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•วัตถุประสงค์ของโครงการ SWITCH Asia Programme คือเพือ่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่าง

ยั่งยืน  (Sustainable Consumption and Production, SCP) ในภูมิภาคเอเชีย 
•SWITCH Asia Programme เร่ิมเม่ือปี 2007 ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 152 ล้านยูโร ระหว่างปี 
2007-2013 
•The SWITCH Asia Programme มี 3 องค์ประกอบหลัก: 

•โครงการทุนสนับสนุน - Grant projects  
•โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ - A Networking Facility 
•โครงการสนับสนุนนโยบาย SCP  ใน 4 ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย -   A Policy Support 
Component (4 national SCP Policy Projects, including Thai 
Project). 

 
•โครงการ “SCP Policy Project – Thailand” เป็นส่วนหน่ึงของ SWITCH-Asia 
Programme 

เกีย่วกบั SWITCH Asia Programme  

 Project funded by European Union 
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Project objective and structure 
วตัถุประสงค์และโครงสร้างโครงการ 
 OVERALL PROJECT OBJECTIVE: 

Support the Thai government in further development of SCP policies. 
สนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนานโยบายด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

PROJECT PURPOSE: 
Strengthen the institutional policy framework to ensure effective SCP effort in Thailand 

สร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบนโยบายฯ เพ่ือให้กิจกรรมด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 

COMPONENT 1: 
SCP Monitoring/ 

 Policy Assessment 
การตดิตามประเมินผลด้าน 

SCP 
 
 

COMPONENT 2: 
Green Procurement 

การจัดซือ้จัดจ้างสีเขียว 

COMPONENT 3: 
Green Industry 
อุตสาหกรรมสีเขียว 

COMPONENT 4: 
SCP Awareness 

ความตระหนักด้าน SCP 

Feed back lessons learned บทเรียนและข้อเสนอแนะ 

Information activities 

การให้ข้อมูลข่าวสาร 



Component 1A: SCP Monitoring  
Done until now: 
• Described a SCP Monitoring System. 
(อธิบายระบบการตดิตามการดําเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ยืน) 
Next Steps: 
• Implement SCP Monitoring System for 3 indicator sets: 
      Green Procurement, Green Industry and SCP Awareness. 
(ดําเนินการตดิตามตวัชีว้ดัในสามประเดน็คือ การจดัซือ้จดัจ้างสีเขียว อตุสาหกรรมสีเขียว และ

ความตระหนกั) 
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Component 1B: SCP Policy Assessment  
Done until now: 
1. Assessment of how to improve SCP Policy and Institutional 

Framework (ประเมินโอกาสในการพฒันากรอบนโยบายที่เก่ียวข้องกบั SCP) 
2. Recommendation for a national SCP coordination body and its 

mandate. (ข้อเสนอแนะในการจดัตัง้หน่วยงานประสานงานด้าน SCP) 

National Council for Sustainable 
Development/National 

Environment Board 

MNRE MOE MOI Others Others Others 

SCP Coordination Body 



Component 2: Green Procurement 
Done until now: 
• Suggestions for strengthening Green Procurement 
• Survey among procurers on the use of GPP Web-site 
• Discussed “Green Public Procurement Promotion Plan II” 
• Capacity building in Pollution Control Department (PCD). 
(ร่วมกบักรมควบคมุมลพิษเตรียมการสง่เสริมนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม) 
 
Next Steps: 
• Improve PCD’s Green Procurement platform with environmental 

impact info and LCC 
• Road shows to promote GPP in 4 regions 
• Develop innovative GP initiatives. 
(นําหลกัการประเมินต้นทนุตลอดวงจรชีวิตมาเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการตดัสินใจ และสื่อสารประโยชน์

ของการจดัซือ้จดัจ้างสินค้า จดัโรดโชว์และฝึกอบรมในสว่นภมิูภาค และนําเสนอแนวทางในการสง่เสริม

สินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ) 
 



Component 3: Green Industry 
Done until now: 
• Cooperate with 10 large companies to reach Green Industry 
Mark (GIM), level 5.  
Next steps: 
• Cooperate with 90 suppliers to reach GIM level 2-3. 
(ร่วมกบักรมโรงานอุตสาหกรรม ในการพฒันาผูป้ระกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 5)  

