


Constitution
การปฏบิตัติามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ ในมาตรา 67

Climate
กระแสสเีขยีวอนัเป็นผลจากการกระแสสเีขยีวอนัเป็นผลจากการ
Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈� £µ¡ £¼¤ ·° µ�µ«

Commerce
โอกาสและผลกระทบจากขอ้ตกลง
การเปิดเสรทีางการคา้ต่างๆ





�̈�¦ ³���µ�ª ·�§�Á«¦ ¬��·�Ä��̧�̧É�nµ�¤µ�Á�È��́��́¥®�»�Á ¦ ·¤Ä®oÁ�·��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�Â�̈�
¡ §�·�¦ ¦ ¤�°��¼o�¦ ·Ã£�Ä��·«�µ��̧ÉÁ�È�¤ ·�¦ �́� ·É�Âª �̈o° ¤¤µ�¥·É��¹Ê���oª ¥° »� ��r Á̧�̧¥ª�
(Green Demand) �̧Ê�Å�o�̈�́�́�Ä®o°��r�¦�»¦�·��o°��¦ �́�¦ »�Â¨ ³ ¡ �́�µ�¦ ³�ª��µ¦�ÎµÁ�·��µ��
 µ¥�̈ ·�£�́�r�¦ ª ¤�́Ê��¦ ·�µ¦ �nµ�Ç��̧É° ·��́��Green Concept Á¡ ·É¤�¹Ê��Ã�¥°��r�¦ ®¨ µ¥Â®n�Å�o
¡ ¥µ¥µ¤��ª��ª µ¤Á�È� Á̧�̧¥ª Á�oµÄ�  É́�° »��µ�Ä®oÅ�o�̈°��́Ê� µ¥�(Greening the Supply
Chain) Á¡ ºÉ° Ä®oÅ�o¤µ�¹É��̈·�£�́�r Á̧�̧¥ª�(Green Product) สูต่ลาด

* จากผลสาํรวจของ PSB-JWT Sustainability Poll Á¤ ºÉ° Á�º°�¡ §¬£µ�¤�2552



Ä��̧�̧Ê�®�nª ¥�µ�®¨ µ¥Â®n��³�Îµ�µ�¦ nª ¤�́�Ä��µ¦ ¦ �¦ ��r̈ ��¦ ·¤µ��pµ�Á¦ º°�
กระจกโดยคาํนวณออกมาในรปูของคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า แนวคดิสเีขยีว
จะถูกนํามาใชใ้นกระบวนงานต่างๆ อาท ิGreen Design, Green Purchasing,จะถูกนํามาใชใ้นกระบวนงานต่างๆ อาท ิGreen Design, Green Purchasing,
Green Logistics, Green Meeting, Green Marketing, Green Services ฯลฯ 
รวมถงึการนําขยะหรอืของเสยีจากกระบวนการบรโิภคกลบัมาใชใ้หมด่ว้ยการแปร
รปูหรอืแปรสภาพใหก้ลายเป็นวตัถุดบิในกระบวนการผลติของภาคธุรกจิภายใต้
หลกัการ Greening Waste �̈°����µ¦�¦ �́�́ª ª �́�µ�Á«¦ ¬��·�Ä®o¤�̧ª µ¤¥ É́�¥º�
Ã�¥�Îµ�¹��¹� ·É�Âª �̈o° ¤Ä��¦ °��°��Green GDP �¹É��³  n��̈Ä®o�»¦�·��̧É�³Á�·�Ã�
มากในอนาคต คอื Green Business ®¦ º°�»¦�·��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� ·É�Âª �̈o° ¤





Ä��̧�̧Ê��°��µ��̧É¦ �́�µ¨ �³�o° ��Îµ�́�Ä®o®�nª ¥ ¦ µ��µ¦ �nµ�Ç���·�́�·®�oµ�̧ÉÂ¨ ³ Ä�o° Îµ�µ��µ¤Ä��̧�̧Ê��°��µ��̧É¦ �́�µ¨ �³�o° ��Îµ�́�Ä®o®�nª ¥ ¦ µ��µ¦ �nµ�Ç���·�́�·®�oµ�̧ÉÂ¨ ³ Ä�o° Îµ�µ��µ¤
��®¤µ¥° ¥nµ�Á�¦ n��¦ �́Ä��µ¦ �¼Â¨ �µ¦ �ÎµÁ�·�Ã�¦��µ¦ ®¦ º°�·��¦ ¦ ¤�̧É° µ��n° Ä®oÁ�·��̈�¦ ³���n°
�»¤����µ¤�·«�µ��µ¦ ¡ �́�µ�̧É¥ É́�¥º��Ã�¥�¼¦�µ�µ¦ ¤ ·�·�µ¦ ¡ �́�µÁ«¦ ¬��·�� �́�¤� ·É�Âª �̈o° ¤�Â¨ ³
 »�£µ¡ �°��»¤��Ä®oÁ�·��ªµ¤ ¤�»̈�́Ê�¦ ³��

