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1. บทนํา 

ภาคธุรกิจเปนภาคีที่สําคัญในการพัฒนาประเทศไปสูความเจริญทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ในอดีตสังคมทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการเอาชนะความยากจนและความโงเขลาเปน
อยางมาก และไดหลอหลอมใหเกิดธุรกิจที่มุงเนนสรางความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินของ
ประเทศอยางกวางขวาง ผลที่ตามมาก็คือ ความพรองทางสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมหาศาล ใน
ปจจุบันวงการธุรกิจไดมีความตระหนักรูในปญหาดังกลาวและหันมาใหความสําคัญกับการดําเนิน     
"ธุรกิจที่ยั่งยืน" มากขึ้น ดังเห็นไดจากการนํากลยุทธดานการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ธุรกิจขนาดใหญในโลก 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลวไดรวมกันผลักดันเรื่องดังกลาวมาตั้งแตปลายทศวรรษที่ 1980 
โดยไดจัดการประชุม World Industrial Conference on Environmental Management : WICEM ขึน้ใน
ป 1984   เพ่ือเรียกรองใหธุรกิจเขามามีบทบาทมากขึ้นในการคุมครองสิ่งแวดลอม และในป 1992 
ไดมีการรวมตัวของผูบริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนําทั่วโลก 50 องคกรใหญ ตั้งเปน “สภาธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Business Council for Sustainable Development : BCSD)2 ขึ้นเพื่อ
นําเสนอมุมมองภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมของ
สหประชาชาติ 1992 U.N. Conference on Environment and Development ณ นครริโอ  เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล  BCSD ไดประกาศเจตนารมณรวมกันเรียกวา "Declaration of the Business 
Council for Sustainable Development" มีขอความวา “ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทสําคัญยิ่งใน
อนาคตเพื่อดูแลสุขภาพของผืนพิภพนี้ ในฐานะที่เปนผูนําทางธุรกิจ เราจะยึดมั่นตอการพฒันาที่
ยั่งยืนตอการสนองความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมทําลายความสุขสมบูรณของคนรุน
อนาคต” ในปจจุบัน BCSD ไดเปลี่ยนชื่อเปน “สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” (World 
Business Council for Sustainable Development : WBCSD) และมีบริษัทสมาชิกเพ่ิมขึ้นเปน 150 
แหงทั่วโลก 

พัฒนาการของภาคธุรกิจในดานการจัดการสิ่งแวดลอมไดดําเนินมาโดยลําดับผาน
กระบวนการคิด และแนวทางปฏิบัติในรูปแบบตางๆ  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปองกันมลพิษและการ
บรรลุผลในการบังคับใชกฎหมายตางๆ ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องอันจะ
นําไปสูสังคมแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน  อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงในสังคมก็ไดชี้ใหเห็นวามาตรการตางๆ 
ที่ได  ริเริ่มขึ้นทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ หรือองคกรชั้นนําของภาคธุรกิจนั้น  ยังไมอาจขยายไปสูภาค
ธุรกิจในสวนรวมอยางเต็มที่มากนัก เน่ืองมาจากปจจัยภายในของภาคธุรกิจเองรวมทั้งปจจัยภายนอก
ตางๆ ทั้งดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ การทําความเขาใจกับสภาพ
ขอเท็จจริงของบทบาทหลักของภาคธุรกิจในสองมุมมองหลักคือ มุมมองของการบังคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมในการประกอบกิจการ และมุมมองการสมัครใจ เพ่ือริเริ่มหรือเปนผูนําดานการจัดการ

                                                        
2 จากหนังสือ Changing Course 
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ส่ิงแวดลอมไปสูการปรับมาตรการของภาครัฐ และภาคีอื่นๆ ใหตรงประเด็นที่ชัดเจนและเหมาะสมใน
การสนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมไดอยางเปนผลดีและรวดเร็วมาก
ขึ้น 

2. บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดลอม 

บทบาทที่สําคัญของภาคธุรกิจในการรักษาส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน แยกพิจารณาตามระดับความมุงม่ันในการดําเนินการได
เปน 2 ดาน คือ 1) บทบาทดานการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือมาตรฐานตางๆ ดานสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทย 2)  บทบาทการปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมโดยความสมัครใจ 

2.1 บทบาทดานการปฏิบัติตนตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

2.1.1 กฎหมายและขอบังคับสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

ในการพัฒนาประเทศที่ผานมารัฐบาลใหความสําคัญทางดานเศรษฐกิจมากกวาการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตจากกระแสกดดันในเรื่องส่ิงแวดลอมทําใหรัฐบาลเริ่มออกมาตรการ
ขอบังคับคุมครองสิ่งแวดลอมมาเปนลําดับ ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่
เนนถึงความจําเปนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และกําหนดใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมได
กลายเปนประเด็นที่บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7, 8 และ 9 

ประเทศไทยไดเพ่ิมขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมาย
สวนมากเกี่ยวของกับสารพิษและพลังงาน จากการมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติโรงงานฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ทําให
ประเทศไทยมีวิธีการใหมและมีอํานาจมากขึ้นในการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมและปญหา
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมายนี้ยังไดเพ่ิมอํานาจในการกําหนด การวางแผน และการใช
กฎหมายบังคับเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่
ระดับสูงในรัฐบาลที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมขึ้นมา และจัดสรรเงินบางสวนใหเปนกองทุนเพื่อการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวยตนเองใหแกหนวยงานราชการทองถ่ิน  การลงทุนดานการจัดการ
มลพิษอุตสาหกรรม  และการสนับสนุนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกฎหมายสําคัญในการดูแลเรื่องสารอันตรายและ
การรับผิดชอบตอผลกระทบจากสารเหลานั้น 
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2.1.2 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 
สภาพการปฏิบัติตนของภาคธุรกิจตามขอบัญญัติในกฎหมายยังขาดความสมบูรณครบถวน 

เห็นไดจากขอพิพาทรองเรียนของภาคีตางๆ   ในสังคมที่ยังมีปรากฏอยางตอเนื่อง ซึ่งลักษณะของ
ปญหาที่สําคัญประกอบดวยการขาดความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายเพื่อกํากับดูแลภาคธุรกิจ 
และการขาดประสิทธิภาพในการตรวจติดตามผลปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย 

การขาดความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมายเพื่อกํากับดูแลภาคธุรกิจ  

ตัวอยางของความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย ไดแก การควบคุมการปลอยมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมแตละประเภท โรงงานที่จัดเขาประเภทเดียวกันตองปฏิบัติตนตามขอบังคับ
ในลักษณะเดียวกันและไดรับโทษภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายอันเดียวกันเมื่อทําผิดขอบงัคบั แตยงั
มีขอเท็จจริงปรากฏใหเห็นวามีผูประกอบการบางสวนยังคงหลบเลี่ยงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย เชน 
การลักลอบปลอยมลพิษเกินขอบังคับในบางชวงเวลา  การลักลอบปลอยน้ําเสียลงในแมนํ้า   การจง
ใจหยุดเดินเครื่องจักรในระบบบําบัดมลพิษ เปนตน ปญหาเหลานี้กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําตอ
ผูประกอบการ มีผลกระทบเปนความไดเปรียบหรือเสียเปรียบของภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ เม่ือเกิด
ตอเนื่องเรื้อรังก็ทําใหเกิดคานิยมของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ธุรกิจที่ปฏิบัติตนดีก็เสียเปรียบถูก
ลดความสามารถในการแขงขันหรือธุรกิจที่ปฏิบัติตนดีอาจลดจํานวนลงในที่สุด 

การขาดประสิทธิภาพในการตรวจติดตามผลปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย 

การตรวจติดตามผลบังคับใชกฎหมายมีผลตอการควบคุมแกไขและปองปรามปญหาการ
จัดการสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจที่มีผลกระทบตอสังคมและชุมชนขางเคียง   สภาพการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกับภาคธุรกิจในปจจุบันกลาวไดวายังไมสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงนัก เน่ืองจากจํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่จํานวนเจาหนาที่
ไมไดเพ่ิมขึ้นในสัดสวนเดียวกัน อีกทั้งความสามารถของเจาหนาที่ทางวิชาการในการบังคับใช
กฎหมายไมทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของปญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นไดวามีหลายกรณีที่การ
เกิดปญหามลพิษมีลักษณะความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตแลวหนวยงานที่รับผิดชอบจึงจะรับทราบขอมูล
และเขามาดําเนินการปรับแก   ซึ่งชี้ใหเห็นวากลไกการตรวจติดตามผลบังคับดังกลาวยังไมสามารถ
สะทอนปญหาส่ิงแวดลอมจากภาคธุรกิจไดอยางถูกตอง ฉับไว และแมนยําเพียงพอตอการตัดสินใจ
ของผูมีหนาที่รับผิดชอบในระดับตางๆ อยางทันทวงที 
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2.1.3 โอกาสของภาคธุรกิจในการใชขอจํากัดของการบังคับใชกฎหมายใหเปนประโยชน 

