
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 
ห้องประชุมเรือนตุง อิมพิเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท 

นางจุรีพร บุญ-หลง
ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกการมาตรฐาน

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

“แนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

และความเคลื่อนไหวของประเทศไทย”



เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Town) คืออะไร?

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 เศรษฐกิจ
 สังคม
 สิ่งแวดล้อม

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: 
เมืองที่มีสมดุลระหว่าง
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เมืองที่มีการเจริญเติบโต โดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลัก และมีความสมดุลกับการพัฒนาทางสังคม และความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในระดับต่่า (หรือไม่มี) เพื่อให้เป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศได้อย่างยั่งยืน และประสบผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ
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เหตุผลส าคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

(1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจ านวนมากในกระบวนการผลิต

(2) การแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายโรงงานไม่เพียงพอ

(3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมอันเนื่องมาจากภาคอุตสาหกรรมสะสม
และเรื้อรัง โดยเฉพาะประเด็น “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming)

(4) ความต้องการในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ และอาศัยความร่วมมือ 
บทบาททุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(5) ความต้องการสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง สังคมอยู่ได้ อุตสาหกรรม
อยู่รอด สิ่งแวดล้อมดี อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กลไก
ภาคอุตสาหกรรม

กลไก
ภาครัฐ

กลไก
ภาคประชาชน

กฎหมาย สิทธิประโยชน์

ฐานข้อมูล

เทคโนโลยี/นวัตกรรม

มาตรฐาน

การผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
เชิงพ้ืนที่

นโยบายสีเขียว

การมีส่วนร่วม/จิตส านึก

การบริโภคสินค้า
รักษ์สิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)
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การขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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2 พ.ย.55 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
และจัดท าแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศโดยจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณ
การ พร้อมวงเงินงบประมาณปี 2557 

31 มี.ค.56 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
อุตสาหกรรมเดิม (สมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง) และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ (ฉะเชิงเทรา และ
ปราจีนบุร)ี โดยให้แผนการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเสนอคณะรัฐมนตรี

28 พ.ค. 56 มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในปี 2561 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ขอนแก่น ปทุมธานี และ สงขลา  

ความเชื่อมโยงกับกระทรวงอุตสาหกรรม

มติคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Green Growth) เพ่ือมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวใน 
“การพัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน”



พ.ศ. 2550 กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ – ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และผลักดัน
ยุทธศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายน าร่อง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดระยอง

พ.ศ. 2555 - 2558  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพ่ือผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่ 7 พื้นที่อุตสาหกรรม
ประกอบด้วย
(1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2) สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
(3) สวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี
(4) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(5) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
(6) เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง
(7) ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี จังหวัดระยอง 7

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรม
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ความเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2553 – 2558 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลักดันการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ใน 15 นิคมอุตสาหกรรม (น าร่อง)

(++ การจัดท าตัวชี้วัด การจัดท าแผนแม่บท)

ECO Champion Award

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ปี 2550 เริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ใน 25 จังหวัด (Area-Based Collaborative Research 
หรือ ABC) ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่เมืองนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-
City) โดยมีเป้าหมายในการสร้างข้อมูลความรู้ที่สะท้อนบริบทของพื้นที่ทั้งด้านการพัฒนาคนและ
สังคมคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกจัดการความรู้ที่เป็นข้อต่อเชื่อมประสานงานความ
ร่วมมือของหลายหน่วยงานที่มีภารกิจต่างกันให้เกิดความร่วมมือเพื่อน าสู่การบูรณาการ ทรัพยากร
และก าหนดทิศทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่ส าคัญของประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวของหน่วยงานอื่นๆ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) (อก.)
ปี 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนส่งเสริมชุมชนอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่
สู่ความเป็นเมืองนิเวศ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความ
ตระหนัก และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเผยแพร่และท างานผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3Rs และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนของเสียหรือ
วัสดุเหลือใช้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และชุมชน (Waste Exchange) 



เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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• การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่มีความสมดุลกับภาคสังคม และการดูแล
สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

– ความหมาย “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มี
ผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

– เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : เมืองทีม่ีความสมดุลระหว่าง

• เศรษฐกิจ

• สังคม

• สิ่งแวดล้อม



คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรอ.
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ระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรอ.
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การยกระดับเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต

(Economic and social
enhancement )

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

(Resource and Energy Efficiency)

การรกัษาระดับมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในการประกอบการอุตสาหกรรม
(Environmental and Safety Standard Compilation) 

การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
(Law Enforcement)
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คุณลักษณะมาตรฐานและตัวชีว้ัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5 มิติ 22 ด้าน ปี 2554

คุณลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กนอ.
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ระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กนอ.
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ประโยชน์ต่อโรงงาน บริษัท/ธุรกิจ และเศรษฐกิจ
• นโยบายการ “น ากลับมาใชใ้หม”่ ช่วยลดรายจ่ายในการท าธุรกิจ และเพิ่มผลก าไร โดยการลด

ต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและพลังงาน
• เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสียต่างๆ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความสุขในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิตในการ

ท างาน
• ร่วมมือกับโรงงานอื่นๆ ในการจัดการของเสีย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม การ

ฝึกอบรม ระบบการจัดซื้อ ฯลฯ
• ลดความไม่น่าเชื่อถือทางด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายได้ดีขึ้น
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
• มีส่วนร่วมกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

อ้างอิง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประโยชน์ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
• ลดความต้องการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ/ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

• ลดการก่อเกิดของเสีย และมลภาวะต่าง ๆ

• ลดปริมาณกากของเสียที่น าไปฝังกลบ

• ประหยัด/อนุรักษ์พลังงาน

• ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นพิษลงตามล าดับ

อ้างอิง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประโยชน์ของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง
• ขยายโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่น