ระดบั ๑ นโยบายสีเขียว 

ระดบั ๒ กิจกรรมสีเขียว 

ระดบั ๓ ระบบสีเขียว 

ระดบั ๔ วฒันธรรมสีเขียว 

ระดบั ๕ เครือข่ายสีเขียว 



Component 4: SCP Awareness 

Done until now: 
• Preliminary survey on SCP awareness in 90 municipalities 
• In-depth survey in 26 municipalities. 
(ร่วมกบักรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมสํารวจความตระหนกัด้านการผลิตและการบริโภคอยา่งยัง่ยืน

ของเทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองผ่านแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์) 
 
Next steps: 
• Information campaign on SCP in  
pilot municipalities 
• Measure behavioural changes. 
(ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ือง SCP กบัเทศบาล 

และร่วมทํากิจกรรมรณรงค์ที่เก่ียวข้องกบั SCP ในเทศบาลนําร่อง 

และวดัผลการเปลี่ยนแปลงการทีเกิดขึน้) 
 



SCP Thailand Video Award 



The importance of SCP Awareness 

• Without SCP awareness among the population, it 
would be difficult to reach the goal: a sustainable 
Thailand 
 

• All need to get involved and all need to understand 
about sustainability and SCP 
 

• SCP is a broad complex and therefore need to be 
communicated carefully and differently to 
different target groups 



The role of local authorities 

• The local authorities have the direct contact to the 
citizens. 
 

• The local authorities have responsibilities for bacis 
environmental infra structure (waste 
management, waste water collection and 
treatment etc.) 
 

• Local authorities have the possibility promote 
green jobs, green product, green procurement and 
stimulate local production and business.  



For more information:  
• www.scp-thailand.info 

• www.facebook.com/ScpPolicyThailand  

Thank you for your attention ! 

http://www.scp-thailand.info/
http://www.facebook.com/ScpPolicyThailand


ผลการสาํรวจขอ้มูลพื้ นฐานดา้นการผลิตและ

การบริโภคอย่างยัง่ยนืของเทศบาล 

การประชมุแลกเปลีย่นผลการศึกษาดา้น SCP ของเทศบาล 

11-12 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพฯ 

 



หัวข้อนําเสนอ 

• การผลติและการบริโภคคอือะไร? 
• วธีิการและขั้นตอนการสํารวจ 

• ความตระหนักของเทศบาลด้านการผลติและการบริโภค 

อย่างยัง่ยนื 



การผลติและการบริโภคอย่างยัง่ยนื คอือะไร? 

 

Sustainable Production and Consumption - SCP? 



การผลติและการบริโภคอย่างยัง่ยนื 

 

การผลิตและการบริโภคทีส่ามารถตอบสนองความจาํเป็นของคน

รุ่นปัจจุบันไดอ้ย่างต่อเนื่องโดยไม่สรา้งขอ้จาํกัดต่อความจาํเป็นของ

คนรุ่นถัดไปภายใตส้ภาวะทีม่อียู่อย่างจาํกัดของทรัพยากรธรรมชาติที่

ตอ้งสงวนรักษาไวใ้ชป้ระโยชนแ์ละผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มทีเ่กิดข้ึน  

 

   สมชัชาโลกว่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา  

 



Waste 
management 

Sustainable lifestyles 

Sustainable 
marketing 

Sustainable 
procurement 

Eco-labeling and 
certification 

Sustainable transport 

Cleaner production & 
Resource Efficiency 

Design for 
sustainability D4S 

Sustainable resource 
management 

SUSTAINABLE 
CONSUMPTION 

AND PRODUCTION 

UNEP (2010) 

วงจรของการผลติและการบริโภคอย่างยัง่ยนื 



วตัถุประสงค์ของการสํารวจ 

1. เพือ่ศึกษาความตระหนักด้านการผลติและการบริโภคอย่าง

ยัง่ยนืของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

 