หากใชมุมมองในแงการสรางโอกาสการปฏิบัติตามกฎหมายเปนการลดความเสี่ยงของการ
ดําเนินธุรกิจ หากไดมีการสื่อสารผลปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมายหรือมาตรฐานตางๆ ดาน
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพระหวางองคกรกับภาคีตางๆ ขององคกรธุรกิจ ทั้งผูถือหุน ลูกคา และ
ภาคีอื่นๆ โอกาสของภาคธุรกิจในมุมมองนี้จึงประกอบดวยการใชกระบวนการเชิงรุกตางๆ ไดแก การ
พัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการจัดทําขอมูลและรายงานผลปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 
การวางระบบกระตุนใหเกิดคานิยมผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย การสราง
ความเขมแข็งของพหุภาคีในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม การ
สรางขีดความสามารถใหหนวยงานระดับทองถ่ินในการกําหนดขอบังคับตางๆ โดยกระบวนการมีสวน
รวมกับภาคธุรกิจ 

การพัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในดานขอมูล 
การกํากับดูแลดานขอมูลที่ถูกตองฉับไวและแมนยําเพียงพอตอการติดตามผลหรือการ

ตัดสินใจ ถือเปนขีดความสามารถหลักขององคกรธุรกิจ ซึ่งจะทําไดดีหากองคกรธุรกิจเองมีความรู
และมีการจัดทําระบบขอมูลที่สอดคลองตอการติดตามผลของหนวยงานของรัฐ โดยขอมูลเหลานี้ตอง
เปนประโยชนตอการประเมินประสิทธิภาพขององคกรเองดวย 

การวางระบบกระตุนใหเกิดคานิยมผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย 
การสงเสริมคนคิดดีทําดีใหปรากฏและไดรับเกียรติในสังคมทําไดโดยหนวยงานภาครัฐ

รวมกับองคกรตัวแทนของภาคีตางๆ ในสังคม ทั้งน้ีโดยการจัดกระบวนการคัดสรร และกระบวนการ
ประเมินผลปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมยางเปนระบบ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใหรางวัล
เชิดชูเกียรติในสังคมอยางกวางขวาง  เชน  การจัดรางวัลธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงชาติ  เปน
ตน 

การสรางความเขมแข็งของพหุภาคีในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม 
รัฐ-องคกรธุรกิจ-องคกรตัวแทนชุมชนและผูบริโภค เปนสามภาคีสําคัญที่จะทําใหการ

ประกอบการของภาคธุรกิจสมดุลในการใชทรัพยากรทองถ่ินและการปลอยมลพิษในระดับที่     
เหมาะสมยอมรับได ไมกอใหเกิดปญหาตอชุมชน และทําใหภาครัฐมีภาระในการกํากับดอูยูในระดบัที่
มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ หลักการสําคัญ คือ การลดความเสี่ยงขององคกรธุรกิจโดยสราง
ระบบตรวจติดตามผลรวมกันทั้งสามฝาย ใหมีการรายงานผลที่เปนประโยชน สามารถสื่อสารสราง
ความเขาใจไดอยางตรงไปตรงมา นําไปสูการคลี่คลายปญหากอนเกิดความขัดแยง 
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การสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ินอาจเรียนรูและใชประโยชนจากการทํางานรวมกันกับภาค

ธุรกิจ เพ่ือสรางกฎกติกา มารยาทดานสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติไดจริงไมขัดแยง ทําใหภาคธุรกิจปรับตวัได
ดีและเห็นประโยชน รวมทั้งมีกําลังใจในการพัฒนาตนใหมีผลปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น 

2.2 บทบาทการปฏิบัติของภาคธุรกิจในการปรับปรุงการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม
โดยการสมัครใจ 

2.2.1. บทบาทการดําเนินกิจกรรมดานการปองกันมลพิษ หรือเทคโนโลยีสะอาด 

(Cleaner Technology / Pollution Prevention) 
 2.2.1.1  สถานการณในปจจุบัน 

เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology / Cleaner Production / Pollution Prevention / 
Green Productivity) เปนแนวคิดและเทคนิคในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูการ
ประหยัด รวมทั้งลดการเกิดของเสียใหนอยที่สุด โดยมีการเก็บขอมูลและตรวจประเมินอยางเปน
ระบบ ทําใหรูสาเหตุของผลกระทบ และหาทางปองกันหรือแกไขไดถูกตองในมุมมองตางๆ  ทั้งดาน
วิธีปฏิบัติงาน การจัดการ และเทคโนโลยี  โดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญของปญหา ความเหมาะสม
ในการนํามาตรการปรับปรุงไปปฏิบัติในองคกร และความตอเนื่องในการแกไขปญหา  กิจกรรม
เหลานี้จึงชวยลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายในการจัดการกับของเสีย แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด
ยึดหลักสําคัญสามประการ คือ หลักการปองกันปญหา (Prevention) หลักแหงบูรณาการ 
(Integration) และหลักของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

ในประเทศไทยไดมีการนําหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใชในภาคธุรกิจอยางจริงจังในป พ.ศ. 
2533 และเริ่มเขาไปมีบทบาทในภาคการศึกษาและวิจัยอยางกวางขวางในป พ.ศ. 2539      
แนวคิดและวิธีการเทคโนโลยีสะอาดไดรับการขยายผลไปสูภาคีตางๆ ไดแก โรงเรียน โรงแรม      
โรงพยาบาล และชุมชนอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2545   กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนแมบท
แหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด (National Master Plan on Cleaner Production) ขึ้น แผนแมบทฯ 
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2545 
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545  กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม (ขณะนั้น)  โดยกรมควบคุมมลพิษไดจัดสงแผนแมบทฯ ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานโครงการของหนวยงานตอไป โดยกรมควบคุมมลพิษทําหนาที่
ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติทราบทุก 6 เดือน  การมีแผนแมบทฯทําใหการดําเนินมาตรการสนับสนุนและสงเสริม
เทคโนโลยีสะอาดมีขอบเขตและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหลายหนวยงานก็ไดมีความกาวหนาใน
การดําเนินมาตรการตางๆ พอสมควร ซึ่งอาจกลาวไดวาการประกาศใชแผนแมบทฯ ดังกลาว นับเปน
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จุดเริ่มตนของการนําวิธีการดานเทคโนโลยีสะอาดไปสูการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของภาคธุรกิจโดยแทจริง 

บทบาทของภาคธุรกิจกับการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดนั้นมีสองดานหลักๆ ดวยกันคือ  1) 
การใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระตางๆ ในการศึกษารูปแบบการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท โดยการรวมเรียนรูและดําเนินงานผานโครงการ
ตนแบบหรือโครงการโรงงานสาธิตตางๆ  2) การริเริ่มเรียนรูและพัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด
มาประยุกตใชในภาคธุรกิจ 

ในแงของการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐน้ัน โรงงานอุตสาหกรรมในหลายสาขา เชน 
อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมอาหารแชเย็น อุตสาหกรรมผลิตเสน
กวยเตี๋ยวอุตสาหกรรมผลิตเสนขนมจีน อุตสาหกรรมโรงสีขาว อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม และ
อุตสาหกรรมผลิตลูกชิ้น ไดเขารวมโครงการนํารองกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งไดจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการปองกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือสนับสนุนใหมีการนําไปใชดําเนินการใน
องคกรธุรกิจโดยความสมัครใจอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการสงเสริมผานหนวยงานเทคโนโลยีสะอาด 
และมีการขยายผลโดยความสมัครใจ และติดตามผลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  
นอกจากนี้กลุมธุรกิจขนาดเล็กก็ไดเขารวมนํารองในโครงการของกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมหลายโครงการ  ในการจัดทําคูมือแนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันมลพิษ เชน  
สถานพยาบาลขนาดเล็ก  โรงเรียน  โรงแรม  ทาขึ้นปลา ฟารมสุกร เปนตน  โดยคูมือเหลานี้ได
นํามาใชเพ่ือชวยใหภาคธุรกิจปรับปรุงกิจการดานสิ่งแวดลอมโดยความสมัครใจ    แตถึงแมวาจะไดมี
ธุรกิจบางสวนเขารวมเปนโครงการนํารองเพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันมลพิษในหลายๆ 
โครงการในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา   ก็ยังพบวายังมีการขยายผลไปสูองคกรอื่นๆ ในธุรกิจไม
มากนัก   สวนในแงของการริเริ่มกิจกรรมตอยอดเทคโนโลยีสะอาดในภาคธุรกิจนั้น ในปจจุบันไดเนน
การใชเทคโนโลยีสะอาดเปนกระบวนการพื้นฐานในการ บูรณาการเขากับเทคนิค/วิธีการอื่นๆ  ตาม
ความเหมาะสม เชน การประเมินผลปฏิบัติงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental 
Performance Evaluation : EPE)   การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ (Greening the Supply 
Chain : GSC)  การสรางพื้นฐานขอมูลสําหรับกระบวนการ Benchmarking  เปนตน บทบาทเหลานี้
มักเปนของธุรกิจขนาดใหญ โดยทํางานรวมกับองคกรตางๆ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย  และพบวามีการขยายผลอยางจํากัดเชนกัน 
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 2.2.1.2   ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 
ความริเริ่มหรือการเขามามีสวนรวมของภาคธุรกิจในกิจกรรมตางๆ ดานเทคโนโลยีสะอาดที่

