ึนมากกว่า 60% ของขยะท้ังหมด และ ขยะท่ี

สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ใหม่ลดลง เหลือ 19% (จากเดิม 27%)

เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนการจัดการปัญหาขยะซ่ึงเป็นปัญหา

ระดับชาติ  ปัจจุบัน Thai SCP Network และ หน่วยงาน 

ต่าง ๆ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่าย ได้ร่วมมือกันด าเนิน

กิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมให้เกิดการผลิตและ

การบริโภคท่ีย่ังยืนให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

ดร.วิจารย์ ยังได้แนะน าให้ผู้ผลิตขอ

ก า ร รั บ ร อ ง ฉล า ก เ ขี ย ว ส า ห รั บ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้า

เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ ร่วม

ส่งเสริมการจัดการพลาสติกและขยะ

พลาสติกตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่าง

ย่ังยืน ใช้โอกาสจาก COVID-19

บริหารจัดการขยะ 

ฟื้ นฟูส่ิงแวดล้อม

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

กิจกรรม Thai SCP Network
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ส าหรับท่านท่ีสนใจรายละเอียดการ
พูดคุย ในรูปแบบ VDO Clip และ 
บทความ สามารถสืบค้นได้ทาง  
https://thepractical.co/การ
ผลิตและการบริโภคท่ี/

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939188
https://thepractical.co/การผลิตและการบริโภคที่/
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SCP TALKS: เกษตรกรรมยั่งยืน คืออะไร

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO) ได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมย่ังยืนว่า เป็นระบบ

เกษตรกรรมที่ รักษาระบบนิเวศที่ดี มีการจัดการดินน ้าและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ซ่ึงความย่ังยืนนี้มีหลักการ

พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 2) ความ

ย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม และ 3) ความย่ังยืนด้านสังคม เพ่ือให้

เกิ ดความ ย่ัง ยืน ในก าร เพ า ะปลู ก  แล ะก าร เลี้ ย ง สัตว์ 

เป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของคนรุ่นปัจจุบันและ

อนาคต ในขณะที่สร้างสุขภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี และมีความเสมอ

ภาคทางสังคมและเศรษฐกิจ

เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture)
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FAO ให้แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) ครอบคลุม

การผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ต้ังแต่ ปัจจัยการ

ผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต เพ่ือให้ได้

ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 

โดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและ

ผู้บริโภค ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม มีการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูง คุ้มค่าการ

ลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมความย่ังยืน

ทางการเกษตร ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ

GAP สนับสนุนเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างไร

GAP ในประเทศไทย

ประเทศไทยน าหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices : 

GAP) มาประยุกต์ใช้ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก าหนด

มาตรฐาน GAP ส าหรับการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ ประเภทต่าง ๆ และจัดให้มีการตรวจรับรอง

ระบบการจัดการคุณภาพ โดยได้ก าหนดข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และวิธีการตรวจประเมินซ่ึงเป็นไป

ตามหลักการที่สอดคล้องตามหลักการสากล โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยกับการบริโภค และมี

คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น…

แหล่งน ้าต้องสะอาด ไม่มีการ

ปนเปื้ อนของวัตถุหรือสิ่งท่ีเป็น

อันตราย

ต้องไม่ มีวัตถุหรือสิ่ง ท่ี เป็น

อันตราย ท่ีจ ะท า ให้ เ กิดการ

ตกค้างหรือปนเปื้ อน

ใช้ตามค าแนะน าหรืออ้างอิง

ของกรมวิชาการเกษตร ท่ีข้ึน

ทะเบียนอย่างถูกต้อง

ปฏิบัติและจัดการการผลิตตาม

แผนควบคุมการผลิต

ส ารวจ ป้องกัน และก าจัด

ศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 

เก็บเก่ียวผลผลิตในระยะเวลาท่ี

เหมาะสมตามแผนควบคุมการ

ผลิต

แหล่งน ้า พ้ืนท่ีปลูก 
การใช้วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร

การจัดการกระบวนการผลิต

เพ่ือให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืช

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลัง

การเก็บเก่ียว

GAP
การผลิตพืช

โดย ดร.เมธินี ศรีวัฒนกุล เลขาธิการเครือข่าย GAP net     

นางสาวสุกัญญา  ใจชืน่ สภาหอการค้าไทย และ กรรมการเครือข่าย Thai SCP
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GAP
ฟาร์มปศุสัตว์

GAP

ฟาร์มเลี้ยง

สัตว์น ้า

องค์ประกอบของ

ฟาร์ม 

เช่น ท าเลท่ีต้ังของฟาร์ม สถานท่ีต้ังควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเมือง ผู้เล้ียง

