วัตถุประสงคและโครงสรางของโครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ คือ การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการเลือก ปรับใช
และดำเนินการเครื่องมือเชิงนโยบาย เชน กฎระเบียบ และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรที่เหมาะสมในการสงเสริมแนวทางการผลิตและการบริโภค
อยางยั่งยืน (SCP) ของประเทศไทยในระยะยาวโดยมีจุดมุงหมายให
ประเทศไทยมีโครงสรางและกรอบนโยบายดาน SCP ที่ชัดเจนเกิดการ
ทำงานรวมกันระหวางองคกรที่เกี่ยวของ และมีประสิทธิผลสูงสุด

การผลิตและการบริโภคอยางยัง่ ยืน (SCP) คืออะไร?

SCP เปนวิธีการเชิงรุกที่จะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน อันประกอบดวย
วิธีการตางๆ ทั้งการใชเครื่องมือดานนโยบาย ดานวิชาการ และการให
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ตัวอยางการทำงานดาน SCP เชน การใช
เทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด การพัฒนาผลิตภัณฑทเ่ี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียหรืออาหารปลอดสารพิษ การอนุรักษพลังงาน
การใหสิทธิประโยชนเพื่อการคาและการลงทุน การฝกอบรมและสราง
ความตระหนักดานการจัดการที่ดี เปนตน

Project’s objectives and structure

โครงสรางของโครงการ

โครงการนี้ประกอบดวย 4 องคประกอบ ซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นตางๆ
ดาน SCP ไดแก การจัดทำนโยบายและประเมินผลสำเร็จของ SCP
การบริโภคอยางยั่งยืน การผลิตอยางยั่งยืน และการเสริมสรางจิตสำนึก
ใหเกิดการมีสวนรวม โดยในแตละองคประกอบจะประกอบดวย การหา
แนวทางสำหรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน การนำวิธีการ
หรือมาตรการตางๆ ที่ไดคัดเลือก มาทดลองหรือปฏิบัติในพื้นที่นำรอง
และสุดทายจะมีการประเมินผลเพื่อนำเสนอมาตรการและเครื่องมือเชิง
นโยบายดานการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนของประเทศตอไป
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การพัฒนาอยางยัง่ ยืนคืออะไร?

การพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น คื อ “การพั ฒ นาที ่ ต อบสนองความต อ งการ
ของคนในรุนปจจุบัน โดยไมละเลยความตองการของคนในรุนตอๆไป”
การพัฒนาอยางยั่งยืน คือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ไปพรอมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดความยากจน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสูความยั่งยืน สงเสริมการอนุรักษ
แหลงทรัพยากร และการสรางสังคมที่เปนสุขในระยะยาว
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Objectives of the Project

What is Sustainable Development (SD)?

The overall objective of the Sustainable Consumption and
Production (SCP) Policy Project for Thailand is: "To support
the Thai government in selecting, adapting and implementing
suitable economic and regulatory policy instruments to
promote SCP, thereby enhancing the long-term sustainability
of Thai consumption and production patterns".
The purpose of the project is:
"To strengthen the institutional policy framework ensuring
a joint and effective SCP effort in Thailand".

Sustainable Development is development that meets the
needs of the present generation without compromising the
ability of future generations to meet their needs. Sustainable
Development includes economic, environmental and social
sustainability, which are mutually reinforcing pillars. Poverty
eradication, changing unsustainable patterns of production
and consumption, protecting the natural resource base, and
long-term human well-being are overarching objectives.

What is SCP ?

Project’s Structure

SCP represents the practical, proactive means to realize Sustainable
Development. It includes a broad
range of technical and policy
oriented instruments as well as
information activities. Well-known
examples are: energy saving,
cleaner production, development
of eco-products, organic food,
economic incentives, training in and
awareness of good housekeeping
etc.

The Project consists of 4 components, each including different issues within SCP.
All components include a planning/assessment phase, followed by a testing/pilot
phase, and finally an evaluation phase, where lessons learned are summarised
and recommendations are made for developing SCP policies and improving an
institutional framework for the future implementation of SCP in Thailand.
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COMPONENT 1
Thai SCP management
consolidated

COMPONENT 2
Green procurement
policy strengthened

COMPONENT 3
SCP Principles applied
in selected sectors

COMPONENT 4
Increased awareness
and knowledge on SCP

SCP Policies and institutional
framework analysis,
recommendation

Focal point strengthened
action plan updated

Sector baseline studies
conducted

Baseline study of target
group

Develop national SCP
monitoring system & account

Capacity strengthened in
GP at all levels

SP implementation plan
developed

SCP awareness plan/
strategies of target group

Implementation of SCP
monitoring

Innovative GPP/GBP
introduced/supported

SMEs supported with
Green Industru Mark

Applied driving forces
for behavioral changes

Stakeholder consultation
for unified understanding

Experiences fed into
policy/regulatory framework

Experiences fed into
policy/regulatory framework

Experiences fed into
policy/regulatory framework

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

PURPOSE

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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