ผานมา สวนใหญแลวเปนการเขาไปรวมในโครงการของหนวยงานภาครัฐและโครงการของหนวยงาน
อิสระทั้งภายในและภายนอกประเทศ  องคความรูรวมทั้งขอมูล ขาวสาร จึงไดรับผานโครงการเหลานี้
เปนสวนใหญ ทําใหมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนเปนอยางมาก ภาคธุรกิจจึงขาด
ความฉับไวในการปรับตัว เรียนรู หรือดําเนินมาตรการเชิงรุกตางๆ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของตน 

การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคกรธุรกิจเปนการบริหารความเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูและการสรางภาวะผูนําทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยกลไกสนับสนุนที่แข็งแกรง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการอบรมใหความรูและการใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะขององคกรอยางตอเนื่อง ปญหาสําคัญก็คือ การขาดงบประมาณที่เพียงพอและตอเนื่องที่
จะสามารถขับเคลื่อน ทําใหกลไกการสนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีสะอาดดําเนินไปไดอยางเปน
รูปธรรมชัดเจนเปนที่พ่ึงไดอยางจริงจัง 

 

 2.2.1.3  โอกาสของภาคธรุกิจ 
การผลักดันใหธุรกิจขนาดเล็กปรับตัวรองรับมาตรฐานสากล กฎระเบียบของประเทศตางๆ 

หรือแนวปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอมดวยคูคานับเปนกลยุทธที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบันและ
อนาคตอันใกล โดยเฉพาะเมื่อมีการกําหนดเปาหมายการสรางพันธมิตรธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทยในตลาดการคาโลกภาคธุรกิจรวมทั้งภาครัฐและองคกร
อิสระตองเรียนรูยุทธวิธีที่เรียกวา การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ
คือ การสรางความตระหนักและแลกเปลี่ยนองคความรู  การเรียนรูการทําแผนกลยุทธดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจในองคกร การเรียนรูวิธีการสอนงานระหวางภาคธุรกิจดวยกัน
เอง การสงผานความรูและประสบการณ เทคโนโลยีสะอาด และการใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
จากองคกรหลักไปสูธุรกิจในสายโซอุปทานของตน 

เน่ืองจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและการตอบสนองตอสังคมมีความชัดเจนและจะเปนแรง
กดดันสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล กลยุทธอยางหนึ่งของภาคธุรกิจในการตอบรับกระแสดัง
กลาวคือ การสรางหุนสวนเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชน ไดแก การจัดตั้งชมรมพหุภาคีเพ่ือ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคกร เชน ชมรมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ และกลุมความรวมมือ
ระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทยเพื่อส่ิงแวดลอม หรือกลุม IN (Industries and 
Non-government Organization : IN Group) ศูนยธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม การทาํโครงการ
ความรวมมือระหวางหนวยราชการสวนกลาง องคกรบริหารสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเพื่อจัดทําแนว
ปฏิบัติดานการปองกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาดของทองถ่ิน  เปนตน  
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 2.2.1.4  ขอคิดเห็นเกี่ยวกบัมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจ 
1. จัดใหมีหนวยงานหลักที่ทาํหนาที่ดแูลกลไกสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด

ใหมีการเรยีนรู นําไปใช และขยายผลอยางตอเนื่องและรวดเร็วในทุกภาคีที่เกีย่วของ 
2. บรรจุเทคโนโลยีสะอาดเขาในแผนปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาค

ธุรกิจในทุกระดับ 
3. พัฒนาศักยภาพศูนยขอมูลและใหคาํปรกึษาในการสนับสนุนและสงเสริมงานดานเทคโนโลยี

สะอาดใหกับภาคธุรกจิโดยตรงโดยเนนกลุมสาขาตามลําดับความสําคัญ 

2.2.2 บทบาทดานการดําเนินการประยุกตใชระบบการจัดการสิ่ งแวดลอมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System : EMS) เปนเครื่องมือ
หน่ึงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถนําไปใชภายในองคกรเพื่อการมีสวนรวมในการ  แกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งโดยทั่วไปภายในองคกรธุรกิจอาจมีระบบการจัดการชนิดอื่นอยูแลว เชน ระบบ
การจัดการคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ฯลฯ  ถาหากองคกรธุรกิจสามารถรวม
เอาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเขามาเปนองคประกอบหนึ่งของระบบการจัดการโดยรวมภายใน
องคกรได ก็สามารถที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยปจจุบันอนุกรมมาตรฐานเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 207 (Technical Committee : TC 207)  
ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : 
ISO) ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานสากลใหทุกประเทศใชในการจัดการสิ่งแวดลอม โดย
ประโยชนของการมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดังกลาวนี้มีหลายประการ ดังเชน ลดตนทุนของ
องคกรในระยะยาว เน่ืองจากมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน การจัดการทรัพยากร การ
จัดการของเสีย เปนตน ชวยลดการทําลายสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งปองกัน
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ชวยเพิ่มภาพลักษณขององคกรใหดีขึ้น ชวยสรางภาวะไดเปรียบและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ ทําใหเกิดการบริหารงานทางสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ มีแผนรองรับในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณดังกลาว เปนตน 

 2.2.2.1 สถานการณในปจจุบัน 
ความจําเปนที่องคกรจะตองมีระบบการจัดการที่สอดคลองกับ ISO 14001 น้ันจะทวี

ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามกฎหมายที่องคกรหรือธุรกิจนั้นๆ ตองเกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติ
การจัดการสิ่งแวดลอม, พระราชบัญญัติโรงงาน, กฎกระทรวงวาดวยมลพิษทั้งทางน้ําและอากาศ 
รวมทั้งกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑที่จําหนายไปยังประเทศที่มีความเขมงวด
ดานสิ่งแวดลอม เชน กฎหมายวาดวยการนํากลับมาใชใหมของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป เปนตน 
นอกจากนี้ หนวยงานราชการยังเปดโอกาสใหกับองคกรที่ผานการรับรอง ISO 14001 จาก
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หนวยงานรับรองที่อยูภายใตการรับรองของหนวยงานรับรองแหงชาติ  (National Accreditation 
Committee : NAC)  สามารถใชเปนเหตุผลในการยกเวนภาษีดานโรงงานได 

องคกรธุรกิจหลายองคกรไดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001
โดยมีแรงกดดันจากคูคา บางสวนมุงเนนใหผานการรับรองเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

จากขอมูลการขอรับรอง ISO 14001 ทั่วโลก3 (เมษายน 2548) มีองคกรที่ไดรับการรับรอง
จํานวน 88,800 องคกร  ซึ่ง  3  อันดับแรก  คือ  ญี่ปุน (18,104)  จีน (8,865)  และ สเปน 
(6,523)  สําหรับประเทศไทย มีจํานวน 974 องคกรที่ไดรับการรับรองจัดอยูในอันดับที่ 19  ซึ่งถือ
เปนลําดับที่หนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนลําดับที่ 6 ในเอเชีย รองจาก ญี่ปุน จีน 
เกาหลี อินเดียและไตหวัน 

ปจจุบัน (ธันวาคม 2548)4 ไทยมีจํานวนองคกรที่ไดการรับรองอยูที่ 1,121 องคกร โดย
เม่ือพิจารณาเฉพาะประเภทขององคกรธุรกิจภาคการผลิตและบริการที่ไดรับการรับรองมีดังน้ี 

1. อุตสาหกรรมการผลิต เชน โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในกลุมน้ีเปนกลุมหลักที่ไดการ
รับรองโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ ปจจุบันจํานวนองคกรที่ไดรับการรับรองสวนใหญในลําดับตนๆ 
คือ กลุมการผลิตวิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม (109) กลุมยานยนต อุปกรณขนสงและการ
บํารุงรักษา (101) กลุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ (56) กลุมเครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ (54) 
กลุมผลิตภัณฑพลาสติก (47) กลุมสารเคมีขั้นมูลฐาน (46) กลุมผลิตภัณฑเคมีภัณฑอื่นๆ (42) 
กลุมผลิตภัณฑโลหะ (42) เปนตน 

พบวาอุตสาหกรรมการผลิตจะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  มากมายทั้งในกิจกรรมการใช
วัตถุดิบ องคประกอบสวนผสม การใชพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน นํ้ามัน ไฟฟา แกส ขณะเดียวกัน
ก็สรางปญหาดานสิ่งแวดลอมออกมาในรูปตางๆ มากมายตลอดทุกๆ ขั้นตอนการผลิตและกิจกรรม
สนับสนุนการผลิต อีกทั้งผลิตภัณฑที่ผลิตไดเองก็มีสวนอยางมากในการสรางปญหาตอส่ิงแวดลอมทั้ง
ในขณะการใชงานและเศษเหลือทิ้งจากการใชงาน จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการผลิตเปนแหลงที่มี
กิจกรรมที่สรางปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยตรง ดังน้ันหลักการการนําระบบ ISO 14001 มาใชใน
กลุมน้ีจะมุงพิจารณาการลดและปองกันของเสียที่ตนทางในแตละกิจกรรมของการผลิต มีการใช
วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรตาง ๆ สําหรับการผลิตอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณา
หลักการนํากลับมาใชใหมดวย ดังน้ัน องคกรในอุตสาหกรรมการผลิต ถามีจํานวนองคกรที่การผาน
การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มากเทาใดยอมเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการชวยลดการสราง
ปญหาตอส่ิงแวดลอม 

 

                                                        
3   จาการสํารวจของ Dr.Reinhard Peglau, Federal Environmental Agency เยอรมัน. เมษายน 2548. 
4  ขอมูลจาก www.tisi.go.th 
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2. โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  ปจจุบันมีเพียง 20 องคกร ที่ไดรับการรับรอง ซึ่งยังไม
คอยแพรหลายมากนักทั้งที่ปญหาดานสิ่งแวดลอมจากสถานพยาบาลมีมากมาย เชน การใชพลังงาน 
สาธารณูปโภค นํ้าเสีย ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ยาหมดอายุ การติดเชื้อจากผูปวยไปยังผูไมปวย หรอื
แมกระทั่งภัยจากหมอน้ําและเตาเผาขยะ ที่มักไมมีผูรูดูแล เปนตน ลวนเปนปญหาที่มีผลตอผูปวย
และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลโดยตรง รวมทั้งมีผลตอคาใชจายดวย ดังน้ันการประยุกตใชระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเพื่อมุงใหสถานพยาบาล โรงพยาบาลเปนที่พ่ึงของผูปวย
ไดอยางสบายใจ รวมถึงการประหยัดคาใชจาย 

3. ภาคบริการ เชน โรงแรม ธนาคาร อาคารสํานักงาน บริษัทที่ไมใชการผลิต (ซื้อมา
ขายไป บริการขนสง ติดตั้ง การประกอบ) ฯลฯ ขอมูลจํานวนองคกรที่ไดรับการรับรองในกลุมน้ี เชน 
กลุมการขายสง/ปลีก 51 องคกร การขนสงและกิจกรรมสนับสนุน 47 องคกร โรงแรมและที่พักมี
จํานวน 2 องคกร เปนตน เนื่องจากการบริการเปนกิจกรรมที่คอนขางกวางขวาง บางกิจกรรมเปนผูกอ
ปญหาโดยตรง บางกิจกรรมผูที่ เกี่ยวของ เชน คูคา ผูสงมอบ เปนผูสรางปญหาหลัก ดังนั้นการ
ประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ถาเปนปญหาที่เกิดจากหนวยงานเองก็สามารถแกไขได
โดยตรง แตหากเกิดจากคูคา ผูสงมอบ หรือผูที่เกี่ยวของ ก็ตองสรางกระบวนการทํางานรวมกันเพื่อ
ผลักดันใหคูคา ผูสงมอบแกไขปญหาในหนวยงานตนเอง โดยอาจกําหนดเงื่อนไขหรือในสัญญาเพื่อ
ผลักดันใหมีการปรับปรุงหรือรวมมือกันใหเกิดการปรับปรุง 

 

2.2.2.2 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนองคกรท่ีไดการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
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จากกราฟจะเห็นวาในชวง  10 ป องคกรในประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง ISO 14001 
เพ่ิมขึ้นทุกป แตอัตราการเพิ่มจะลดนอยลงและในชวงหลังมีแนวโนมจะลดนอยลง เน่ืองจากขณะนี้
องคกรธุรกิจที่มีขนาดใหญหรือประกอบธุรกิจสงออกไมวาจะเปนองคกรของคนไทยหรือบริษัทขาม
ชาติไดรับการรับรองเกือบทั้งหมดแลว สวนวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กสวนใหญยังมีขอจํากัดในการ
จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 เน่ืองจากขาดบุคลากร งบประมาณ 
และความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ทางสํานักเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
โรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาดกลาง (Environment Management 
System for SMEs) ขึ้นในป พ.ศ. 2546 โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานความรวมมือ
ทางวิชาการของเยอรมัน (Deutsche Gassellsschaft fur Technische Zusammenarbeit : GTZ)  แต
โครงการดังกลาวยังเปนโครงการนํารองและจํากัดจํานวนโรงงาน สวนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทาํระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอมสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนโครงการที่คิดคาธรรมเนียมในอัตราต่ํา
เพ่ือเปนการชวยเหลือผูประกอบการ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจและสรางการยอมรับจากลูกคา 

2.2.2.3 โอกาสของภาคธุรกิจ 

1. โอกาสทางการคา 
การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมซึ่งเปนมาตรฐานสากลไปใชในภาคธุรกิจตางๆ จะเปน

การเพิ่มโอกาสทางการคาไดมากขึ้นโดยเฉพาะการคาระหวางประเทศที่จะชวยคุมครองหรือปองกัน
ธุรกิจนั้นจากกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เขมงวดมากของแตละประเทศได หรือดานความเปนธรรมทาง
การคาซึ่งทางองคการการคาโลกหรือ World Trade Organization : WTO ไดตั้งคณะกรรมการการคา
และสิ่งแวดลอม (Committee on Trade and Environment) เพ่ือพิจารณาดูแลการนํามาตรฐานทาง
การคามาผนวกกับส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทางการคาระหวางการผลิต
สินคาดวยตนทุนต่ําเนื่องจากไมมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีกับการผลิตสินคาที่ลงทุนสูงดาน
การจัดการสิ่งแวดลอม 

2. โอกาสดานการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมและการประหยัดทรัพยากร 
การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปใช นอกจากจะทําใหเกิดความเปนธรรม ทางการคา

ดังที่กลาวมาแลว เม่ือหนวยงานใดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปใชดวยการปรับใหเขากับระบบ
การบริหารงานประจํายอมทําใหแนวคิดขยายจากหนวยงานหนึ่งไปสูอีกหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของ จึง
เปนการสรางจิตสํานึกที่ดีรวมกันในการพัฒนาและเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมอยาง
มีประสิทธิผลในองคกร และการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชถึงแมจะเปนการลงทุนระยะแรก 
แตจะสงผลดีในระยะยาว เพราะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในดานการประหยัดทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งเปนแนวทางปองกันมลพิษตาง ๆ ตั้งแตตน 
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กรอบที่ 1  กรณีศึกษา การดําเนินการประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 

 
 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เปนมาตรฐานการจัดการที่สามารถใชเปนแนวทางให
องคกรจัดระบบการจัดการของตนเพื่อใหสามารถบรรลุตามนโยบายสิ่งแวดลอมที่กําหนดไว ซ่ึง ISO 14001 เปน
มาตรฐานที่กระทําโดยความสมคัรใจ ไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของการดําเนินการ ไมไดเปนขอกีดกันทางการคา 
แตใชเปนมาตรฐานสากลในการขจัดขอขัดแยงทางการคา ซ่ึงในหลักการจะมุงเนนการปองกันมลพิษ การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และใหการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามขอกฎหมาย และหลักในการประยุกตใช คือ การใช
กระบวนการ PDCA  ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การนาํไปปฏิบัติ (Doing) 3) การตรวจสอบ 
(Checking)  4) การทบทวน (Action) อีกทั้งระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สามารถปรับใหเขากับระบบการ
จัดการที่หนวยงานมีอยูไดเปนอยางดี 
 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
 
1. มีความชัดเจนในงาน เนื่องจากมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร กําหนดบทบาทหนาที่ และ

ผูรับผิดชอบชัดเจน 
2. มีระบบตรวจสอบที่สามารถตรวจสอบได โดยทีมงานตรวจสอบระบบที่ผานการอบรมตามระบบ

มาตรฐาน ISO 14001 
3. ไดแนวทางในการลดปญหาดานการใชทรัพยากรและสามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมอื่นได ทําให

สามารถประหยัดดานตนทุน บุคลากร และงบประมาณ 
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ตัวอยาง :  การดําเนินการประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  ISO 14001  
 

ลักษณะกระบวนการผลติ ขอมูลเบื้องตน โครงการ / ประโยชนที่ไดรับ 
ผลิตเครื่องใชไฟฟา 
 

 เปนบริษทัผลิตสนิคาเพื่อการสงออก 50 % 
 ใชเวลา 13 เดือนเพื่อขอการรับรองระบบ 
 ใชงบประมาณ 3.8ลานบาทในการของระบบ

 
 