�µ¦ �́��́Ê���³�¦ ¦ ¤�µ¦ ¦ nª ¤£ µ�¦ �́Â¨ ³ Á°���Á¡ ºÉ° Â�oÅ��́�®µ�µ� �́�¤�(กรอ.สงัคม) �̧É¥�¦ ³ �́�
จากคณะกรรมการ 4   nµ¥Ä�Â��Á�¡ µ³�·��¤Â̧�ª Ã�o¤�ª µ¤Á�È�Å�Å�o�̧É�³ Á�·��¹Ê���µ¦  n�Á ¦ ·¤
° »� µ®�¦ ¦ ¤Ä�¡ ºÊ��̧É�nµ�Ç��³�¼��Îµ®��Ä®o�ÎµÁ�·��µ¦ Ä�¦ ¼�Â���°�Á��¡ ºÊ��̧É®¦ º° Á��° »� µ®�¦ ¦ ¤
นิเวศน์ (Eco Industrial Estate) Á¡ ºÉ° Ä®o µ¤µ¦ ��Îµ¦ �° ¥¼n¦ nª ¤�́��»¤��Å�o° ¥nµ�¥ É́�¥º�





Á«¦ ¬��·� ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ®¨ �́ª ·�§��³ ¤ Â̧�ª Ã�o¤�µ¦ Á�·�Ã�Ä�° �́¦ µ�̧ÉÁ�ºÉ°��oµ��µ¦ ª nµ��µ�
¥�́��¤°̧ �́¦ µ ¼��Â¨ ³ ¤�̧ª µ¤¦ ³ ¤�́¦ ³ ª �́Ä��µ¦ Ä�o�nµ¥Á¡ ·É¤�¹Ê���µ¦�¦ ³�»o�Ä®oÁ«¦ ¬��·��̈�́Å� ¼n
�»����·Á�·¤�n°�ª ·�§��Â��Å¤n¤�̧̧�nµª nµ�³Á�·��¹Ê�Å�oÄ�Á�ºÉ°�Å��́��»�́���¦ ³ Â Á¦ ºÉ°��»����·
ใหม ่หรอื New Normal �¹�Á�·��¹Ê��nµ¤�̈µ�ª ·�̧�°��µ¦�¦ �́�́ª�µ�Á«¦ ¬��·�Ä�¥»��oµ�®�oµ

�¦ µ���µ¦ �r�̧Ê n° Á�oµª nµ�³ ¤ °̧ ·��·¡ ¨ �n° Á«¦ ¬��·��́Éª Ã̈ �Ä®oÁ�·�° µ�µ¦ Á�ºÉ°��¹¤¥µª�µ���Îµ
Ä®o�¦ ¦ �µ�»¦ �·�Ä��»�Â����Îµ¨ �́Á¦ ¥̧�¦ ¼o¡ §�·�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á�ºÉ°�Å�Ä®¤n� Îµ®¦ �́ª µ��̈¥»��r�µ¦Ä®o�¦ ¦ �µ�»¦ �·�Ä��»�Â����Îµ¨ �́Á¦ ¥̧�¦ ¼o¡ §�·�¦ ¦ ¤Â¨ ³ Á�ºÉ°�Å�Ä®¤n� Îµ®¦ �́ª µ��̈¥»��r�µ¦
�ÎµÁ�·��µ�Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�µ¦ Á�̈ºÉ°��́ª�°�Á«¦ ¬��·�Å� ¼n�»����·Ä®¤n�̧Ê�́�° ¥nµ��³¤�́Á�¤o�





�¦ ³Â Á¦ ºÉ°�¤µ�¦�µ��CSR Å�o�n° �́ª�¹Ê�Ä�
Å�¥¤µ¦ ³ ¥ ³ ®�¹É�Â¨ oª �Â�n�È¥�́Å¤nÁ�È�¦ ¼�
Á�È�¦ nµ�¤µ��́��Ä��̧�̧Ê�ISO 26000 -
Social Responsibility (SR) จะมกีําหนด
ประกาศเป็นมาตรฐานในช่วงปลายปี 53
แ ล ะ จ ะ เ ป็ น ตั ว เ ร่ ง ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ
Ã�¥Á�¡ µ³ Ã¦ ��µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�̧É�o°��µ¦
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เห็น
อย่างเ ป็นรูปธรรม ปรับกระบวนการอย่างเ ป็นรูปธรรม ปรับกระบวนการ
�Îµ�µ�Ä®oÁ�oµ�́�¤µ�¦�µ��̧ÉÁ�·��¹Ê�

