อุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry)
ประเทศไทยมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ไดใหสัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิกรก (Johannesburg Declaration on
Sustainable Development) เมื่อป พ.ศ.2545 และปฏิญญามะลิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration on
Green Industry in Asia) เมื่อป พ.ศ.2552
กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยดําเนินการในเชิงรุก มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเติบโตและพัฒนา
อยางยั่งยืน เพื่อใหเปนรูปธรรมจึงไดเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการ
ประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดี นาเชื่อถือและประชาชนไววางใจ และ
เกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงขึ้นดวย
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดผนึกกําลังกับทุกหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันเครือขาย สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ สงเสริมใหสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” ใน 5 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1: ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีการสื่อสาร
ภายในองคกรใหทราบทั่วกัน
ระดับที่ 2: ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่น
ที่ตั้งไว
ระดับที่ 3: ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ
ระดับที่ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในองคกร
ระดับที่ 5: เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนใหคู
คาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับสังคม ชุมชน และประชาชนอยางยั่งยืน
“มุงมั่นอุตสาหกรรมสีเขียว…เพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและอยางยั่งยืน” นั่นคือ หัวใจของโครงการตางๆ ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ตองการใหเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม มีความสอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของระบบ
นิเวศ รวมถึงความผาสุกของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงานในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรใหคุมคาโดยใชหลัก 3Rs
และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑรักสิ่งแวดลอม (Eco
Design- Eco Product) การใหการรับรองผลิตภัณฑฉลากสีเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวทําให
1) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงใน
การรับผิดชอบในอนาคต
2) เกิดภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดความเขาใจที่ดี และการยอมรับ
ระหวางอุตสาหรกรรมและชุมชนที่อยูโดยรอบ
3) เกิดการสรางงาน และการจางงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น มีการวาจางแรงงานที่เปนธรรม คนงานมีความปลอดภัย
และมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี
4) ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนการดําเนินธุรกิจ สรางโอกาสในการแขงขัน
5) สรางโอกาสทางการตลาดโดยเนนประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตซึ่งกําลังจะเปนที่ยอมรับ และ
ตองการของผูบริโภคทั่วโลก
ขั้นตอนการดําเนินการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3
ผูประกอบการ

ยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสาร

รับใบสมัคร
ลงทะเบียนผูสมัคร
ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา

ไมผานเกณฑ แจงแกไข

พิจารณาใหการรับรองตามหลักเกณฑ*
จัดทําใบรับรอง**

หมายเหตุ
* การพิจารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 1 ถึง 3 (หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย)
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด / กลุมสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานัก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูพิจารณาใหการรับรอง
โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่น พรอมใบสมัคร
ระดับที่ 4 และ 5 คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เปนผูพิจารณาใหการรับรอง

เสนอ ปกอ. ลงนาม
ลงทะเบียนและ
เผยแพรรายชื่อผูไดรับการรับอง
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ขั้นตอนการดําเนินการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5
ผูประกอบการ

ยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสาร

รับใบสมัคร
ลงทะเบียนผูสมัคร
แตงตั้งคณะประเมิน

ไมผานเกณฑ แจงแกไข
ไมผานเกณฑ แจงแกไข
ไมผานเกณฑ แจงแกไข

ตรวจประเมินเอกสาร
ผานเกณฑ
ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ผานเกณฑ
พิจารณาใหการรับรองตามหลักเกณฑ*
ผานเกณฑ
จัดทําใบรับรอง**

หมายเหตุ
* การพิจารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 1 ถึง 3 (หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย)
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด / กลุมสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานัก
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูพิจารณาใหการรับรอง
โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่น พรอมใบสมัคร
ระดับที่ 4 และ 5 คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เปนผูพิจารณาใหการรับรอง