 การนําน้ําเสียจากกระบวนการผลิตที่ผาน 
 การบําบัดกลับมาใชใหมไดถึง 20 %  
 การลดปริมาณการใชกลองกระดาษ โดยใช
พลาสติกทดแทน ซึ่งชวยลดตนทุนกลอง
กระดาษที่มีตนทนุสูงไดอยางมาก เพราะ
พลาสติกที่ใชแทนสามารถนํากลับมาใชซ้ําและ
สามารถลดปริมาณกระดาษได 50 %  
 จากการนําระบบ ISO 14001 มาประยุกตใช
สามารถลดตนทนุได 0.5 ลานบาทตอป 

 

ผลิตอาหารแชแขง็  บริษัทผลิตสินคาเพื่อการสงออก 85 %  
 ใชเวลา 9 เดือนเพื่อขอการรบัรองระบบ  
 บริษัทไดรับผานการรับรองระบบ  

   ISO 9000 แลว 
 ใชงบประมาณ 7.7  ลานบาทในการขอระบบ  
 ใชหลักการ 4 R และ 1-A คือ  

    Reduce Reuse  Recycle  Recovery  และ   
    Avoid ในกระบวนการผลิต  

 การนําน้ําเสียจากกระบวนการผลิตที่ผาน 
   การบําบัดกลับมาใชใหม  
 การควบคุมระดับเสียงในสถานที่ทํางาน 
 การลดไอเสียจากหมอไอน้ํา 
 การตรวจสอบคณุภาพน้าํทิ้งใหไดตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยลงราง
สาธารณะ 
 จากการนําระบบ ISO 14001 มาประยุกตใช
สามารถลดตนทนุได 1.4 ลานบาทตอป 

ผลิตรถยนต  บริษัทผลิตสินคาเพื่อการสงออก 30 %  
 ใชเวลา 12 เดือนเพื่อขอการรบัรองระบบ 
 บริษัทไดรับผานการรับรองระบบ  

   ISO 9000 แลว 
 ใชงบประมาณ 2  ลานบาทในการขอระบบ 

 
 

 

 การผลิตเครื่องยนตแบบประหยัดพลังงาน 
 การตรวจสอบคณุภาพน้าํทิ้งใหไดตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดกอนปลอยลงราง
สาธารณะ 
 นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดมาใชประโยชน  
เชน ใชดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน  รดน้ําตนไม 
และสนามหญา  เปนตน 
 จากการนําระบบ ISO 14001 มาประยุกตใช
สามารถลดตนทนุได 2.4 ลานบาทตอป 

ผลิตผงคารบอน  บริษัทผลิตสินคาเพื่อการสงออก 70 %  
 ใชเวลา 14  เดือนเพื่อขอการรบัรองระบบ 
 บริษัทไดรับผานการรับรองระบบ  

   ISO 9000 แลว 
 ใชงบประมาณ 2.8  ลานบาทในการขอระบบ 

 
 

 

 ปรับปรุงระบบการจัดการฝุนและน้ํามันใน
กระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 
 การนําน้ําคอนเดนเสทจากระบบไอน้ําใน
กระบวนผลิตกลับมาใชประโยชน 
 จัดทําตารางการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
กําหนดผูตรวจติดตามอยางชัดเจน 
 จากการนําระบบ ISO 14001 มาประยุกตใช
สามารถลดตนทนุได 0.9 ลานบาทตอป  

 

 

ท่ีมา : เอกสาร How can it benefit business? , A Survey of ISO 14001 Certified Companies in Thailand, Thailand Environment Institute, มีนาคม 2542. 
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 การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ  (Greening  the Supply Chain : GSC) 

 2.2.3.1 สถานการณในปจจุบัน 
การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจไดรับความนิยมในการนํามาประยุกตใชอยาง

แพรหลายโดยบริษัทขามชาติและองคกรขนาดใหญในตางประเทศ เพ่ือตอบสนองตอกระแสการ
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และขอตกลงดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งนับวันจะใหความสําคัญมากขึ้นใน
เรื่องตอการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจเปนการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อควบคุม 
จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการผลิต นับตั้งแต
การคัดสรรวัตถุดิบที่ใชในการผลิตโดยผูขายสินคา/วัตถุดิบ (ซับพลายเออร) ใหแกโรงงานหรือผูผลิต
สินคา จนถึงการนําสงสินคาไปยังผูบริโภค  

การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจในประเทศไทยไดมีการดําเนินการในกลุมบริษัท
อุตสาหกรรมขามชาติเปนสวนใหญ เน่ืองจากบริษัทแมในตางประเทศไดกําหนดใหบริษัทเครือขายที่
ตั้งอยู ณ ประเทศตางๆ ตองนํานโยบายดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ดานสิ่งแวดลอมของลูกคาและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของการทําการคาระหวางประเทศ 

จากการแขงขันทางการคาอยางเขมขนในตลาดโลกและความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทาง
เทคโนโลยีสงผลใหประเทศตาง ๆ นําประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมมาเปนเงื่อนไขในการทําการคา
ระหวางประเทศ โดยจัดทํามาตรการตางๆ เพ่ือประโยชนในการปกปองสินคาในประเทศ และปองกัน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการนําสินคาจากประเทศตางๆ เขามาบริโภค
ในประเทศของตน 

 
2.2.3.2  โอกาสของภาคธุรกิจ 
การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจเปนกุญแจอันหนึ่งที่สําคัญที่จะนําไปสูการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจโดยใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมเปนประเด็นนํา ทั้งน้ี
เพราะอาศัยกลไกความสัมพันธของภาคธุรกิจเองเปนตัวผลักดันใหเกิดการปรับปรุงดําเนินงานดาน
ส่ิงแวดลอมโดยที่กลุมธุรกิจใหญๆ  เปนแกนนํา 

การที่บริษัทขามชาติหรือผูประกอบการรายใหญของประเทศ ซึ่งเปนผูรับซื้อชิ้นสวนหรือ
ผลิตภัณฑตางๆ ของผูประกอบการรายยอย ประกาศนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทาง
ธุรกิจ และใชอํานาจในการซื้อขอรองใหซัพพลายเออรของตนดําเนินการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม ทํา
ใหบริษัทซัพพลายเออรตองดําเนินงานตอบสนองความตองการของบริษัทผูซื้อ แนวทางการ
ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อชวยพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กของประเทศไทย คือการใหบริษัทผูซื้อขอความรวมมือจากซัพพลายเออรและใหความ
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ชวยเหลือแนะนําแกซัพพลายเออรเพ่ือใหสามารถปรับปรุงผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมได ซึ่ง
บริษัทผูซื้อตองพยายามทําความเขาใจกับซัพพลายเออรวาการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมของซัพพลายเออรจะสงผลเชิงบวกโดยตรงตอซัพพลายเออร ทั้งในแงของการลดตนทุน
การผลิตและลดความเสี่ยงในดานกฎหมายและการลงทุน  

 

2.2.3.3    ขอคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจ 
1.  ผลักดันมาตรการในการสนับสนุนและสงเสริมใหภาคธุรกิจดําเนินการจัดการ

ส่ิงแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ คือการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและใหคําปรึกษาแกซัพ
พลายเออร ในหลักการ “พ่ีชวยนอง” โดยการแบงปนความรูดวยการฝกอบรมและการเปนพี่เลี้ยง ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่บริษัทผูซื้อควรดําเนินการ เพ่ือใหซัพพลายเออรสามารถปรับตัวในดาน
การจัดการสิ่งแวดลอมได เพราะสวนใหญบริษัทซัพพลายเออรที่มีขนาดเล็กมักขาดความรูดาน
เทคนิคที่จะมาชวยพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน หรือขาดมุมมองในดานการบริหาร
ตนทุน  การใชทรัพยากร และการบําบัดของเสีย ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานมีไมเต็มที่ 
นอกจากนี้ หากจะมุงดําเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจกับวิสาหกิจขนาดยอม
และขนาดกลาง หรือ SMEs บริษัทผูซื้อควรจะมีรูปแบบหรือวิธีการที่สามารถนําไปใชไดเลย เชน มี 
know-how ในการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการบริหารจัดการที่สามารถนําไปใชไดจริง 

2.  การสรางชองทางประชาสัมพันธและการเขาถึงขอมูลของ SMEs โดยที่ภาครัฐควรจัด
หนวยงานหลักทําหนาที่ประชาสัมพันธประโยชนที่บริษัทผูซื้อและซัพพลายเออรไดรับจากการจัดการ
ส่ิงแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจรวมทั้งเปนแหลงขอมูลสํารับภาคธุรกิจ 

