7 ฝนของรัฐบาลที่ไดแถลงไวในชวงปแรก ๆ ของการเขามาเปนรัฐบาลนั้น กลาวไววา ฝนทีห
่ นึ่ง คือ การมี
รากฐานพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ฝนที่สอง คือ การมีบทบาทเชิงรุกในเวทีระหวางประเทศ ฝนทีส
่ าม คือ ความเปน
เลิศของกลุมสินคาในตลาดโลก ฝนทีส
่ ี่อยากเห็นประเทศมีความสามารถทางนวัตกรรม ฝนที่หา คือ การเปนสังคม
ผูประกอบการ ฝนทีห
่ ก คือ การเปนสังคมที่มค
ี วามภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และฝนที่เจ็ด คือ การเปนสังคมที่มี
สภาพแวดลอมที่ดี
หากวิเคราะหไปถึงยุทธศาสตรตาง ๆ ก็มียุทธศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยูแ
 ลว เพียงแตวา ถาจะลองนําฝนที่กลาวขางตนมามองในมิตท
ิ ี่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยูด
 ว ยแลว
ประเด็นสิ่งแวดลอมจะแทรกตัวอยูในทุกฝนทีไ
่ มควรมองขาม ถาเราจะไปถึงฝนทีห
่ นึ่งทีป
่ ระเทศมีรากฐานพัฒนา
เศรษฐกิจที่มั่นคง ก็ตองแปลความวาเปนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ซึ่งหมายถึงมีสมดุลระหวางการพัฒนาดาน
สังคมและสิ่งแวดลอมดวย และจะยั่งยืนไดก็ควรอยูบนฐานของการมีนโยบายแบบบูรณาการในมิตต
ิ าง ๆ บน
ฐานความรู มิฉะนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจบางเรื่องอาจเปนการยายที่ของปญหามลภาวะมาลงที่ประเทศไทยก็ได
การที่ประเทศจะมีบทบาทเชิงรุกในเวทีระหวางประเทศตามฝนที่สอง เราคงตองมีความรูเทาทันในพันธะกรณี ทั้ง
แบบพหุภาคีและทวิภาคีรวมทั้งนโยบายของประเทศคูค
 า ประเด็นมาตรฐานสิ่งแวดลอมกับการคายังคงตองเดินคูกัน
ไป หากจะฝนใหไทยมีความเปนเลิศของกลุมสินคาในตลาดโลก เราจะละเลยเสียมิไดเรื่องมาตรฐานคุณภาพดาน
สุขภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเขาพูดกันถึงสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-product) ที่ตองตั้งตนตั้งแตการออกแบบ
 ักคาขายสรางรายไดเปน แต
(Eco-design) สวนฝนที่จะใหไทยเปนสังคมผูป
 ระกอบการคงไมไดมองแตเพียงวารูจ
ตองเปนผูประกอบการที่ตระหนักในปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และสุดทายไทยจะเปนสังคมที่มส
ี ภาพแวดลอมทีด
่ ี
นาจะรวมความวาเปนสังคมทีม
่ ีความตระหนักและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม เปนสังคมทีผ
่ ูบริโภคมีความเขมแข็ง
รูจักเลือกการอุปโภคบริโภค
บริบทโลกกําลังเปลี่ยนไป ตลาดโลกมีการแขงขันอยางเสรีทําใหเกิดกฎกติกาและมาตรฐานสากลขึน
้ มา
มากมาย ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจไมใชแคการสรางผลกําไร แตกําลังมีแนวโนมที่ธุรกิจจะหันมารับผิดชอบตอ
ประเด็นทางสังคมมากขึ้น ใหคณ
ุ คาใหม ๆ เชน ความเปนธรรมาภิบาล ขณะที่ภาครัฐเองก็กําลังสนใจมากกวา
รายงานทางการเงิน ในหลายประเทศกําลังถามหารายงานผลการดําเนินธุรกิจดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย แนวคิด
ของการจัดการสิ่งแวดลอมก็เปลี่ยนไปตามพัฒนาการและยุคสมัย 50 ปกอนหนานี้เนนการจัดการที่ปลายทอ คือ ไป
ดูแลการปลอยของเสีย ซึ่งตองอาศัยเครื่องมือทางกฎหมาย การแกปญหาในลักษณะนี้ตองมีคาใชจายสูงและอาจ
ไมไดผลถาการบังคับใชกฎหมายออนแอ กระบวนทัศนของการจัดการในระยะตอมาคือประมาณทศวรรษ 1990
แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีสะอาดที่มห
ี ลักคิดของการปองกันการเกิดมลภาวะไดเขามาเปนเครื่องมือในการจัดการของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแทนการจัดการปลายทอ เมื่อมาถึงทศวรรษ 2000 กระบวนทัศนการจัดการเชิงระบบเขามา
แทนที่ โดยมีหลักการดูแลตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑภายใตหลักการของการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน เครื่องมือใหม ๆ ใน
การจัดการสิ่งแวดลอมถูกพัฒนาขึ้นมาใชในอุตสาหกรรม เริ่มจากความสมัครใจจนบางเรื่องก็ไดกลายเปนมาตรการ
บังคับในบางประเทศไปแลว
อุตสาหกรรมในประเทศไทยกําลังเผชิญกับการแกปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมพรอม ๆ กัน คือทั้ง 3 ยุคของ
การพัฒนาวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศพัฒนาแลวไดมารวมกันอยูใ นประเทศไทย ซึ่งยังไมทันไดเรียนรู
แนวคิดของแตละยุคสมัยของพัฒนาการ วิธีการใหม ๆ ก็เขามาแลว การจัดการจึงยังมีหลายระดับเดินหนาอยูแลวเรา
จะกาวกระโดดไดอยางไร การจัดการดานสารเคมีซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของการผลิตก็เปลีย
่ นจากบทบาทของภาครัฐเพื่อ
ประเมินความเสี่ยง มาเปนบทบาทความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมและบริการทีจ
่ ะตองลดความเสี่ยงทั้งในตัว
สารเคมีและสารเคมีในผลิตภัณฑ ณ ปจจุบันการจัดการจะอยูในรูปของการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ผูบริโภคมีสวน
สําคัญในการกําหนดซื้อสินคา คําวา การประเมินวัฎจักรชีวต
ิ ของสินคา (Life Cycle Assessment: LCA) ไมไดดู
เฉพาะที่การผลิตแตรวมไปถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่จะเกิดขึ้นระหวางการขนสง การใชงาน การแปรรูปและการ
จัดการซากดวย มิฉะนั้นภาระทีเ่ กิดจากโรคภัยไขเจ็บ ของมลพิษ อุบัติภัย การฟนฟู คาใชจา ยในการบังคับใช
กฎหมาย ไกลไปถึงการสูญเสียคุณคาของพืน
้ ดิน และการเกิดภาวะโลกรอน ก็จะยังเปนภาระแฝงที่รัฐยังคงตองแบก
รับทั้งหมด ซึ่งก็เปนที่มาของนโยบายใหมวาดวยสารเคมีของประชาคมยุโรป (EU) ที่ตองการกําหนดระเบียบบังคับ
ใชกับสารเคมีทก
ุ ประเภทใหเปนระบบเดียว (REACH) อุตสาหกรรมไทยที่คา ขายกับ EU ไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเลย
ไดมีความพยายามพัฒนาเครื่องมือใหม ๆ ของการจัดการสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมขึ้นหลายวิธี
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือการผลิตที่สะอาด (Clean Productivity) เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ประหยัดการใชทรัพยากร ลดมลพิษและลดตนทุนการผลิต แตถา จะหากลยุทธที่จะเรงใหเกิดการจัดการไดเร็วและ
กวางขวางขึ้น การจัดการสิ่งแวดลอมผานหวงโซอุปทาน (Greening the Supply Chain) นาจะชวยได โดยใหองคกร
ใหญที่มีอํานาจในการซื้อชวยยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรเล็กทีเ่ ปนคูคาใหดีขน
ึ้ การจัดการแบบหวง
โซอุปทานนี้เปนกลยุทธดานการบริหารเชิงธุรกิจที่สามารถดําเนินควบคูกับดานสิ่งแวดลอมได บริษัทขามชาติใน
ตางประเทศโดยเฉพาะในประชาคมยุโรปใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมาก โดยบริษัทผูซ
 ื้อตองคัดเลือกซัพพลาย
เออรที่มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดห
ี รือสามารถผลิตไดตามสเปค เบนชมารกกิ้ง (Benchmarking) เปนวิธีการจัดการ
อีกวิธีหนึ่งที่ใชการเปรียบเทียบผลการจัดการธุรกิจและสิ่งแวดลอม เพื่อนําวิธีปฏิบัตท
ิ ี่เปนเลิศมาปรับปรุงองคกรของ

ตน LCA เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางดานสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฎ
จักรชีวต
ิ ผลิตภัณฑอยางไมมีขอจํากัดดานภูมศ