เสนอ ปกอ. ลงนาม
ลงทะเบียนและ
เผยแพรรายชื่อผูไดรับการรับอง

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขอกําหนดอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมและผลักดันใหผลประกอบการอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวไว 5 ระดับ ดังนี้
เกณฑที่กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1: ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment)
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 2 องคกรตองมีการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
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เกณฑที่กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2: ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแลดลอม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ อยางนอยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
ขอ 2 องคกรจัดทําแผนงานดานสิง่ แวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือการปองกันมลพิษหรือการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน หรือลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกปองและฟนฟูธรรมชาติ โดย
แผนงานดานสิ่งแวดลอมตองประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ
ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
เกณฑที่กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3: ระบบสีเขียว (Green System)
1. บริบทขององคกร
1.1 การทําความเขาใจบริบทขององคกร
องคกรควรพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ที่มีผลกระทบตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
1.2 การทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
2. ความเปนผูนํา
2.1 ความเปนผูนําและความมุงมั่น
ผูบริหารสูงสุดตองแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําและความมุง มั่นที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
2.2 นโยบายดานสิ่งแวดลอม
ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม ที่ครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการ
2.3 บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในองคกร
ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่สําหรับบทบาทหนาที่ตางๆ ไดมีการมอบหมายและสื่อสาร
เปนที่เขาใจในองคกร
3. การวางแผน
3.1 การปฏิบัติการเพื่อดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
3.2 วัตถุประสงคและแผนงานดานสิ่งแวดลอม
4. การสนับสนุน
4.1 ทรัพยากร
4.2 ความรูความสามารถ
4.3 ความตระหนัก
องคกรตองทําใหมั่นใจวาบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมขององคกรมีความตระหนักดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
4.4 การสื่อสาร
4.5 เอกสารและบันทึก
5. การดําเนินการ
5.1 การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ
องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อควบคุมการดําเนินการกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
5.2 การเตรียมความพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน
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6. การประเมินการดําเนินงาน
6.1 การติดตาม ประเมินผล
6.2 การตรวจประเมินภายใน
6.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
7. การปรับปรุง
7.1 ขอบกพรองและการปฏิบัติการแกไข
7.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
องคกรตองปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
เกณฑที่กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนดระดับที่ 3 ทุกขอ
ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมขององคกรและนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลโดยใหครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
ISO 26000 ดังตอไปนี้
2.1 องคกรตองมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบจากองคกรที่มีตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับลักษณะการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมขององคกร โดยตองมีความรับผิดชอบตอ
(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ขององคกรตอสังคม และสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะผลกระทบดานลบที่มี
นัยสําคัญ
(2) การดําเนินการเพื่อการปองกันผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา
2.2 องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย องคกร
ตองมีการเปดแผยอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดย
(1) ผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและงายตอความเขาใจ
(2) ขอมูลตองเหมาะสมกับชวงเวลาเปนขอเท็จจริง ชัดเจน และมีความนาเชื่อถือ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถประเมินผลได
อยางถูกตอง
2.3 องคกรตองมีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางจริงจังโดย
(1) ประกาศกําหนดคานิยมและหลัการตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขององคกรใหชัดเจน
(2) ดําเนินการตามโครงสรางการบริหารที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ภายในองคกร
(3) มีกลไกในกํากับดูแล และการควบคุมตาง ๆ เพื่อเฝาติดตามใหการสนับสนุน และการบังคับใหเกิดการปฏบัติอยางมี
จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
(4) มีการกระตุนและสงเสริมหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
(5) มีการปองกันหรือแกไขการเกิดผลประโยชนทับซอนที่สามารถนําไปสูการปฏบัติอยางไมมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมตลอด
ทั่วทั้งองคกร
(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
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2.4 องคกรตองเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย ดานประเด็นสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย
2.5 องคกรตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
2.6 องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในสถานการณที่กฏหมายหรือการ
ดําเนินการตามกฏหมายยังไมเพียงพอสําหรับการปกปองสิ่งแวดลอมได องคกรตองผลักดันใหเกิดความเคารพตอการปฏิบัติ
ตามแนวทางของสากล
2.7 องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ดี และใหการยอมรับถึงความสําคัญและความเปน
สากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
เกณฑที่กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5: เครือขายสีเขียว (Green Network)
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑ กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 ทุกขอ
ขอ 2 องคกรตองดําเนินการสงเสริมสราง และสานสัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย (Stake Holder) ที่ครอบคลุม
ทั้งโซอุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผูบริโภค และตองทําใหประสบความสําเร็จ เปนที่ประจักษและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืนโดย
(1) ตองสงเสริมใหโซอุปทาน (Supply Chain) มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยตอง
ดําเนินการใหครอบคลุมทั้งโซอุปทาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(2) ตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาชุมชนและตองรวมกับชุมชนในการกระตุนจิตสํานึกและสงเสริมความรู
ความเขาใจตอการบริโภคที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญและใสใจตอสิ่งแวดลอม
(3) ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคทียั่งยืน
ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สรางและสานสัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผู
มีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร
คุณสมบัติของผูสมัคร ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผูรับประทานบัตรเหมืองแร หรือกิจการไดรับการจด
ทะเบียนการคาในการประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร
- ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมากอน เวนแตพนระยะเวลา 6 เดือนมาแลว
- ตองดําเนินงานสอดคลองตามกฏหมายที่เกี่ยวของ
ใบรับรอง กําหนดอายุใบรับรองแตละระดับ ดังนี้
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1
มีอายุ 1 ป
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
มีอายุ 2 ป
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, 4 และ 5
มีอายุ 3 ป
ไมสามารถโอนใบรับรองใหกับผูอื่นได
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