3.  จัดทํากลยุทธดาน GSC สงเสริมธุรกิจเฉพาะกลุมอยางจริงจังในการผลักดันใหเกิด
การดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ ควรจําแนกบริษัทผูซื้อออกเปน 2 กลุม คือ 1) 
กลุมผูซื้อที่ผลิตเพื่อสงออก ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนจากขอบังคับหรือกฎระเบียบจากตางประเทศ วิธีการ
คือ ตองมีการวิเคราะหกลุม supply chain ที่ไดรับผลกระทบ และวิเคราะหเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต และ 2) กลุมผูซื้อที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ ซึ่งยังไมมี
แรงผลักดันจากผูบริโภคชาวไทยอยางชัดเจนตองใชวิธีการอาสาสมัคร เชน การรวมตัวกันของบริษัท
ผูซื้อเพื่อสรางอํานาจตอรอง หรือการสรางและยกระดับมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
บริษัทผูซื้อโดยไดรับส่ิงจูงใจจากภาครัฐ  
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กรอบที่ 2  กรณีศึกษา:  การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ (Greening the Supply Chain : GSC) 
 

ผลิตภณัฑ /
บริการบริษทัผูซือ้ ซพัพลายเออร/ลูกคา

ใหคําแนะนํา/แบงปนความรู

ใหคําแนะนํา/แบงปนความรู
 

 

หลักการ “พี่ชวยนอง” โดยการแบงปนความรูดวยการฝกอบรมและการเปนพีเ่ลี้ยง 
 

การใหความชวยเหลือดานเทคนิคและใหคําปรึกษาแกซัพพลายเออรในหลักการ “พี่ชวยนอง” โดย
การแบงปนความรูดวยการฝกอบรมและการเปนพี่เล้ียง เปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่บริษัทผูซ้ือควรดําเนินการ 
เพื่อใหซัพพลายเออรสามารถปรับตัวในดานการจัดการสิ่งแวดลอมได เพราะสวนใหญบริษัทซัพพลายเออรท่ีมี
ขนาดเล็กมักขาดความรูดานเทคนิคที่จะมาชวยพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงาน หรือขาดมุมมองใน
ดานการบริหารตนทุน การใชทรัพยากร และการบําบัดของเสีย ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานมีไมเต็มที่ 
 

ตัวอยาง :  การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ โดยใชหลักการ “พี่ชวยนอง” 
 

บริษัทผูซื้อ บริษัทซัพพลายเออร โครงการ  
1. บริษัท 304 Transportation จํากัด การรณรงคเพื่อการใชนํ้ามันอยางประหยัดใน

รถบรรทุกเพื่อการขนสง 
บริษทั แอดวานซอะ
โกร จํากัด (มหาชน) 

2. บริษัท เอ เอ คอร จํากัด 1. การคัดแยกขยะในโรงงาน 
2. การลดคาใชจายไฟฟาในการผลิต 

1.  หางหุนสวนจํากัด พี.ที.พัฒนากล
การ 

1. การจัดทําระบบ 5 ส. ในโรงงาน 
2. การจัดการระบบระบายน้ํา 
3. การคัดแยกขยะในโรงงาน  

2.  บริษัท อ.ีที.ชลบุรีขนสง (1996) 
จํากัด 

1. การจัดทําระบบ 5 ส. ในโรงซอม 
2. การปรับปรุงบอดักไขมันในโรงซอม 
3. จัดทําฐานขอมูลเพื่อเก็บขอมลูการใชนํ้ามัน

ของรถบรรทุกแตละคันและออกมาตรการ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน)  

3.บริษัท พรชัย 1991 จํากัด 1. การจัดทําระบบ 5 ส. ในโรงงาน 
2. การใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดการใชไฟฟา 
4. การดําเนินการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน

โดยการจัดเก็บถังแกสและสารเคมอียาง
เหมาะสมเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

 

ท่ีมา :โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจในบริบทไทย”, สิงหาคม 2548. 
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ตัวอยางผลประโยชนที่ไดรับ 

ประโยชนดานสิ่งแวดลอมและสังคม ประโยชนดานการเงิน 

บริษัทซัพพลายเออร 
บริษัท 304 Transportation จํากัด 
- ไมมีรถเกิดอุบัติเหตุ หรือโดนจบัในเรื่องการบรรทกุ
น้ําหนักเกิน หรือกระทําผิดขอบังคับ 

- ประหยัดคาน้ํามนัได 1,047,000 บาท ภายใน 4 เดือน 
คือ กันยายน – ธันวาคม 2547 

บริ ษัท  เอ  เอ  คอร  จาํกัดบริ ษัท  เอ  เอ  คอร  จาํกัด   

- สามารถลดการใชไฟฟาได 26.21 หนวยตอความยาว
แกน 1 กิโลเมตร 

- ลดการใชกาว 
 

 

- คาไฟฟาเมื่อคิดเทียบตอหนวยความยาวแกนที่ผลิตได 
    ลดลง 187 หนวยตอกิโลเมตร ทําใหสามารถประหยัดได 

69,409 บาท  และเมื่อคิดเทียบตอปริมาณกระดาษ
ผลิตแกน ที่ใชได คาไฟฟาลดลง 29,910 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 10.4 

- ประหยัดคากาว ได 63,848 บาท  
หางหุนสวนจํากัด พี.ที.พัฒนากลการ 
- ผูบริหารและพนักงานไดความรูเก่ียวกับหลักการทํา 5ส 
- ชวยลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชนรอบขาง 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการกองเศษเหล็กและมูลฝอย 

- จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง อันเน่ืองมาจาก 
    มีการจัดการพื้นที่และสินคาอยางเปนระเบียบ 

- ลดตนทุนจากโครงการ 5ส (ป 2547) ไดประมาณ 
170,000 บาท จากการสะสาง และคัดแยกเศษเหล็ก และ
นําเศษเหล็กมาตดใชใหมเปนวัตถุดิบ  

 

บริษัท อี.ที.ชลบุรีขนสง (1996) จํากดั 
- ทําใหรูขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 5 ส.  
- สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน 
- พนักงานไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น  โรงงานสะอาดขึ้น 
เปนการสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มาติดตอ 

- เศษเหล็กเกาที่นําขึ้นมาจากกองที่ไมไดใชแลว  ประมาณ 
30 ตัน  สามารถนําไปขายเปนเศษเหล็กไดตันละ 8,000 
บาท หรือคิดเปนเงิน 240,000 บาท 

 
บริษัท พรชัย 1991 จํากัด 
- การนํา 5ส. มาใชในโรงงาน ทําใหโรงงานมีเน้ือที่ใชสอย
มากขึ้น สะอาดขึ้น เปนระเบียบขึ้น 

- มีการจางพนักงานเพิ่ม 2 คน เพื่อเก็บกวาดเศษขี้กลึง และ
ทําความสะอาดโรงงานตลอดเวลา ทําใหพนักงานประจํา
เครื่องไมตองเสียเวลาในการทําความสะอาด 

- ไดนําเศษขี้กลึงทั้งหมด 1.4 ตันตออาทิตย ไปขายได
กิโลกรัมละ 4.5 บาท 

บริษัทผูซ้ือ 

บริษัท แอดวานซอะโกร จํากัด (มหาชน) 
• ทําใหบริษัทมีภาพพจนที่ดี เน่ืองจากไดชวยบริษัทคูคาใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมดีขึ้น แตไมมีผลตอตนทุน เพราะราคา

ซ้ือที่ตกลงกันก็ยังไมลดลง 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
• เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร และสอดคลองตามนโยบายการจัดหาของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
• ไดรับมอบงานตรงเวลา เน่ืองจากคนงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เพราะสภาพแวดลอมในการทํางานของ

ซัพพลายเออรดีขี้น 
ท่ีมา :โครงการ “การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจในบริบทไทย”, สิงหาคม 2548. 
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 ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ  (Corporate  Social  Responsibility  :  CSR) 

 2.2.4.1  สถานการณในปจจุบัน 
ปจจุบันกระแสในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจที่ผลักดันใหองคกรธุรกิจตื่นตัว

สนใจตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมนอกเหนือไปจากการมุงทํากําไรและเพิ่มระดับของการมสีวนรวม
ปฏิบัติ นับวันจะกลายเปนกระแสที่หลายฝายในสังคมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติตางหันมาให
ความสําคัญมาก 

หลักการ และแนวคิดดานความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ ไดขยายตัวออกไปภายใต
กรอบที่สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการที่ภาคธุรกิจมีความเปนพลเมืองดี และสะทอนภาพของ
องคกรที่เปนบรรษัทภิบาล ซึ่งสงผลดีตอภาพลักษณขององคกร เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทย ปจจุบันการขยายตัวของแนวคิดนี้ไดครอบคลุมไปถึงสถาบันการศึกษา องคกร
พัฒนาเอกชน ตลอดจนองคกรธุรกิจ โดยหันมาสนใจที่จะผลักดันใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง กิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจในปจจุบันอาจแบงตามรูปแบบของกิจกรรมไดเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ 1) ประเภทกิจกรรมเพื่อการกุศล เชน การบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ
สาธารณประโยชนตาง ๆ และการทํางานอาสาสมัครโดยพนักงานขององคกร เชน การทําโครงการ
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู และ 2) ประเภทกิจกรรมที่เปนการปกปอง
ผลประโยชนของภาคีตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรธุรกิจ 