2. เพือ่ต้องการทราบเหตุผล และแนวทางการดาํเนินงานของ

เทศบาลเกีย่วกบัการผลติและการบริโภคอย่างยัง่ยนื 



ขั้นตอนและวธีิการสํารวจ 

การสาํรวจ
เบือ้งต้น 

• สง่แบบสอบถาม 196 เทศบาล (29 เทศบาลนคร + 167 เทศบาลเมือง) 

• ตอบกลบั 90 เทศบาล (18 เทศบาลนคร + 72 เทศบาลเมือง) 

การสาํรวจ 
เชิงลึก 

• สมัภาษณ์ 26 เทศบาลท่ีเตม็ใจจะร่วมโครงการ (8 เทศบาลนคร + 18 เทศบาลเมือง) 

• สมัภาษณ์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียระดบัเทศบาล (ภาคการผลิต ภาคบริการ ชมุชน) 

การเขียนรายงาน 

• วิเคราะห์ข้อมลู 

• เขียนรายงาน 



ผลการสํารวจ 

• ความตระหนักของเทศบาลในฐานะผู้ปฏิบัต ิ

 

• ความตระหนักของเทศบาลในฐานะผู้ส่งเสริม 



เทศบาลในฐานะผู้ปฏิบัต ิ

 คาํถาม: 

 ในสํานักงานเทศบาลของท่านมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิต

และการบริโภคอย่างยั่งยืนอย่างไร ทําไม/เหตุผลของการดําเนิน

กิจกรรม ผลกระทบของการดําเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค 

และเทศบาลมีการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

 



การจัดการส่ิงแวดล้อมในสํานักงานเทศบาล 

การดาํเนินงาน: มรีะบบการจัดการและคดั

แยกขยะ ระบบการจัดการนํา้เสียภายใน

สํานักงานเทศบาล และการรณรงค์การ

จัดการสํานักงานทีถู่กสุขลกัษณะ เช่น 

กจิกรรม 5 ส. เทศบาลบางแห่งเร่ิมบันทกึ

ข้อมูลคาร์บอนฟุตปร้ินต์ 

ส่ิงท้าทาย: 
• สําหรับเทศบาลทีก่าํลงัเดนิงาน ได้แก่ ความตระหนักของเจ้าหน้าที ่ขาด

งบประมาณ และขาดระบบการตดิตาม 

• สําหรับเทศบาลทีย่งัไม่ได้ดาํเนินงาน คอื ขาดนโยบายทีชั่ดเจน 
  
 



การประหยดัพลงังาน 

การดาํเนินงาน: มาตรการประหยดั

พลงังานทีม่กีารประยุกต์ในสํานักงานของ

เทศบาลได้แก่ ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดคอมฯ 

ในช่วงเวลาพกัเทีย่ง และมกีารรณรงค์ให้

ใช้หลอดประหยดัไฟ 

ส่ิงท้าทาย:  
• ขาดระบบการตดิตามทีช้ี่ให้เห็นผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

•  ความร่วมมอืของเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานของเทศบาล 

•  ความคดิเห็นทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเทศบาลกบัชุมชน 



การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขยีว 

การดาํเนินงาน: ถือเป็นเร่ืองทีค่่อนข้าง

ใหม่และยงัไม่ค่อยคุ้นเคยสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น บางเทศบาลมกีาร

กาํหนดเป็นกรอบนโยบายกว้างสําหรับ

การซ้ือสินค้าทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

ส่ิงท้าทาย:  
• ราคาสินค้าทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมมรีาคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป 

•  ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ม่ยดืหยุ่น 



การส่ือสารภายในเทศบาลเก่ียวกบั SCP 

การดาํเนินงาน: เทศบาลมีการเผยแพร่

ขอ้มูลหลายดา้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและ

พนกังานของเทศบาล เช่น ขอ้มูล

เก่ียวกบัโลกร้อน การจดัการขยะ 3R 
และการประหยดัพลงังาน 

ความทา้ทาย: ยงัไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการประยกุตใ์ชค้วามรู้และ

ขอ้มูลข่าวสารในชีวติประจาํวนัของเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเทศบาล 