• โอกาสมีงานท ามากขึ้นและดีขึ้น สร้างโอกาสการท างานจากธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

• โอกาสทางอาชีพและการศึกษา

• ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ

• ได้บริษัท/โรงงานที่มีความรับผิดชอบสูง และมีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมเข้ามาอยู่ในพื้นที่

• มีความม่ันใจว่า โรงงานที่เข้ามานี้จะท าให้ดิน น้ า อากาศ สะอาดขึ้น และลดปริมาณของเสียไป
พร้อมๆ กัน

• เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน

อ้างอิง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



รับชมวิดีทัศน์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

19

มาตรฐาน/เครื่องมือ



มาตรฐาน/เครื่องมือ

เศรษฐกิจ
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มาตรฐาน/เครื่องมือ

เศรษฐกิจ
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สิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน/เครื่องมือ

ISO 14064-1: 2006
ก๊าซเรือนกระจก – เล่ม 1: ข้อก าหนดและ

ข้อแนะน าระดับองค์กรส าหรับการวัด
ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย 

และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO/TS 14067: 2013
ก๊าซเรือนกระจก –

คาร์บอนฟุตปรินท์ผลิตภัณฑ์

ISO 50001: 2011
ระบบการจัดการพลังงาน

ISO 14044: 2006
การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินวัฏจักร 

(ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ)
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สังคม

มรท.8001-2553 
มาตรฐานแรงงานไทย

มาตรฐาน/เครื่องมือ

ISO 26000: 2010
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Progress Indicator)

ดัชนีชี้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Progress 

Indicator)

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน์ (พ.ศ.2557)

มอก.26000: 2553 CSR-DIW CSR-DPIM
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เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

RSPO 2007
หลักเกณฑ์การผลิตน้ ามันปาล์ม

อย่างยั่งยืน

มาตรฐาน/เครื่องมือ

24



ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

25

ด าเนินการ ใน 5 มิติ : 
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการบริหารจัดการ

พื้นที่แนวต้นไม้ป้องกันมลพิษ (Protection strip) โดยรอบพื้นที่เขตฯ 60 กม. 

ผลที่ได้ เช่น
• ส่งเสริมความสมดุลของ

สภาพแวดล้อม
• ลดข้อขัดแย้งระหว่างโรงงาน

อุตสาหกรรมกับชุมชน
• สร้างรายได้ให้ชุมชน (ส่งเสริมให้

ปลูกต้นกล้าและขายให้ IRPC)



บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จ ากัด จังหวัดระยอง
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 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5
จุดเด่น : การบริหารจัดการคู่ธุรกิจ (Green Vendor 
Management) โดยการส่งเสริมการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของคู่ธุรกิจ/คู่ค้า (Supplier) 

 Eco Factory : Air Emission
จุดเด่น : การน าสารไฮโดรคาร์บอนที่เผาทิ้งกลับมาใช้ใหม่
ระหว่างโรงงาน ซึ่งช่วยลดความเสียงดังจากไอน้ าในท่อ
เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่มีควัน และเปลวไฟจะเกิดขึ้น
ภายในห้องเผาไหม้ ท าให้ไม่มีแสงสว่างและความร้อนออก
สู่อากาศ  

ระบบหอเผาไร้ควัน (Enclosure Ground Flare)

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



เทศบาลต าบลเมืองแกลง
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จุดเด่น : การจัดการขยะชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
• การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ผู้ก่อให้เกิดขยะ) 
• การจัดตารางการเก็บขยะแต่ละประเภท 
• การน าขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์และท าปุ๋ย 
• การรีไซเคิลขวดแก้ว ขวดพลาสติกและน าไปจ าหน่าย ฯลฯ 
ผลที่ได้ :
สร้างรายได้ และลดปริมาณการฝังกลบขยะ 

ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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ตัวอย่างการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Suita Resources Recycling Center ณ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

จุดเด่น : 
• การบริหารจัดการขยะครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ โดย

ความร่วมมือของคนในเขตอ าเภอซุยตะ เมืองโอซาก้า 
• 3Rs: Reduce Reuse Recycle
• ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลที่ได้ : สร้างรายได้ และปริมาณขยะครัวเรือน
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การเริ่มต้นส าหรับผู้ประกอบการ

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) :
“กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่ม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพ่ือส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคมใหภ้าคอุตสาหกรรม
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน”
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นิยามของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” 

อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรตลอดโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียว : Green Industry
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อุตสาหกรรมสีเขียว : Green Industry



32

อุตสาหกรรมสีเขียว : Green Industry

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 
• เครือข่ายสีเขียว คือ การขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรเองออกสู่ภายนอก 

ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

• วัฒนธรรมสีเขียว คือ การท่ีทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้
ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด าเนินการต่างๆ จน
กลายเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

• ระบบสีเขียว คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)  

• ปฏิบัติการสีเขียว คือ การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานท่ีก าหนดเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

• ความมุ่งมั่นสีเขียว คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
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อุตสาหกรรมสีเขียว : Green Industry
สิทธิประโยชน์เบื้องต้น

ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสี
เขียวสามารถ
ขอรับสิทธิ
ประโยชน์ได้
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อุตสาหกรรมสีเขียว : Green Industry

ติดต่อ 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2202-3249, 0-2202-3196 โทรสาร. 0-2202-3199

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครเชียงราย 
1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5371-1666 โทรสาร 0-5371-7706
E-mail : moi_chiangrai@industry.go.th

โทรศัพท:์ 053-51  โทรสาร: 053-

mailto:moi_chiangrai@industry.go.th


แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ  

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ต่อ 224, 214, 215, 202 

E-mail: jureeporn@masci.or.th, attapon@mascior.th,

suvimon@masci.or.th, narumol@masci.or.th

mailto:jureeporn@masci.or.th
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