องคประกอบที่ 4

การเสริมสรางความตระหนักรู
ดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น

Component 4

Promoting SCP Awareness in local communities

วัตถุประสงค

Objective

กิจกรรมที่ผานมา

The objective of the fourth component of the SCP Policy Project is to promote awareness
of sustainable consumption and production (SCP) in local communities. The concept
of SCP, practical examples and other information will be communicated with the
purpose of achieving behavioural changes in the local communities. The implementing
agency is the Department of Environmental Quality Promotion (DEQP), within the
Ministry of Natural Resource and Environment (MNRE).

วัตถุประสงคขององคประกอบที่ 4 คือการเสริมสรางความตระหนักรูดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (SCP) ในระดับทองถิ่น ผานการใหขอมูล
สงเสริมความเขาใจ และการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับทองถิ่น โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กมาอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตป 2548 รวมทั้งสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยหนวยงานในระดับ
ทองถิน่ มีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางเห็นผลและเปนรูปธรรม

กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย
• ศึกษาขอมูลพืน
้ ฐาน และสำรวจความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักดาน SCP ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่
• รณรงค ด  า น SCP เพื ่ อ เสริ ม สร า งความ
ตระหนัก ในระดับทองถิน่ และวัดผลของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
• วิเคราะห ทบทวนและเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดาน SCP ในภาพรวม

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ ม ร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาญดำเนินการรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
และสำรวจความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดาน SCP
คัดเลือกพืน้ ทีต่ น แบบ และหาแนวทางทีเ่ หมาะสม
ในการสร า งแรงจู ง ใจให เ กิ ด การปรั บ เปลี ่ ย น
พฤติกรรมโดยศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่
ประสบความสำเร็ จ ทั ้ ง ในประเทศ และต า ง
ประเทศ

Previous activities
DEQP has been promoting environmentally friendly production in small-scale industries
since 2005 and gradually incorporated more participation of local authorities, which
are playing a major role in reducing environmental impacts and increasing welfare.

การรณรงคดาน SCP

Project activities

ผลการศึ ก ษาข อ มู ลพื้ น ฐานที ่ ไ ด จ ะจั ด ทำ
นโยบายและกลยุทธเสริมสรางความตระหนัก
ดาน SCP ในพื้นที่ตนแบบ และจัดกิจกรรม
รณรงค ประชาสัมพันธ เพือ่ เสริมสรางจิตสำนึก
และ ความตระหนั ก ขององค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่ น และวั ด ผลของการเปลี ่ ย นแปลง
พฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้

This component will include, among others, DEQP together with experts will collect baseline information. A survey will
be carried out to get a better understanding of SCP knowledge, understanding
the following activities:
and awareness, and pilot areas for further work will be selected. Success
• Baseline study and survey of SCP knowlcases from around the world will be analysed and driving forces that could
edge, understanding and awareness among
increase interest in implementing SCP measures will be proposed.
local authorities
• Prepare and carry out an SCP campaign
and evaluate the effects

จากบทเรียนที่ไดรับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตางๆ เพื่อนำไปประยุกตและขยายผลในพื้นที่อื่นตอไป
เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนมากขึ้น

Lessons learned
Based on the experience accrued through the pilot activities, the DEQP will
suggest new ways and policies to strengthen the SCP awareness and
behavioural changes in other local communities.
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

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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of the EU’s SWITCH Asia Programme

SCP campaign

Based on the baseline study and the survey, a SCP awareness policy and
• Review lessons learned and feed back
strategy will be formulated, and a SCP campaign will be prepared. The actual
into policy framework.
campaign will be carried out in a number of selected local communities.
After the campaign, the effects will be evaluated, including measuring actual
behavioural changes.

บทเรียนที่ไดรับ

Counterparts

Baseline study and survey

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.
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