ภาพรวมการดาํเนินงานของเทศบาลในฐานะผู้ปฏบัิต ิ



เทศบาลในฐานะผู้ส่งเสริม 

 คาํถาม: 

 ในพืน้ทีเ่ทศบาลของท่านมีการส่งเสริมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

การผลติและการบริโภคอย่างยัง่ยนือะไรบ้าง ทาํไมเทศบาลจงึ

เลอืกทาํกจิกรรมดงักล่าว ผลกระทบของการดาํเนินกจิกรรม 

ปัญหาอุปสรรค และเทศบาลมีการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรค

น้ันอย่างไร 

 



ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การดาํเนินงาน: ส่งเสริมให้ชุมชน

มกีารคดัแยกขยะ การทาํธนาคาร

ขยะ และขยะรีไซเคลิ มกีลุ่ม

อาสาสมคัรในระดบัชุมชนเกีย่วกบั

การคดัแยกขยะ  

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: ขาดพืน้ทีใ่นการจัดตั้งธนาคารขยะ 



การใช้สินค้าและบริการในท้องถิน่  

การดาํเนินงาน: หลายเทศบาล

พยายามส่งเสริมการผลติสินค้าใน

ท้องถิ่น เช่น ของทีร่ะลกึ และสินค้า

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภัณฑ์ และ

ส่งเสริมให้มตีลาดคนเดนิในเขต

เทศบาล 

ข้อจํากดั: คนในท้องถิ่นไม่นิยมใช้สินค้าที่ผลติในท้องถิ่น คุณภาพของสินค้า

ต้องได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริมการปลูกผกัอนิทรีย์มักจะ

ประสบปัญหาเร่ืองพืน้ที ่



ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานต่างๆ  

การดาํเนินงาน: เทศบาลทาํหน้าทีใ่น

การประสานงานกบัหน่วยงานหลกัที่

ออกใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น 
Clean Food Good Taste, GAP, 
Green Leaf 

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: การเพิม่ต้นทุนในการประกอบการ และไม่ใช่บทบาท

หน้าทีโ่ดยตรงของเทศบาลในการออกใบรับรองมาตรฐานต่างๆ  



ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการผลติอย่างยัง่ยนื 

การดาํเนินงาน: ส่วนใหญ่เทศบาลทาํ

หน้าทีรั่บเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบั

ผลกระทบของโรงงาน และเป็นผู้

ประสานงานในการแก้ไขปัญหา 

ข้อจํากดั: ไม่ใช่ภารกจิหลกัของเทศบาล และเทศบาลไม่มนีโยบายในการ

ดาํเนินการ ไม่มโีรงงานในเขตเทศบาล 



การใช้พลงังานหมุนเวยีน พลงังานทดแทน 

การดาํเนินงาน: เน้นการก่อสร้าง

และตดิตั้งเป็นหลกั เช่น ตดิตั้งแผง

โซลาร์เซล ตดิตั้งระบบผลติก๊าซ

ชีวภาพ เป็นต้น 

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: คุณภาพของแก๊สและความนิยมของประชาชน 

ต้นทุนในการดาํเนินงานตดิตั้งค่อนข้างสูง  



การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

การดาํเนินงาน: เน้นการท่องเทีย่ว

วดั ล่องเรือ และสถานทีธ่รรมชาตใิน

เขตเทศบาล มกีารส่งเสริมให้

นักท่องเทีย่วป่ันจักรยานรอบเมือง 

ถือเป็นกจิกรรมทีม่ศัีกยภาพในการ

สร้างรายได้ให้กบัเทศบาล 

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: ไม่ใช่ภารกจิองเทศบาลโดยตรง ไม่มสีถานทีท่่องเทีย่ว 

เจ้าหน้าทีข่องเทศบาลยงัขาดทกัษะและความรู้ในการจัดการท่องเทีย่วใน

ท้องถิ่น  



การเดนิทางทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

การดาํเนินงาน: หลายเทศบาล

พยายามส่งเสริมให้ประชาชนใช้

จักรยานเป็นพาหนะสัญจร แต่ยงัไม่

ค่อยประสบผลสําเร็จมากนัก 

นอกจากนี ้ยงัมกีารส่งเสริมให้ใช้

ร่วมกนั รถโรงเรียน 

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: ประชาชนยงันิยมใช้รถยนต์ส่วนตวั ขาดเส้นทาง

