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สีเขียว

หาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ของโลกใบ
นี้ทั้งใบ
ในความเป็นจริงแล้ววิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรเทาเบาบางได้ไม่
น้อย (ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของอากาศเสีย น�ำ้ เสีย กาก หรือขยะอุตสาหกรรม
ทั้งประเภทที่เป็นพิษ หรือไม่เป็นพิษ รวมตลอดไปถึงฝุ่นละออง เขม่า
ควัน เสียงดัง กลิ่นเหม็น เป็นต้น)
ดังนั้น หากภาคราชการก�ำกับควบคุมดูแลและกวดขันให้ผู้
ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยแล้ว
ปัญหาด้านมลพิษสิง่ แวดล้อมก็ไม่นา่ จะเป็นเรือ่ งหนักหนาสาหัสตามที่
เป็นข่าวเช่นทุกวันนี้
แม้ภาคราชการจะกวดขันจริงใจเพียงใด แต่ภาคราชการใน
วันนี้ก็ยังเคยชินกับมาตรการเชิงรับ คือ มีเรื่องเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหา
วิธีแก้ไขปรับปรุง ซึ่งก็ได้ผลน่าพอใจระดับหนึ่ง
ทุกวันนี้ มาตรการในเชิงรุกที่จูงใจและชักชวนให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานเห็นความส�ำคัญในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงมีความส�ำคัญมากขึ้นทุกที
ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความส�ำคัญใน
ขณะนี้
มาตรการเชิงรุกที่ส�ำคัญประการหนึ่ง ก็คือการเปิดโอกาสให้
ชุมชน หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิ ด จากโรงงาน ดั ง ปรากฏในโครงการมากมายของกระทรวง
อุตสาหกรรม อาทิ โครงการ “รักแม่ รักษ์แม่นำ�้ ” โครงการ “ธรรมาภิบาล
สิง่ แวดล้อม” โครงการว่าด้วย “ความรับผิดชอบต่อสังคม” และโครงการ
“อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) เป็นต้น
วันนี้ “อุตสาหกรรมสีเขียว” จึงเป็นโครงการใหม่ที่ตั้งใจจะให้
เป็นโครงการในลักษณะครอบคลุมรวบยอดโครงการต่างๆ โดยให้
โครงการต่างๆ อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ “อุตสาหกรรมสีเขียว”
“อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) หมายถึง อุตสาหกรรม
ทีย่ ดึ มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการมุ ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
ห่วงโซ่อุปทาน
แนวความคิดส�ำคัญของโครงการ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green
Industry) ตามค�ำจ�ำกัดความข้างต้นมีดว้ ยกัน 2 ประการ
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แนวความคิดส�ำคัญประการที่ 1 ก็คอื การประกอบกิจการทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวความคิดส�ำคัญประการที่ 2 ก็คอื การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนห่วงโซ่อปุ ทานเพือ่ การพัฒนาสูอ่ ตุ สาหกรรม
ทีย่ งั่ ยืน
ความยัง่ ยืนในแนวความคิดส�ำคัญประการทีส่ องนี้ มี 2 ลักษณะ
กล่าวคือ กิจการของเรายัง่ ยืนและสังคมส่วนรวมยัง่ ยืน
การประกอบกิจการทีเ่ ข้าลักษณะของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” จะ
ท�ำให้กจิ การของเราเป็นทีย่ อมรับของชุมชนและท�ำให้เราสามารถอยูร่ ว่ ม
กับชุมชนได้อย่างปกติสขุ ในลักษณะทีเ่ กิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจและอาศัย
พึง่ พาซึง่ กันและกันได้ จึงท�ำให้ผบู้ ริหารมีเวลาเหลือพอทีจ่ ะบริหารจัดการ
โรงงานให้กจิ การอยูร่ อดและเติบโตยัง่ ยืนต่อไปได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลต่อ
ความคับข้องหมองใจของชุมชนโดยรอบโรงงาน (เพราะถ้าชุมชนไม่
ยอมรับการประกอบกิจการของเรา ปัญหาก็คงมีไม่จบสิน้ )
ส่วนความยั่งยืนของสังคมส่วนรวมนั้น มุ่งหมายให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรูใ้ นคุณค่าของพวกเราในวันนี้ จะ
ต้องไม่เบียดเบียน หรือท�ำให้รุ่นลูกหลานของเราหมดโอกาสที่จะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะปูย่ า่ ตายายแย่งเอาทรัพยากรธรรมชาติเหล่า
นัน้ ไปใช้หมดแล้ว นีค่ อื ความหมายของ “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” และถ้า
สังคมโดยรอบอยูไ่ ม่ได้ กิจการของเราก็อยูไ่ ม่ได้ดว้ ย
“อุตสาหกรรมสีเขียว” จะมีดว้ ยกัน 5 ระดับเหมือนขึน้ บันไดทีเ่ รา
จะต้องก้าวเดินขึน้ ไปจากขัน้ ต�ำ่ สุด (ระดับที่ 1) จนถึงขัน้ สูงสุด (ระดับที่
5) อันได้แก่ ความมุง่ มัน่ สีเขียว (Green Commitmment) ปฏิบตั สิ เี ขียว
(Green Activity ระบบสีเขียว (Green System) วัฒนธรรมสีเขียว (Green
Cullture) และเครือข่ายสีเขียว (Green Network)
วันนีเ้ ราจึงสามารถเทียบวัดด้วยตนเองอย่างคร่าวๆ ได้วา่ โรงงาน
ของเราการประกอบกิจการของเราอยูใ่ นระดับเท่าใดของ “อุตสาหกรรม
สีเขียว” ซึ่งจะต้องอาศัยความตั้งใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงจะ
บรรลุระดับที่ 5 ขัน้ สูงสุดของอุตสาหกรรมสีเขียว ทีห่ มายถึงการยอมรับ
ของชุมชนและการสนับสนุนจากผูบ้ ริโภค
“ความมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง” จึงเป็น “ปัจจัยแห่ง
ความส�ำเร็จ” ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ขอทิง้ ท้ายไว้วา่ “เมือ่ มีปญ
ั หา ก็จะมีการพัฒนา” ครับผม !
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