องคประกอบที่ 3

การสงเสริมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

Component 3

Promoting Green Industry Mark

ระดับการพัฒนา 5 ขั้น

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคขององคประกอบที่ 3 คือการสงเสริมการเขารวมโครงการ
อุ ต สาหกรรมสี เขี ย วของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs)
เพื่อนำมาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคอันจะนำไปสูการปรับกลยุทธ
เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมเขาสูโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น โดย
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น
มีเปาหมายเพื่อใหผูประกอบการดำเนินการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเพื่อลดผลกระทบตางๆ หนวยงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการใน
องคประกอบนี้ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ภายใต กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.)

กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมหลักๆ ของโครงการประกอบดวย
• ศึกษาขอมูลพืน
้ ฐานเพือ่ เลือกกลุม อุตสาหกรรม
เปาหมาย และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
• ใหความชวยเหลือกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ใหสามารถไดรับการรับรองจากโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
• ประมวลผลที่ไดจากการใหคำปรึกษาโรงงาน
นำรอง
• เสนอแนะเชิงนโยบายดานการผลิตและการ
บริโภคอยางยั่งยืนสำหรับ SMEs

5 Levels

กิจกรรมที่ผานมา

ประเทศไทยได ใช แ นวทางเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที ่ ส ะอาด การจั ด การ
สิ ่ ง แวดล อ ม และวิ ธ ี ก ารอื ่ น ๆ เพื ่ อ ลดผลกระทบต อ สิ ่ ง แวดล อ มจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาไมนอยกวา 20 ป เครื่องมือเหลานี้สามารถนำมา
ใชเพื่อนำประเทศไทยใหเดินไปในเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได

การคัดเลือกแนวทางและ
อุตสาหกรรมเปาหมาย

โรงงานนำรอง

ในขั้นตอมา กรอ. จะคัดเลือกโรงงานนำรอง 100
แหง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน
ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งทางตรง
และทางออม รับทราบปญหาในการดำเนินการ
ของโรงงานนำรอง และใหคำปรึกษาเพื่อแกไข
ปญหาเหลานั้น

การคัดเลือกแนวทางและอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในชวงแรก กรอ. ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม
และคณะที่ปรึกษา จะรวบรวมกรณีศึกษา จาก
ต า งประเทศ และร ว มกั น ประเมิ น ทั ศ นคติ
และศั ก ยภาพของ SMEs ที ่ เข า ร ว มโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อใหเขาใจความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมในการสงเสริมอุตสาหกรรม บทเรียนที่ไดรับ
สี เขี ย วสำหรั บ วางแผนการทำงานในโรงงาน บทเรี ย นที ่ ไ ด จ ากการดำเนิ น งาน กรอ. จะ
นำรอง
เสนอแนะวิ ธ ี ก ารและนโยบายต า งๆ เพื ่ อ ให
การดำเนิ น งานโครงการอุ ต สาหกรรมสี เขี ย ว
และการผลิตอยางยั่งยืนในประเทศไทยพัฒนา
ไปอยางมั่นคง
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Previous activities

The objective of the third component of the SCP Policy Project
is to promote the Green Industry Mark (GIM) among small
and medium sized enterprises (SMEs), by developing policies
to strengthen the implementation of GIM and other initiatives
related to sustainable production in Thailand. The purpose
of promoting GIM, initiated by Ministry of Industry (MOIn),
is to encourage SMEs to perform their business in a more
environmental friendly way. This would lead to reduced
environmental impacts from the production sector. The
implementing agency is the Department of Industrial
Works (DIW), within MOIn.

Over the last two decades, Thailand has promoted cleaner
production, environmental management and other initiatives
to reduce the environmental impacts from the industrial
sector and these have been used as the strategies of the
DIW to put Thailand on a sustainable course.

Project activities

Selection of approach and companies

The third Component of the Project will
include, among others, the following
activities:
• Conduct baseline study to select
approach and industrial sectors for
the pilot projects
• Assist participating pilot enterprises
to fulfil criteria for GIM
• Compile and discuss lessons
learned from pilot projects
• Propose policies to make SCP
attractive to SMEs.

In the first activities, the DIW, together with industrial associations and consultants, will investigate SMEs’ attitude towards GIM, and make a plan for how
pilot projects can be organised to give the best picture of SMEs’ possibilities
in regard to GIM. This will also include collection of information of best practices
in other countries.

The second step will be to conduct pilot projects, involving 100 enterprises.
During the pilot project, the enterprises will learn about the direct and indirect
benefits of GIM, and the Project will collect information on obstacles faced by
companies in fulfilling the criteria and help them to overcome these.

Lessons learned

About this project: The SCP Policy Project is a cooperative project between the Thai Government and the EU, funded by the EU. The objective of
the project is to select and implement new SCP policies to promote SCP, hereby enhancing the sustainability of Thai consumption and production.
For further information: Mr. Niels Juul Busch, Team Leader, c/o Department of Industrial Works, 75/6 Rama 6 Road, Bangkok 10400.
Tel: +66 (0)2354 5105 Fax: +66 (0)2354 3970 Email: niels.busch@giz.de Website: www.scp-thailand.info
Disclaimer: “This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the consultants and can in no
way be taken to reflect the views of the European Union or the Royal Thai Government” February, 2013.

Consultant Consortium

Counterparts

ขอมูลที่

Pilot projects

Based on the experience accrued through the activities, DIW will suggest
new ways and policies for strengthening the Green Industry Mark and other
sustainable production activities in the coming years.

โครงการการสงเสริมการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน ดานนโยบายสนับสนุน เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรป เพื่อเลือก ปรับใช และดำเนินการ
เครื่องมือเชิงนโยบาย เชน กฎระเบียบ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอหัวหนาโครงการ มร. นีลส จูล บูช สำนักงานโครงการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2354 5105 โทรสาร 0 2354 3970 อีเมล niels.busch@giz.de เว็บไซต www.scp-thailand.info
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