จักรยาน และบางเทศบาลไม่มพีืน้ทีสํ่าหรับการสร้างเส้นทางจักรยาน ใน

อนาคตจําเป็นต้องวางแผนดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรง 



การทาํการเกษตรอย่างยัง่ยนืในเทศบาล 

การดาํเนินงาน: เทศบาลหลาย

แห่งส่งเสริมให้มกีารปลูกผกั

อนิทรีย์ การทาํแปลงสาธิตใน

โรงเรียน ปลูกผกัริมร้ัว และ

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 

ข้อจํากดั/ส่ิงท้าทาย: ขาดแคลนทีด่นิสําหรับการทาํการเกษตร วถิีชีวติคน

เมอืงทีใ่ช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงงาน 



ภาพรวมการดาํเนินงานของเทศบาลในฐานะผู้ส่งเสริม 



 ขอบคุณมากครับ  



มุมมองจากทมีสํารวจ 

เร่ืองเล่าภาคสนาม  
 
 อ.เอกลกัษณ์ ณถัฤทธ์ิ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

ผูแ้ทนทีมสาํรวจทั้ง ๕ ภมิูภาค 



ความคิดเห็นต่อเทศบาล ในประเดน็ SCP ในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติั 

• กิจกรรม SCP ส่วนใหญ่เป็นงานตามภาระกิจหลกัของเทศบาล  

– เกบ็ขยะ นํ้าเสีย 

– ประหยดัไฟฟ้า พลงังาน  

– เกบ็ภาษี ต่อทะเบียน  

– การตรวจคุณภาพของอาหาร สถานประกอบการ 

– 5ส  3Rs   

– การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว  

– การออกแบบอาคารเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  

• การติดตามหรือวดัความสาํเร็จของเทศบาลไม่ค่อยมี  

• ทาํเฉพาะกองไม่มีภาพรวม ทาํตามความสนใจ  

• มีขอ้จาํกดัหลายดา้นในการดาํเนินกิจกรรม  ขาดความต่อเน่ือง  



ความคิดเห็นต่อเทศบาล ในประเดน็ SCP ในฐานะท่ีเป็นผูส้นบัสนุน 

• ชุมชน  ม ีคณะกรรมการชุมชน   อ.ส.ม.            

กลุ่มแม่บ้าน 

• เกบ็ขยะ นํ้าเสีย 

• ประหยดัไฟฟ้า พลงังาน  

• เกบ็ภาษี ต่อทะเบียน  

 

• โรงเรียน   

• ธนาคารขยะ  

• เกษตรปลอดสาร 

• การตรวจสอบอาหาร ความสะอาด ปลอดภยั 

 

ภาคการผลติ 

•  ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 

•  การส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

•  สนบัสนุนใหภ้าคการผลิต (อาหาร) ใช้

ภาชนะท่ีปลอดภยั  

•  สนบัสนุนใหมี้การเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ หรือ

วธีิการผลิต เพื่อความปลอดภยั และเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ภาคบริการ  

•  การตรวจคุณภาพของอาหาร สถาน

ประกอบการ  

•  การใหใ้บรับรอง Clean Food Good Tastes 

แก่ร้านอาหาร  

  

 



ความคิดเห็นต่อภาคการผลติในประเดน็ SCP 
• ภาคการผลิตเป็นภาคส่วนท่ีเทศบาลเขา้ถึงนอ้ยมาก   
• SCP ของภาคการผลิตเป็นการจดัการเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  และลดตน้ทุน 
• การจดัการขยะ นํ้าเสีย อากาศ  
• ส่วนใหญ่เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  เนน้ทาํตามกฎหมายบงัคบั  
• ขอ้มูล SCP ยงัไม่ไปถึงผูผ้ลิตรายยอ่ย  SME  
• สถานประกอบการขนาดใหญ่ (โรงงาน) มีการออกแบบระบบ เคร่ืองจกัร เพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด (การผลิตสีเขียว) การยอมลงทุนเพ่ือความคุม้ค่าในระยะยาว  
• การผลิต ตอ้งนาํวตัถุการจากภายนอก จดัส่งไปขายนอกพ้ืนท่ี ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนิน

กิจกรรม SCP ได ้ 
• เทศบาลส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนุน ในส่วนวสิาหกิจชุมชน  
• เทศบาลมีบทบาทต่อผูผ้ลิตรายใหญ่ เพียงการรับเร่ืองร้องเรียน เหตุเดือดร้อนรําคาญ 



ความคิดเห็นต่อภาคบริการในประเดน็ SCP 

(ตลาดสด ขนส่ง  ร้านอาหาร หอพกั โรงแรม โฮมสเตย ์ป๊ัมนํ้ามนั ร้านเสริมสวย OTOP คลินิกสตัว

แพทย ์แพท่องเท่ียว นวดแผนไทย) 

• ทาํเพื่อลดตน้ทุนของตนเอง  

• สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ใหก้บัองคก์ร  สามารถดึงดูดลูกคา้ 

• องคก์รพยายามทาํ แต่ไม่บังคับหรือส่งเสริมให้ลกูค้าทาํ 

• เทศบาลใหก้ารส่งเสริม เพื่อสร้างใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 

• คดัแยกขยะ เพื่อขายเป็นรายไดเ้สริมของผูป้ระกอบการ 

• ผูป้ระกอบใชว้ตัถุดิบ อยา่งคุม้ค่า  

• ตน้ทุนสินคา้สีเขียว จะมีราคาแพง  

• การออกแบบสถานท่ีให ้ช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม  ออกแบบหอ้งนํ้าใหเ้ปิดรับแสง  

• ลดการใชหี้บห่อ ลดขยะ  

• ผูป้ระกอบการจดัทาํระบบการถ่ายเทอากาศในอาคาร และจดัระบบบาํบดันํ้าเสีย  (ตลาดสด) 



ความคิดเห็นต่อตวัแทนชุมชนในประเดน็ SCP 
• ผูน้าํชุมชนเขม้แขง็ ( ทาํเป็นตวัอยา่ง ริเร่ิมทาํงานก่อน ไม่พ่ึงพิงเทศบาล มีเวลาทุ่มเท

ใหก้บังาน มีความรู้ มีความสนใจเฉพาะตวั  ) 

• มีการประสานงานกบัองคก์รอ่ืน ๆ ใหก้ารสนบัสนุน (สถาบนัการศึกษา หน่วยราชการ ภาคเอกชน)  

• เทศบาลใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนอยา่งเตม็ท่ี  

• ชุมชนมีความเขม้แขง็ พร้อมมีส่วนร่วม แต่รอเทศบาลเป็นผู้ริเร่ิม  

• ระบบราชการยุง่ยากซบัซอ้น เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานของชุมชน  

• การมีบา้นจดัสรร ชุมชนเกิดใหม่ ประชากรแฝง ทาํใหเ้กิด “สังคมท่ีไม่เอากบัใคร” 

บริหารจดัการ ของความร่วมมือยาก 

• ผงัเมือง สภาพกายภาพของพ้ืนท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํเนินกิจกรรม  

• ตลาดนดั ร้านสะดวกซ้ือ มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของชุมชน  การเพิ่มข้ึนของ

ปริมาณขยะ  

• การดูงานเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ  



กจิกรรมทีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษ 

• คืนแสงจนัทร์ใหก้บัเมือง (ทม.น่าน) 

• ผอ่นหมอ้ไร้สารตะกัว่ ถว้ยชามกระเบ้ือง  (ทม.น่าน) 

• ผูป้ระกอบการโรงแรม มีบทบาทในการทาํ SCP สูง (ทน.สมุย) 

• การจดัการความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
(ทม.พนสันิคม) 

• การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (ทม.พนสันิคม) 

• ธนาคารก่ิงไมใ้บไมข้อง (ทม.แม่เหียะ)  

