
การเข้าสู่การเป็น 
“อุตสาหกรรมสีเขยีว”

ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม

23 พฤศจกิายน 2558
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มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื

แหลง่ข้อมูล : สศช. (2558)

กรอบวสัิยทศันแ์ละเป้าหมายแผน ฯ 12

4



 พฒันาเศรษฐกจิของประเทศให้เข้มแข็ง

 ลดการใช้และการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาติ

 กระแสการผลติและการบรโิภคเปลีย่นไป

 ตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาด

 เป็นทีย่อมรบัของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

 ลดต้นทุนการผลติไดใ้นระยะยาว

 สร้างความยัง่ยนืให้กบัองคก์ร

Cost Saving

ท าไมตอ้งเศรษฐกจิสีเขยีว ?
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มากกวา่ค าวา่ “คุณภาพ”



ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตอ่
ภาคอุตสาหกรรม
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Green Industry

or

No Industry
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การก ากบัดแูลตาม
กฎหมายและ

การตรวจตดิตาม

การส่งเสรมิการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื 

 การเรง่รดัการน ากากอุตสาหกรรม
เข้าสู่ระบบ

 การตรวจสอบและเฝ้าระวงั
ผลกระทบตอ่ชุมชนและส่ิงแวดล้อม

การบรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรตอ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
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11

“อุตสาหกรรมสีเขียว  คือ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมทีย่ึดมัน่ในการประกอบ
กิจการที่ เ ป็นมิตรต่อ ส่ิ งแวดล้อม  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เน่ือง  และประกอบกจิการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์รตลอดห่วง
โซ่อุปทานเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื”

อุตสาหกรรมสีเขยีวคอือะไร ?



Continuous 
Improvement

Corporate 
Social 

Responsibility

Sustainable 
Development

Green 
Industry

Quality & Efficiency

Social Concerns

Sufficiency Economy &
Environmental 

Concern

นิยาม และ หลกัการ
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การส่งเสรมิและพฒันาอยา่งยัง่ยนืในระดบัสถานประกอบการ 

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554 1,050 ราย

3,560 ราย

10,602 ราย

17,668 ราย

25,000 ราย

40,000 ราย

35,000 ราย

30,000 ราย

อุตสาหกรรมสีเขยีว
ระดบัที ่ 1 จ านวน 13,415 ราย 
ระดบัที ่ 2 จ านวน 3,954 ราย 
ระดบัที ่ 3 จ านวน 2,740 ราย 
ระดบัที ่ 4  จ านวน 92 ราย 
ระดบัที ่ 5 จ านวน 13 ราย

รวม      
20,215  ราย
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เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 1

ปฏบิตัติาม
กฎหมาย

ประกาศนโยบายดา้น
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

จดัท าแผนปฏบิตักิารที่
สอดคลอ้งกบันโยบาย

Green 
Commitment
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เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 2

ปฏบิตัติาม
กฎหมาย

แปลงแผน       
สู่การปฏบิตัิ

ประเมนิผลการ
ด าเนินงาน

Green 
Activity
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เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 3

ปฏบิตัติาม
กฎหมาย

ก าหนด 
นโยบาย

ระบบ

P-D-C-A

Green 
System
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เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 4

ระบบการ
จดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม

สร้างวฒันธรรม
ตามแนว SR

รายงาน
เผยแพรต่อ่
สาธารณะ

Green 
Culture

17



1. 
Accountabili

ty

2. 
Transparenc

y

การสร้างวฒันธรรมองคก์รตามแนวทาง SR (ISO 26000)

• รบัผดิชอบตอ่ผลกระทบจากการ ตดัสินใจและการด าเนินการ
ตา่งๆ ขององคก์รตอ่สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะ
กระทบดา้นลบทีม่นียัส าคญั

• การด าเนินการเพือ่การป้องกนัผลกระทบดา้นลบทีเ่กดิขึน้โดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจ เพือ่ป้องกนัไมใ่ห้เกดิซ า้

1. Accountability

• มคีวามโปรง่ใสในการตดัสินใจและการด าเนินการตา่งๆ ทีม่ี
ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

• ต้องมกีารเปิดเผยอยา่งชดัเจน ถกูต้อง และครบถว้น โดยต้อง
เขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย และขอ้มลูเหมาะสมตามช่วงเวลา เป็น
ขอ้เท็จจรงิ มคีวามน่าเชือ่ถอื

2. Transparency
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3.

Ethical 
behavior

• ต้องเคารพ พจิารณา และตอบสนองตอ่ผลประโยชน ์
ของผู้มส่ีวนไดเ้สีย ดา้นประเด็นส่ิงแวดลอ้ม

4.