สัตว์รายอื่น แหล่งน ้าสาธารณะ และแหล่งปนเปื้ อนของสิ่งอันตรายทางกายภาพ 

เคมีและชีวภาพ ลักษณะของฟาร์มควรมีเน้ือท่ีเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม 

ลักษณะของโรงเรือน โรงเรือนต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง

การจัดการฟาร์ม 

เช่น หาพันธ์ุสัตว์ การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ ควรมีโรงเรือนพอเพียงตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การจัดการฝูงควรคัดเลือกและจัดฝูงสัตว์ตามขนาด 

อายุและเพศ และมีการคัดเลือกสัตว์เพ่ือทดแทน การจัดการอาหารสัตว์ท้ังอาหาร

หยาบและอาหารข้น ต้องมีคุณภาพดีมีคุณค่าทางอาหาร และเพียงพอกับความ

ต้องการ

การจัดการด้าน

สุขภาพสัตว์ 

การป้องกันและควบคุมโรค ควรมีระบบป้องกันเช้ือโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยเฉพาะ

ยานพาหนะและบุคคล การป้องกันและรักษาโรคอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

การจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม

การจัดการของเสีย สิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ น ้าท้ิง และขยะต่าง ๆ ต้องผ่านการ

จัดการท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ หรือก่อความร าคาญต่อผู้อยู่

อาศัยข้างเคียง และไม่ก่อให้เกิด มลภาวะ หรือเปน็พิษต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้าน

สวัสดิภาพสัตว์ 

ผู้เล้ียงต้องตรวจสอบสัตว์อย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่าสัตว์มีสุขภาพดี 

ภายในโรงเรือนต้องสะอาดถูกสุขอนามัย จัดการพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนสัตว์ 

ดูแลสัตว์ให้ได้รับอาหารอย่างท่ัวถึง

สถานท่ี 

บ่อเล้ียงควรมีการข้ึนทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง ใกล้แหล่งน ้าสะอาด ห่างจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ และมีระบบการถ่ายเทน ้าท่ีดี กระชังควรมีการข้ึนทะเบียนฟาร์ม

อย่างถูกต้อง การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในบริเวณท่ี

ได้รับอนุญาต 

การจัดการทั่วไป

บ่อเล้ียงควรปฏิบัติตามคู่มือการเล้ียงสัตว์น ้า ของกรมประมงหรือวิธีการอื่นท่ี

ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีแผนท่ีแสดงแหล่งท่ีต้ังและแผนผังฟาร์มเล้ียง 

การเล้ียงต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ

ปัจจัยการผลิต

ต้องใช้ปจัจัยการผลิต เช่น อาหาร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ ท่ีข้ึนทะเบียนกับทาง

ราชการ (ในกรณีท่ีก าหนดให้ปัจจัยการผลิตน้ันต้องข้ึนทะเบียน) และไม่หมดอายุ 

ปัจจัยการผลิตต้องไม่ปนเปื้ อนยาและสารเคมีต้องห้ามในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้า

ตามประกาศทางราชการ

การจัดการดูแล

สุขภาพสัตว์น ้า

บ่อเล้ียงควรมีการเตรียมบ่อและอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันโรคท่ีจะเกิดกับ

สัตว์น ้า เม่ือสัตว์น ้ามีอาการผิดปกติไม่ควรใช้ยาและสารเคมีทันที ควรพิจารณา

ด้านการจัดการ เช่น การเปล่ียนถ่ายน ้า เพ่ิมอากาศ ก่อนใช้ยาและสารเคมี 

ท าความสะอาดกระชังอุปกรณ์เปน็ระยะ ๆ ตลอดการเล้ียง

การเก็บเก่ียวและ

การขนส่ง

วางแผนเก็บเก่ียวผลผลิตถูกต้องตามความต้องการของตลาด และมีหนังสือ

ก ากับการจ าหน่ายสัตว์น ้าและลูกพันธ์ุสัตว์น ้า ผลผลิตสัตว์น ้าท่ีเก็บเก่ียวต้องไม่มี

ยาหรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน
3
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การประมงที่ย่ังยืน

ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือในประเทศไทยท่ีมุ่งม่ันให้

เกิดการท าการประมงและการผลิตสินค้าสัตว์น ้าให้ตอบโจทย์

การผลิตอย่างย่ังยืนหรือรับผิดชอบ โดยภาคธุรกิจไทยด้าน

สัตว์น ้ า ได้จัดต้ัง คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและ 

ผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries 

Roundtable: TSFR) ประกอบด้วย 8 สมาคม คือ สมาคม

การประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคม

อุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 

ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ในการสนับสนุนให้มีการด าเนิน

โครงการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(Fishery Improvement Plan) หรือ FIP ในเขตพ้ืนท่ี

อ่าวไทยและอันดามัน ซ่ึงมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ ในการ

ด าเนินโครงการภายใต้ FIP คือ

1. สินค้าในห่วงโซ่อุปทานต้องจับมาจากการประมงท่ีมีความ

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบกลับได้ท้ังห่วงโซ่อุปทาน

2. ห่วงโซ่อุปทานมีความโปร่งใสและ สร้างความตระหนักรู้

ให้แก่ผู้ซ้ือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. การบริหารจัดการการประมงอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ปอ้งกันการประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) และการจับสัตว์น ้า

ท่ีมากกว่าปริมาณการผลิตเพ่ือปกป้องระบบนิเวศทาง

ทะเลและในขณะเดียวกันสามารถให้ประโยชน์สูงสุดต่อทุก

ภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน

4. การจัดท าระบบการติดตามท่ีได้รับความยอมรับและสามารถ

ตรวจตราได้อย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการสืบค้น

ย้อนกลับ เพ่ือลดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และเฝ้าระวัง และเพ่ือช่วยสนับสนุนผู้ท่ีเคารพ

กฎหมาย

ความ ร่วมมือ น้ี ไ ด้ รับการสนับสนุนด้าน ข้อ มูลและ

การด าเนินการจากกรมประมง และด้านงบประมาณจาก

ส านักวิจัยการเกษตร (สวก.)  โดยมีการร่วมมือกับองค์กร

สากลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรท่ีเช่ียวชาญด้านการ

ก าหนดมาตรฐานการประมงอย่างรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาที่ตอบสนองแนวคิดการผลิตที่ย่ังยืน

ช่องทางการให้บริการ ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดย มกอช.

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ www.acfs.go.th

1. การให้บริการใบอนุญาตและแจ้ง

น าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร

ตามมาตรฐานบังคับ

• Email: permitacfs.go.th

• กลุ่ม Line: permitacfs.go.th หรือ ID 

line: 0958712113 หรือ 0982481233

• ย่ืนค าขอผ่านอินเตอร์เน็ต (TAS-License) 

ทาง http://tas.acfs.go.th/nsw/

• ติดต่อกลุ่มงานอนุญาตและขึ้นทะเบียน โทร 

095-8712113 หรือ 098-2481233

2. การให้บริการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการ

ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร และการออก

ใบอนุญาตผูป้ระกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

• ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มกอช. www.acfs.go.th

(งานขึ้นทะเบียนและพัฒนาห้องปฏิบัติการ)

• Email: labacfs@gmail.com

• กลุ่ม Line ส าหรับหน่วยงานท่ีขึ้นทะเบียนกับ มกอช. 

เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการตอบปัญหาการขึ้นทะเบียน

และการออกใบอนุญาตพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การให้บริการการตรวจรับรอง

หน่วยสอบรับรองด้านสินค้า

เกษตรและอาหาร
• รับเอกสารค าขอผ่าน Email: 

qss.acfs@gmail.com

• รับเอกสารค าขอผ่านระบบไปรษณีย์

4. การก าหนดรหัสการรับรอง

• ย่ืนค าขอรหัสการรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

www.acfs.go.th หรือ 

thairaces.acfs.go.th   

5. การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐาน การฝกึอบรมท่ีเก่ียวข้อง และขอค าแนะน า ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับ มกอช. และเอกสาร

เผยแพร่

• กลุ่มส่งเสริมมาตรฐาน ติดต่อ 086-5139478 / Email: std.acfs@gmail.com

• กลุ่มส่งเสริมระบบรับรอง ติดต่อ 095-7576628 / Email: promoteacfs@yahoo.com / Promoteacfs@gmail.com

• กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ติดต่อ 089-2295314 / Email: acfspr@gmail.com / Line OA: มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช. (@acfs)

4

http://tas.acfs.go.th/nsw/
http://www.acfs.go.th/
mailto:labacfs@gmail.com
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China Report ASEAN – Thailand
26 เมษายน 2564

การบริหารแบบใหม่ของไทย “ท าได้ไว ท าได้จริง” ส าเร็จล็อตแรก 

เปิดฉากส่งออกทุเรียนได้รวดเร็ว

• วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทน าเข้าทุเรียนจากจีนจะส่ง

เคร่ืองบินเช่าเหมาล าของสายการบินเซินเจ้ินแอร์ไลน์มารับทุเรียนของ

ไทย จากสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ไปจ าหน่ายในจีน

• ทุเรียนที่จีนจะรับไปมีปริมาณรวม 20 ตัน จีนพรีออร์เดอร์ไว้ล่วงหน้า

และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผ่านระบบออนไลน์

• เป็นคร้ังแรกของการจ าหน่ายทุเรียนผ่านระบบพรีออร์เดอร์และช าระเงิน

ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ ๆ จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ 

กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชน และสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

• ปีที่แล้วไทยขายทุเรียนให้จีนได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะสูงขึ้น 

เพราะราคาทุเรียนสูงขึ้น เป็นผลมาจากการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทย 

คู่ขนานไปกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP 

และ GMP

• ไทยเดินหน้านโยบายปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบ ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิม

ชัย” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ

ผลไม้
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ปาฏิหาริย์รักข้ามมิติ - The Miracle

ความรัก..ปาฏหิาริย์...ทีเ่กิดขึน้ผ่านเร่ืองราวของทเุรียนไทย ส่ือโปรโมททุเรียนคุณภาพของไทย

สามารถรับชมไดท้างเฟสบุ๊คเพจ ‘Royal Farm” หรือรับชมได้โดยตรงที่

EP. 1  https://bit.ly/3yzOrVL

EP. 2. https://bit.ly/3uhQ5rJ

EP. 3 https://bit.ly/3fkywCY

5GOOD AGRICULTURAL PRACTICE

https://bit.ly/3yzOrVL
https://bit.ly/3uhQ5rJ
https://bit.ly/3fkywCY
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ความร่วมมือของ Thai SCP Network เพ่ือเกษตรกรรมย่ังยืน 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การพัฒนาการผลิตและ

สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมี

ความส าคัญและจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ เนื่องจาก

ตลาดต่างประเทศเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น เช่น ทุเรียน ล าไย ลิ้นจ่ี มังคุด 

มะม่วง ชมพู่ ที่ส่งออกไปประเทศจีนได้ต้องมีใบรับรอง

มาตรฐาน GAP ผู้ปริโภคในประเทศไทยเองก็มีความ

ต่ืนตัว ต้องการสินค้ า เกษตรและอาหารปลอดภัย 

ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ในราคาเหมาะสม การพัฒนา

การผลิตและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันกับสินค้า

ของประเทศคู่แข่งได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนต้ังแต่ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า และมีการ

สนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรของไทย

ให้มีความปลอดภัย มั่นคง และย่ังยืนตามมาตรฐาน 

Thai SCP Network ได้สร้างเสริมความร่วมมือ

กับเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย (Gap net) เพ่ือ

เชื่อมโยงและร่วมกันด าเนินงาน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่

สาธารณชน เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ

ผลิตสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐาน และมีส่วนร่วม

สนับสนุนภาครัฐในการก าหนดทิศทาง นโยบาย กฎหมาย 

และมาตรฐานด้านการเกษตร การด าเนินกิจกรรมที่ผ่าน

มาเพ่ือช่วยสนับสนุนมาตรฐาน GAP อาทิเช่น 

1) รวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านมาตรฐาน สถานการณ์

ความจ าเป็น ปัญหาอุปสรรคและบทบาทขององค์กร

ต่าง ๆ ในการด าเนินงานสนับสนุนมาตรฐาน GAP 

ตลอดจนรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร 

2) การจัดประชุมสัมมนาและการจัดอบรมเพ่ือน าไปสู่การ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าคุณภาพมาตรฐาน 

3) ประสานเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมความร่วมมือของห่วง

โซ่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า

4) สานพลังเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล แนวคิด เพ่ือ

น าไปสู่การสนับสนุนจากรัฐ

5) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์เกษตร

ปลอดภัย

ปฏิทินที่เก่ียวข้องกับงาน SCP เดือน มิถุนายน 2564

▪ CE Innovation Policy Forum คร้ังที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2564

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Thai SCP วันที่ 10 มิถุนายน 2564

▪ การจัดสัมมนา เร่ือง การอารักขาพืชอย่างย่ังยืน ภายใต้โมเดล BCG วันที่ 25 มิถุนายน 2564

▪ การฝึกอบรมผู้ตรวจคัดทุเรียนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564

▪ การเช่ือมโยงตลาดเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรคุณภาพมาตรฐาน GAP 

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ส าคัญของ Thai SCP Network ได้ที่ http://thaiscp.net
ติดต่อฝ่ายเลขานุการ 086 805 2487 อีเมล์ thaiscpnet@gmail.com

ทีมจดหมายข่าว
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เลขาธิการ Thai SCP Network
น.ส.พีรพร พละพลีวัลย์ รองเลขาธิการ Thai SCP Network
นางเรไร เที่ยงธรรม เลขานุการเครือข่าย
น.ส.วิภาวรรณ์ คลังเงิน เลขานุการเครือข่าย
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