• การบริหารจดัการเมือง (ทน.นนทบุรี) 



กจิกรรมทีโ่ดดเด่นเป็นพเิศษ 

• สนบัสนุนผลิตสินคา้สีเขียวในพ้ืนท่ี (ทน.อุดรธานี) 

• ชุมชนผลิตสินคา้ทอ้งถ่ิน และผลิตสินคา้ EM (ทม.สระบุรี ทม.พนสันิคม) 

• การทาํงานร่วมกนัระหวา่งเทศบาลกบัชุมชนเป็นไปอยา่งดี          
(ทน.พิษณุโลก  ทม.พนสันิคม ทม.น่าน  ) 

• การทาํคาร์บอนฟตุปร้ิน (ทม.พนสันิคม ทม.สีค้ิว ทน.นนทบุรี ) 

• นาํเศษวสัดุเหลือจากการทาํปลาทูน่ึง ไปใชใ้นการผลิตนํ้าพริก      

ไตปลา และอาหารสตัว ์ไม่ใหมี้เศษวสัดุเหลือท้ิง (ทม.ทุ่งสง) 

• นํ้าหมกัชีวภาพจากนํ้าซาวขา้ว (ทม.หลงัสวน) 

• นาํเศษผกั ขยะอินทรียม์าทาํนํ้ าหมกัชีวภาพ (ทม.กาญจนบุรี) 



ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SCP กบักลุ่มเป้าหมาย 

–  การใหร้างวลั จดัประกวด  

–  กองทุน เงินทุนสนบัสนุน สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ

ปรับปรุงบริการใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

–  ลดภาษีใหก้บัสถานประกอบการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  



ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

• เสนอแนะต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองการจดัการกบั

ขอ้ร้องเรียน  

• การสนบัสนุนเร่ืองของการใหค้วามรู้เก่ียวกบั SCP (กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม) 

• การลดภาษีใหก้บัสถานประกอบการท่ีดาํเนินงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 



ขอบคณุครับ  



ขอ้เสนอแนะ 

• แยกผลการศกึษาออกเป็น 8 องค์ประกอบ เป็น เทศบาลสง่เสริมภาค
สว่นอยา่งไรและปฏิบตัเิองอยา่งไร  (ตวัอยา่งท่ีดี)  

• กรณีศกึษามีความสมัพนัธ์กบัระดบัความตระหนกั ฯ หรือไม ่ปัจจยั

ความสําเร็จ  

• แยกระดบัท่ีเทศบาลทําได้ กบัระดบันโยบายท่ีเหนือกวา่เทศบาล  

• ใช้คําท่ีกว้างกวา่ ไมค่วรเจาะจง  
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ที่มา 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีวตัถุประสงค์

ในการเสริมสร้างความตระหนักและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่ทิศทางการผลิตและการบริโภคอย่างย ัง่ยืน 

ในระดบัเทศบาล ไดร่้วมกนัศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานความตระหนกัดา้นการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืของเทศบาล

นครและเทศบาลเมือง ผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นภาพรวมของเทศบาลสําหรับใช้ในการ

พฒันาการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในระดบัทอ้งถ่ินต่อไป 

การประชุมคร้ังน้ี เป็นการประชุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคร้ังแรกเพ่ือนาํเสนอผลท่ีไดรั้บต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่

ผูแ้ทนจากเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจาํนวน ๒๖ แห่งและเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานดา้นการผลิตและการบริโภคอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งเป็นการช้ีแจงถึงทิศทางการดาํเนินงานของโครงการ 

ในระยะต่อไป  

Introduction 

DEQP together with EU-SCP Policy Project have conducted SCP awareness of local authorities i.e. large and 

medium sized municipalities in Thailand in order to be used and basic information to further develop SCP work 

at local level 

In this stakeholder meeting, the results will be presented to relevant parties i.e. 26 municipalities involving in the 

interview and related agencies working in SCP fields.    