Stakeholder 
Interests

การสร้างวฒันธรรมองคก์รตามแนวทาง SR (ISO 26000)

ส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งจรงิจงัโดย
(1) ประกาศก าหนดคา่นยิมและหลกัการ
(2) มโีครงสร้างการบรหิารทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม
(3) ก ากบัดแูล และการควบคุมตา่งๆ เพือ่เฝ้าตดิตาม สนบัสนุน และบงัคบั
(4) มกีารกระตุ้นและส่งเสรมิ
(5) มกีารป้องกนั หรอืแก้ไขการเกดิผลประโยชนท์บัซ้อน
(6) มรีายงานผลการปฏบิตัิ
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การสร้างวฒันธรรมองคก์รตามแนวทาง SR (ISO 26000)

• ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่ง ๆ
ทีเ่กีย่วข้องกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5.
Rule of Law

• ต้องเคารพตอ่การปฏบิตัติามแนวทางสากลในดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
สถานการณท์ีก่ฎหมาย หรอืการด าเนินการตามกฎหมายยงัไม่
พอเพยีงส าหรบัการปกป้องส่ิงแวดลอ้มได ้ องคก์รต้องผลกัดนัให้
เกดิความเคารพตอ่การปฏบิตัติามแนวทางของสากล

6.
International 

Norm of 
Behavior

• ต้องเคารพตอ่สิทธมินุษยชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มทีด่ี และให้
การยอมรบัถงึความส าคญัและความเป็นสากลของสิทธิ
มนุษยชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม

7.
Human 
Rights

20



ชุมชน

ผู้ขาย
สินค้า ผู้ให้บรกิาร

ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย

ผู้บรโิภค

องคก์ร
วฒันธรรมสีเขยีว

สร้างเครอืขา่ยสี
เขยีว

เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 5
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เกณฑก์ารประเมนิระดบัที ่ 5

ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม

วฒันธรรมสี
เขยีว

กจิกรรมรว่มกบั  
Stakeholder

รายงาน
ความส าเร็จ
เผยแพร่

Green 

Network
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•ส่งเสรมิ สรา้ง และสานสัมพนัธก์จิกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มกบั
ผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีค่รอบคลมุทัง้ หว่งโซ่อุปทาน ชุมชน  
และผูบ้รโิภค
•ต้องท าให้ประสบความส าเร็จเป็นทีป่ระจกัษ ์ และมกีารพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื

การส่งเสรมิ/
สร้าง/

สานสัมพนัธ์

โซ่อุปทาน

การสรา้งสัมพนัธเ์ครอืขา่ย

ต้องส่งเสรมิให้หว่งโซ่อุปทาน มุง่สู่อุตสาหกรรมสีเขยีว และ
น าไปปฏบิตัใิห้เกดิประสิทธผิล  โดยต้องด าเนินการให้
ครอบคลมุทัง้หว่งโซ่อุปทาน และต้องมกีารพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและยัง่ยนื
• ผูข้าย/ผูใ้ห้บรกิาร ทีต่ดิตอ่โดยตรง (1st tier ) ต้อง

ไดอุ้ตสาหกรรมสีเขยีวระดบั 2 ขึน้ไป
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การสร้างสัมพนัธเ์ครอืขา่ย

• ตอ้งส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มของชุมชน  การพฒันาชุมชน และตอ้ง
รว่มกบัชุมชนในการกระตุน้จติส านึกและส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจตอ่การ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนื โดยให้ความส าคญัและใส่ใจตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

ชุมชนรอบขา้ง

• ต้องให้ความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัแกผู่บ้รโิภคในการบรโิภคที่
ยัง่ยนืผู้บรโิภค

• จดัท ารายงานการด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิ สร้าง 
และสานสัมพนัธก์จิกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัผู้มส่ีวนไดเ้สีย  และสรุป
รายงานผลความส าเร็จเพือ่เผยแพร ่

การยอมรบัใน
สังคม
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ใบรบัรอง
ISO 14001/50001

มนีโยบายและแผน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัง

แวดลอ้ม

Lean Manufacturing

การลงนามความ
รว่มมอืดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

ES for SE

Cleaner Technology 

ธรรมาภบิาล
ส่ิงแวดลอ้ม

ธงขาวดาวเขยีว

EMS for SME 
ขัน้ที ่ 2 

โรงงานดเีดน่ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม/พลงังาน

CSR-DIW 
CSR-DPIM

ผลติภณัฑฉ์ลากเขยีว 

CSR (ตามแนวทาง 
ISO 26000)

Green Supply Chain

ระดบัที ่ 1 ความมุง่มัน่สีเขยีว 
(Green Commitment)

ระดบัที ่ 2 ปฏบิตักิารสีเขยีว 
(Green Activity)

ระดบัที ่ 3 ระบบสีเขยีว 
(Green System)

ระดบัที ่ 4 วฒันธรรมสีเขยีว 
(Green Culture)

ระดบัที ่ 5 เครอืขา่ยสีเขยีว 
(Green Network)

ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ก าหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม
จดัท าแผนงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม
น าแผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไปปฏบิตัใิห้เกดิประสิทธผิล

นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
การวางแผน
การน าไปปฏบิตัิ
การตดิตามประเมนิผล
การทบทวนและรกัษา
ระบบ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ระดบัที่ 3
สร้างวฒันธรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม
รายงานผลการด าเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมตอ้งเปิดเผย
ตอ่สาธารณะ

เป็นไปตามข้อก าหนดในระดบัที่ 4
สานสัมพนัธค์รอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทาน
จดัท ารายงานที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสรมิ
และ
สานสัมพนัธด์้านส่ิงแวดล้อมเผยแพร่

Green Logistics 
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การน ากากเข้าระบบ

แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมสีเขยีว
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การช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็น SMEs

ปรบัเกณฑร์ะดบั 
3 ให้เหมาะกบั 

SMEs

สร้างพีเ่ลีย้งทีเ่ป็น
ระดบั 4 - 5

ให้ค าปรกึษา
แนะน าเชงิลกึ
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รางวลัอุตสาหกรรมดเีดน่

ประเภทการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

ประเภทการจดัการพลงังาน

ประเภทการบรหิารความปลอดภยั
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มาตรการ Demand Pull
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