ิ าสตรและระยะเวลา LCA จึงเปนพื้นฐานของการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการและผลิตภัณฑ และนําไปสูการสราง “ฉลากเขียว หรือ ฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-label) ” ฯลฯ ใชเปน
กลไกทางการตลาด ผลักดันใหผผ
ู ลิตปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
สามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผผ
ู ลิตในระยะยาวได การจัดทํารายงานผลการดําเนินธุรกิจตอสาธารณะก็
เปนเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ธรุ กิจอุตสาหกรรมใชเพื่อรายงานตอสาธารณะไมเฉพาะการเงินเทานั้น แตรายงาน
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย เชน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative : GRI นอกจากนั้นยังมี
การพัฒนาแนวทางประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งรวมเรื่องของ
การใหความสําคัญตอการทําธุรกิจที่มใิ ชเพียงทําตามกฎหมายเทานั้น แตผูประกอบการมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ดวย
ตัวอยางของวิธีการจัดการแนวใหมเหลานี้เกิดขึ้นบางแลวในประเทศไทย สวนใหญริเริ่มโดยองคกรธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่มีความสามารถและใหความสําคัญในระดับนโยบาย การรวมตัวเปนคณะกรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดลอมไทย เมื่อป 2536 ตั้งเปาไววา จะเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหแกองคกรธุรกิจ กลุม
Responsible Care ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็มีผลการดําเนินงานเชิงรุก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมใหม ๆ โดยสนับสนุนการวิจย
ั ใหเปน
ตนแบบนํารองไปกอนแลวหลายเรื่อง เชน การสนับสนุนใหสถาบันสิ่งแวดลอมไทยพัฒนาวิธีการจัดการหวงโซ
อุปทานรวมกับภาคเอกชนใหญ ๆ เชน บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษท
ั ปูนนครหลวง จํากัด (มหาชน)
และบริษท
ั แอ็ดวานซอะโกร จํากัด (มหาชน) เปนตน โครงการนักรบสิ่งแวดลอมก็เปนโครงการที่นาชื่นชมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย กรมควบคุมมลพิษ ทีใ่ หอาสาสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เขารวมตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากการเรียนรูของนักศึกษา
แลวก็เปนการกระตุนใหโรงงานอุตสาหกรรมตื่นตัวรับผิดชอบกับมลพิษที่ปลอยออกมาดวย การดึงสถาบันการศึกษา
เขามานั้นเปนสิง่ ที่ถูกตองควรทํา แตการพัฒนาความรูทท
ี่ ันสมัยของสถาบันการศึกษาก็จาํ เปน โครงการนี้เปนการ
จัดการแบบปลายทอ หากสามารถยกระดับการจัดการใหสูงขึน
้ กวานี้ดวยแนวคิดและวิธีการดังตัวอยางที่กลาวถึง
พลังของนักศึกษาและสถาบันการศึกษานาจะชวยใหการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมกาวกระโดดไปสูการจัดการ
อยางยั่งยืนไดเร็วขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมสูความยั่งยืนและแขงขัน จะสัมฤทธิผ
์ ลไดตองขึ้นกับความมุง มั่นของผูบริหารทีท
่ ํา
ดวยความมีจิตสํานึกทีด
่ ี มิใชเพื่อภาพพจนของธุรกิจเทานั้น การดําเนินการและการปฏิบัตด
ิ านสิ่งแวดลอมก็จะรวม
เปนเนื้อเดียวกับการดําเนินธุรกิจ การปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ภายใตเงื่อนไขการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน จึงจําเปนตองพัฒนาความรูทางเทคนิคพรอมกับสรางความเขาใจและจิตสํานึกให
้ อุตสาหกรรมไทยจะไปไมถึงฝนหากละเลยเรื่องสิ่งแวดลอม
เกิดขึ้นกับผูประกอบการอยางกวางขวาง มิฉะนัน