�̈�µ¦  Îµ¦ ª��¼o�¦ ³�°��µ¦ �́Éª�¦ ³Á�«��µ��Îµ�ª��3,355 ของผูต้อบแบบสอบถาม* พบวา่ รอ้ยละ 
57 ยงัไม่ทราบว่า มาตรฐาน ISO 26000 �̧É�Îµ¨ �́�³�¦ ³�µ«Ä�oÄ��̧�̧Ê�Å¤nÄ�n¤µ�¦�µ�¦ ³���µ¦
จดัการและไมม่วีตัถุประสงคใ์หนํ้าไปใชใ้นการรบัรองเช่นเดยีวกบัมาตรฐาน ISO 9000 และอกีรอ้ย
ละ 22 ไม่แน่ใจว่าใช้สําหรบัการรบัรองได้หรอืไม่ มเีพียงร้อยละ 21 �̧É�¦ µ�ª nµÁ�È�¤µ�¦ �µ�
�o° Â�³�Îµ�̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ ��ÎµÅ�Ä�oÁ¡ ºÉ°�µ¦ ¦ �́¦ °�

* จากขอ้มลูแบบสาํรวจในโครงการส่งเสรมิความรู ้CSR สู่ภมูภิาค 75 จงัหวดั ระหว่างเดอืน ม.ิย.-ต.ค. 52





Ä��̧�̧Ê�Å�¥¤�̧µ¦ �o°��̈��µ¦ Á�·�Á ¦ ̧ ·��oµ£ µ¥Ä�oÁ���µ¦ �oµÁ ¦ °̧ µÁ�̧¥��(AFTA)
ความตกลงการคา้ระหวา่งอาเซยีนกบัจนี (ACFTA) และสาธารณรฐัเกาหล ี(AKFTA)
�¹É�¤ �̧̈ �́��́�Ä�oÂ¨ oª �́Ê�Â�n�o��̧�53 และความตกลงการค้าระหว่างอาเซียนกับ
ออสเตรเลยี-นิวซแีลนด ์(AANZFTA) นบัจากเดอืนมนีาคมเป็นตน้ไป

มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชื (SPS) มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคทางการ
คา้ (TBT) ��ª nµ�oª ¥�·É��ÎµÁ�·� ·��oµ�(ROO) ¤µ�¦�µ¦���o°��µ��µ¦�ÎµÁ�oµ ·��oµ�̧É
Á¡ ·É¤�¹Ê��(SG) ¤µ�¦�µ¦  ·É�Âª �̈o° ¤�(ENV) �¹É�̈oª�¤�̧ª µ¤Á�̧É¥ª Á�ºÉ°��́�Â�ª��·�́�·�
CSR �³�¼��Îµ¤µÄ�oÁ�È�Á�¦ ºÉ°�¤º°���o°��µ��µ¦�oµÁ¡ ·É¤¤µ��¹Ê�





Ä��̧�̧É�nµ�¤µ�®¨ µ¥ �µ�́�° »�¤«¹�¬µÅ�o�¦ ¦ �»ª ·�µ�̧Á°  ° µ¦ rÄª oÄ�®¨ �́ ¼�¦�¤�̧µ¦ ¥�
Á�¦ ºÉ°�ª ·�µ�¦ ·¥�¦ ¦ ¤�µ��»¦ �·��Â¨ ³ ¤®µª ·�¥µ¨ ¥́�µ�Â®n�Å�o¦ ·Á¦ ·É¤¡ �́�µÁ�È�®¨ �́ ¼�¦
มหาบณัฑติ (Master’s degree in CSR) �¹Ê�Á¡ ºÉ°�°� �°�Á�È��µ¦ Á�¡ µ³�

Ä��̧�̧Ê�CSR �³ ¨ �Å� ¼nÃ¦�Á¦ ¥̧�Ä� �́�́� Îµ�́��µ���³�¦ ¦ ¤�µ¦ �µ¦ «¹�¬µ�́Ê�¡ ºÊ��µ�
จํานวน 31,821 โรง ภายใต้การดําเนินโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมในสถานศกึษา 
�µ¤Â��¢ºÊ�¢¼Á«¦ ¬��·��¦ ³ ¥³ �̧É�2 (พ.ศ.2553-2555) ของรฐับาล



Ä��̧�̧Ê� �µ�́�Å�¥¡ �́�r��³ ¦ nª ¤�Îµ�µ��́�®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Ä��µ¦  Îµ¦ ª�Â¨ ³���ª��µ¦
วางตําแหน่ง (Repositioning) และบทบาทในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ 
Ã�¥�Îµ�¹��¹�°��r�¦ ³�°� Îµ�́��́Ê�Ä�Á¦ ºÉ° ��°�Á���(Scope) แนวนโยบาย (Platform)
โครงสรา้ง (Structure) กลยุทธ ์(Strategy) การดาํเนินงาน (Performance) �́ª �̧Êª �́�(Measure)
และการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤  ¦ oµ��ª µ¤Á�ºÉ° ¤ É́�Ä��µ¦ �¦ ³�°��µ¦ ° ¥nµ�¤ ¸
�ª µ¤¦ �́�·��°��Â¨ ³  É́� ¤Ä®oÁ�·�Á�È��»��nµ�CSR �°�°��r�¦ �̧É �́�¤�¦ ³®�́�Ä�¦ ³ ¥³ ¥µª



ขอบคณุครบั

www.thaipat.org
�o° ¤¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤

http://twitter.com/thaicsr