 

วตัถุประสงค์ของการประชุม 

๑. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ และถอดบทเรียนจากการสมัภาษณ์ขอ้มลูในเทศบาล 

๒. เพ่ือนาํเสนอผลการศึกษา และมุมมองของทีมสาํรวจต่อเทศบาลในภาพรวม 

๓. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเทศบาล 

Objectives 

1. To share experiences and lesson learned from the interviews 

2. To present the results and views from the survey teams 

3. To receive recommendations and suggestions from participants 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

๑. เทศบาลไดรั้บทราบขอ้มลูเก่ียวกบัการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

๒. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ และเครือข่ายการทาํงานดา้นการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

๓. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินงานดา้นการสร้างความตระหนกัดา้นการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

Expected output 

1. Municipalities receive information about SCP 

2. Relevant stakeholders exchange information, learn from each other and create SCP network 

3. Suggestions on the implementation of SCP awareness raising campaigns 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยผูแ้ทนจากเทศบาล และผูเ้ทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส้ินประมาณ 

๘๐ คน 

Participants 

 Participants from municipalities and other related parties approximately 80 persons 
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กาํหนดการวนัที่ 12 ธันวาคม 2556 ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ช้ัน ๖ 

Agenda 12 December 2013 at Watergate Ballroom, 6th Floor 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน (พร้อมชมวิดิทศัน์ท่ีชนะเลิศการประกวด SCP Video Contest) 

Registration 

09.00 – 09.10 กล่าวรายงานโดย คุณมาลี หุตะเจริญ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

Welcome by Khun Malee Hutacharoen, Director of Public participation Promotion Bureau 

09.10 – 09.20 กล่าวเปิดการประชุม โดย คุณสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

Opening speech by Khun Sakol Thinagul, Deputy Director General, DEQP 

09.20 – 09.30 กล่าวตอนรับโดย  คุณสุทธิยา จนัทวรางกลู ผูแ้ทนจากสหภาพยโุรป  

Welcome speech by Ms. Sutthiya Chantawarangul, Representative from EUDEL 

09.30 – 10.00 โครงการโดยยอ่ ทาํไมตอ้ง SCP และเทศบาลไทย โดย คุณ นีลส์ บุช หวัหนา้โครงการ  

 Project in brief, Why SCP and local authorities by Mr. Niels Juul Busch, Team Leader 

10.00 – 10.20 อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

Refreshment 

10.20 – 11.20 นาํเสนอผลการสาํรวจขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืในประเทศไทย

ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

โดย ดร.สุรินทร์ อน้พรม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. ชนิษฎา ชูสุข 

คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

Presentation of the SCP awareness baseline of large and medium sized municipalities in 

Thailand by Dr. Surin Onprom, Faculty of Forestry, KU and Assist. Prof. Dr. Chanisada 

Choosuk, Faculty of Environmental Management, PSU 

11.20 – 12.00 แลกเปล่ียนมุมมองจากทีมสาํรวจในพ้ืนท่ีทั้ง 5 ภูมิภาค โดยผูแ้ทนทีมสาํรวจ 

Information sharing from field surveys by survey team representative  

12.00 – 13.00 อาหารกลางวนั 

Lunch 

13.00 – 14.30 แบ่งกลุ่มระดมสมองโดยผูแ้ทนจากเทศบาล ในประเด็น 

1) มุมมองของ SCP ทั้งในบทบาทผูป้ฏิบติั และผูส้นบัสนุน 

2) ประเด็นของ SCP ท่ีสามารถนาํไปขบัเคล่ือนในเทศบาลของท่าน 

3) ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการขยายผล SCP สาํหรับกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานอ่ืนๆ 
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Group work to discuss 

1) Roles of municipalities as SCP in-house appliers and supporters to target groups 

2) Fields of SCP that should be driven in the municipalities 

3) Suggestions for SCP works to DEQP and other organizations 

14.30 – 14.45 อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

Refreshment 

14.45 – 15.30 เปิดเวทีแลกเปล่ียน ดาํเนินรายการโดย ผศ.ดร. ชนิษฎา ชูสุข คณะการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

Open floor discussion facilitated by Assist. Prof. Dr. Chanisada Choosuk, Faculty of 

Environmental Management, PSU 

15.30 ปิดการประชุม 

Close meeting 
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