จากรายงานผลการวิจัยเรื่องการสํารวจพฤติกรรมทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย โดยสถาบันคีนันแหงเอเซีย รวมกับ ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เม่ือเดือนกันยายน 2548 และการรวบรวมขอมูลในรายงานการสํารวจ
เบ้ืองตนถึงระดับของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจัดทําโดยสถาบันคี
นันแหงเอเซีย เม่ือเดือนธันวาคม 2548 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
อยางยิ่งธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กยังมีคอนขางนอยและไมปรากฎใหเห็นเปนระบบอยางชัดเจน 
การตอบแทนกลับคืนสูสังคมของภาคธุรกิจโดยสวนใหญจะเปนในรูปของการบริจาคตามความสมัคร
ใจของเจาของกิจการ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญระดับขามชาติและบริษัทไทยขนาดใหญและขนาด
กลางบางรายที่ตั้งมานานและมีผลประกอบการที่ม่ันคงมีความสามารถในการตอบแทนกลับคืนสู
สังคมและทําเปนระบบมากกวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และบางกลุมอุตสาหกรรมที่มีสวนทํา
ใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน เชน กลุมผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมปโตรเคมี และธุรกิจ
การเงินการธนาคาร ไดมีพัฒนาการไปในระดับการทําโครงการพัฒนาเพื่อชุมชนสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน  

 
อยางไรก็ตาม กิจกรรมการสรางและสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมจากนี้ไป จะมีความ

เขมขนขึ้นเปนลําดับเพราะจะมีการประชุมเพ่ือเตรียมการรางระเบียบของ ISO 26000 ที่วาดวยเรื่อง
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ความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ 
แพรหลายยิ่งขึ้นอีกแรงหนึ่ง ซึ่งจะเปนกาวที่สําคัญตอไป 

 2.2.4.2  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจ 
มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจใหมีความรับผิดชอบตอสังคมจําเปนที่จะตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายภาคสวน โดยผานกระบวนการใหความรูความเขาใจใหแกภาคธุรกิจ เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพของภาคธุรกิจใหมีทักษะในการประกอบการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงแขงขันในระดับโลกและเตรียมพรอมที่จะรับมือกับ
กระแสโลกาภิวัฒนที่กระตุนใหภาคธุรกิจทํากิจการเพื่อตอบสนองเปาหมายหลักของธุรกิจอันไดแก 
ผลประกอบการที่มีกําไร ขณะเดียวกันตองดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ธุรกิจมี
สถานะเปนพลเมืองในสังคมนั้น ๆ  ซึ่งแนวความคิดในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งสามดาน อัน
ไดแกการสรางผลกําไรที่ชวยขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจขยายตัว การรักษาสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
ดานสังคมโดยเนนความเปนอยูของประชากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี้ จะเปนกลไกที่จะนําพาธุรกิจ
ใหดําเนินกิจการใหคงอยูตอไปไดอยางยั่งยืน 
 

3. การสรางความรวมมือของเครือขายภาคีธุรกิจ 
การสรางความรวมมือของเครือขายภาคีธุรกิจในการดําเนินงานเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เน่ืองจากความรวมมือของภาคีธุรกิจจะ
เปนกลไกในการขยายผลการดําเนินงานที่ทําใหผูผลิตรายอื่นๆ เห็นความสําคัญของการผลิตสินคา
และบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ปจจุบันภาคธุรกิจไดมีการจัดตั้งเครือขายหรือเวทีธุรกิจเพื่อเปน
ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ตลอดจนประสบการณการดําเนินธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม
อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป เชน  

  คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย (Thailand Business Council for 
Sustainable Development : TBCSD)  

เปนองคกรที่มิไดแสวงหาผลกําไร กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยนักธุรกิจ
ระดับแนวหนาของประเทศไทย จํานวน 45 คน จากองคกรธุรกิจ 35 องคกร นําโดย นายอานันท 
ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการ มีเปาหมายที่จะเสริมสรางจิตสํานึกรวม
ของคนไทยทั้งที่เปนหนวยงาน องคกร และประชาชนในการรักษาส่ิงแวดลอมและสรางแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนดวยแบบอยางของ “ธุรกิจสีเขียว” หรือ “ธุรกิจที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม” 
ดวยการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสรางสรรค
กิจกรรมรวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็น และเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวปฏบัิติ
ทางดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมใหวงการธุรกิจและประชาชนทั่วไป  
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กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย 3 แนวทางหลัก คือ โครงการเพื่อการพัฒนานโยบายของ
ประเทศ โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรสมาชิกและแนวปฏิบัติที่ดีของ
ธุรกิจ และโครงการเพื่อสนับสนุนและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมซึง่
เปนสวนประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต โดยมีสถาบันส่ิงแวดลอมไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 
รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมตามที่คณะกรรมการฯ ไดกําหนดไว ผลงานของ TBCSD ที่โดดเดน ไดแก 
การริเริ่มโครงการฉลากเขียวขึ้นในประเทศไทย โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
โครงการสงเสริมใหบริษัทสมาชิกปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนตาม
บัญญัติ 10 ประการของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การริเริ่มโครงการนํารองการนํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชกับองคกรสมาชิก เปนตน 

3.2 เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (Thailand 
Network of Eco-efficiency and Cleaner Production : TNEC)  

จัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 เกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจของกลุมบุคคลจากสวน
ตางๆ ของประเทศไทย ที่ตองการกระตุน ผลักดัน สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมดานการปองกัน
มลพิษและเทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําใหการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสังคม
เปนไปในเชิงรุกอยางตอเนื่องและยั่งยืน วัตถุประสงคของเครือขายคือ การเปนศูนยกลางการรวบรวม
แลกเปลี่ยน ความรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด TNEC ไดรับ
การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (ในขณะนั้น) และหนวยงานตางๆ 
โดยมีสถาบันส่ิงแวดลอมไทยทําหนาที่เปนผูประสานงานเครือขายรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ปจจุบันมี
จํานวนสมาชิกทั้งส้ินประมาณ 600 คน 

3.3 กลุมดูแลดวยความรับผิดชอบ (Responsible Care) ในประเทศไทย 

เกิดจากการที่กลุมอุตสาหกรรมเคมีของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดรับหลักการ 
Responsible Care ของ International Council of Chemical Associations : ICCA เขามาใชในบริษัท
เม่ือปพ.ศ. 2539 เพ่ือใหสมาชิกไดใหความสําคัญตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจและตอสังคมสวนรวม และไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรม Responsible Care 
ขึ้น ตอมาไดเปลี่ยนเปนคณะกรรมการบริหาร Responsible Care ซึ่งมีวิสัยทัศนคือ “อุตสาหกรรม
ดูแลดวยความรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน” ปจจุบันมีสมาชิกกลุมจํานวนกวา 80 บริษัท 
ซึ่งตัวแทนสมาชิกมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร Responsible Care เขามาบริหาร
ตามวาระทุกๆ 2 ป และมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน5 

                                                        
5  เรียบเรียงจากเอกสารเผยแพรของคณะกรรมการบริหาร Responsible Care กลุมอุตสาหกรรมเคมี 
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3.4 The Greening of Industry Network – Asia : GIN-Asia  

เปนเครือขายที่ไดจัดตั้งขึ้นในป 2541 โดยมีสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนผูประสานงาน GIN-Asia เปนสํานักงานสาขาเอเชียของ GIN ซ่ึงเปนเครือขาย
นานาชาติของนักวิจัย นักการศึกษา ธุรกิจ สมาคม องคกร และหนวยงานภาครัฐ ที่กอตั้งในป ค.ศ. 
1990โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาความรูและแปลผลไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งแวดลอม และสังคม ไปสูอนาคตที่ยั่งยืน รวมถึงกิจกรรม การกระตุน ประสานงาน และสงเสริมใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคีตางๆ ในเรื่องนโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
GIN มีสํานักงานอีก 2 สาขา คือ มหาวิทยาลัย Clark ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย Twente 
ประเทศเนเธอรแลนด สําหรับกิจกรรมในประเทศไทยเปนการประชุมวิชาการประจําป 

3.5  กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทยเพื่อ
ส่ิงแวดลอม หรือกลุม IN (Industries and Non-government Organization : IN Group)  

ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและองคกรพัฒนาเอกชน กอตั้งขึ้นวันที่ 16 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 โดยมีเจตนารมณรวมกันในการนําเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) 
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกรของสมาชิก และสนับสนุนซึ่งกันและกันเปนเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมและปฏิบัติตามแนวทางและยุทธวิธีเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
และมีการปฏิบัติใชอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนั้น ยังรวมกันเผยแพรองคความรู และความ
รวมมือตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับให
แพรหลายสูทุกๆ สวนที่เกี่ยวของในสังคมอีกดวย 

3.6  ศูนยธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Center 
in Thailand)  

เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อป 2542 ภายใตเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม (Social 
Venture Network : SVN) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกทางธุรกิจที่
นําไปสูการเคารพสิ่งแวดลอม คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคมการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่
ยุติธรรมสําหรับทุกฝาย โดยตระหนักถึงความแตกตางทางทรัพยากร โอกาส และศักยภาพที่เปนจริง
ของแตละองคกรหรือบุคคล โดยใหเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยน อภิปราย การฝกอบรม และสราง
เครือขายในหมูผูนําธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือสงเสริมแนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบตอ
สังคม 
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3.7 เครือขายการจัดซื้อท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย (Thailand Green 
Purchasing Network : TGPN)  

เกิดจากการรวมตัวของหนวยงานภาครัฐ กลุมผูผลิตสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สมาคม
ธุรกิจ องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมที่มีความสนใจรวมกันในการเผยแพรแนวคิดเรื่องการจัดซื้อจัด
จางที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยเริ่มกอตั้งในป 2547 มีสมาชิกที่เปนองคกรรวมกอตั้งจํานวน 5 
องคกร ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหง
ประเทศไทย  เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด  สถาบันส่ิงแวดลอม
ไทย และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งสินคาฉลากเขียว และเกณฑดานสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑแตละชนิด เผยแพรขอมูลขององคกรผูผลิตสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสงเสริมให
เกิดการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนการขยายตลาดซึ่งเปนการจัดการดานอุปสงค 
(demand-side) ควบคูไปกับการจัดการดานอุปทาน (supply-side) ผลทายสุดคือ เกิดจิตสํานึก 
ความตระหนัก และมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นในภาพรวมของประเทศ  โดยในเริ่มแรก ไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งเว็บไซตเครือขาย TGPN จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เพ่ือเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยใหผูซื้อและผูขายสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดมา
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เอื้อตอการไดรับขอมูลขาวสารและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่ง
เปนการขยายตลาดของผูผลิตสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น  

4. ขอเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ 

การที่ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทฤษฎีใหม คือ 
“เศรษฐกิจจากฐานความรู” (Knowledge-based Economy) โดยคํานึงวา แตละประเทศจะตอง
แขงขันกันพัฒนาสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานฝมือต่ําใน
ประเทศลง และมีการประสานความรวมมือกันทั้งในหมูผูผลิตสินคาประเภทเดียวกัน (Clustering) 
หรือมีทําเลที่ตั้งอยูในนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-economy) กลุมเดียวกัน การพัฒนา “ธุรกิจที่ยั่งยืน” ก็
เปนอีกคําตอบหนึ่งที่ภาครัฐตองเรงดําเนินการและขยายผลใหแพรหลายในวงกวางรวมกับวิธีการและ
กลไกอื่น ๆ พรอมกันไป 

ภาครัฐตองเขาใจวา การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนไมไดเปนแนวทางที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เปนเปาหมายหลักของประเทศ และตองทําใหภาคธุรกิจเขาใจใหไดวาการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนไมได
เปนแนวทางที่ขัดขวางการพัฒนาธุรกิจ หรือทาทายตอการอยูรอดของธุรกิจ แตเปนการนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองตอความตองการการบริโภคของ
ประชากรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงกระบวนการผลิตและรูปแบบการบริโภคก็ตองปลอย
ของเสียหรือมลพิษออกนอยที่สุด ทั้งน้ี เพ่ือความกินดีอยูดีและมาตรฐานชีวิตของคนไทยที่พึงไดรับ
จากการอยูในสภาพแวดลอมที่ดี การที่จะปลอยใหภาครัฐดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแตเพียง
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ฝายเดียวนั้นไมเพียงพอและไมทันกับปญหาที่เกิดขึ้นได นอกจากนี้การลดการใชทรัพยากรสวนเกิน
ใหไดมากที่สุดหรือมีการใชอยางคุมคาสูงสุด และปลอยมลพิษออกนอยที่สุดจะชวยลดตนทุนใหต่ํา
ที่สุด และทําใหธุรกิจสามารถกําหนดราคาขายใหไดต่ํากวาคูแขงดวยเชนกัน 

ภาครัฐตองสรางกลไกที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจใชเครื่องมือในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมภายในองคกรใหดี โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน การออกกฎหมาย
ตามหลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) การใหความรูขอมูลขาวสาร การ
สรางระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ใหกลุมธุรกิจขนาดเล็ก การสรางฐานขอมูลระดับชาติที่เชื่อถือได 
และการสงเสริมดานระบบภาษีอากร 

ภาครัฐควรจะจัดใหมี “เจาภาพ” เพ่ือรวบรวมนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่จะ
กอใหเกิดผลเปนรูปธรรม ของหนวยงานภาครัฐตางๆ ประสานงานกับภาคธุรกิจและเครือขาย และ
จัดเวทีใหภาคธุรกิจไดเขามามีสวนรวมทั้งในดานความคิดและการดําเนินการ เพ่ือผลักดัน ขยายผล 
สนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนกําหนดเปาหมายของการพัฒนาใน
แตละปและตองมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 

ภาครัฐในฐานะผูบริโภครายใหญที่สุดของประเทศ จะตองสรางใหเกิดอุปสงคสินคาสีเขียว 
(Green Demand) ในตลาด เพ่ือใหกลไกดานการตลาดขับเคลื่อน เน่ืองจากการผลิตผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมและการสรางตลาดผลิตภัณฑสีเขียว จะชวยใหผูบริโภคมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ ผานอํานาจในการซื้อผลิตภัณฑ โดยการออกกฎหมายที่ใหหนวยงานภาครัฐ
ตองจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรือเอื้อใหสามารถจัดซื้อสินคาสีเขียวในราคาที่แพงกวา
สินคาปกติได เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจตอธุรกิจในการผลิตสินคาสีเขียวมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลของ
ประเทศตาง ๆ และธนาคารเพื่อการพัฒนาก็ไดเริ่มใหความสนใจตอการเพิ่มอุปสงคสินคาสีเขียว  

การเปนธุรกิจที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมนั้น ไมไดจํากัดกิจกรรมเฉพาะการผลิตและ
การบริการเทานั้น การโฆษณาประชาสัมพันธในเรื่องส่ิงแวดลอมของภาคธุรกิจ ก็เปนกลไกที่สําคัญ
อยางหนึ่งในการสรางความตระหนักและจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอมของประชาชน องคกรธุรกิจควรทํา
โฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบของการใหการศึกษามากขึ้น เพ่ือใหผูบริโภคเขาใจถึงความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบของการบริโภคกับผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะชวยกระตุนและสงเสริมให
ผูบริโภคเกิดความเขาใจและหันมาใชสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้นอันจะนําไปสูการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนได 

 

เพ่ือผลักดันใหภาคธุรกิจสามารถปฏิบัติตนตามกฏหมายสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น ภาครัฐควร
กําหนดมาตรการใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและทั่วถึง ทั้งน้ีโดยการทบทวนกําลัง
เจาหนาที่ใหเหมาะสมกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ และการไดรับขีดความสามารถ
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ดานการกํากับดูแลปญหาสิ่งแวดลอมของโรงงานใหกับเจาพนักงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเขมแข็ง 

นอกจากนั้น ภาครัฐควรใชมาตรการจูงใจ เพ่ือกระตุนใหผูประกอบธุรกิจหันมาใสใจกับการ
ดูแลสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยการอาศัยกระบวนการใหรางวัลระดับชาติ ซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางในสังคม กระบวนการดังกลาวตองเนนใหเปนความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีคุณภาพเพื่อใหเกิดการยอมรับในผลการคัดเลือกโดยแทจริง 

ภาครัฐตองปรับปรุงกลไกการตรวจติดตามผลปฏิบัติงานของภาคธุรกิจในการดําเนินงาน
ตามขอบังคับของกฎหมายสิ่งแวดลอม โดยการใชมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจมี
ความรูและทักษะในการจัดทําระบบขอมูล สามารถออกรายงานเพื่อการประเมินติดตามผลของ
หนวยงานภาครัฐไดดวยตนเอง นอกจากนั้นภาครัฐอาจอาศัยมาตรการสนับสนุนโดยการจัดใหมี
ระบบตรวจสอบเฉพาะในพื้นที่ตางๆ โดยอาศัยความรวมมือแบบไตรภาคีระหวางภาครัฐ-องคกร
ธุรกิจ-องคกรตัวแทนชุมชนและผูบริโภค 

ขณะนี้ การดําเนินธุรกิจและการเปนผูนําทางธุรกิจไดเขาสูยุคใหม การที่จะตัดสินวาบริษัทใด
มีผลการดําเนินงานที่ดี ไมไดพิจารณาจํากัดอยูเฉพาะผลกําไรและอัตราการเติบโตของธุรกิจเทานั้น 
แตยังตองคํานึงถึงการเปนพลเมืองดีที่ใหส่ิงตอบแทนตอสังคมสวนรวมดวย ความเชื่อมั่นของลูกคา
และประชาชนตอการดําเนินงานของบริษัทจะเกิดขึ้นได ตองเปนผลสืบเนื่องจากการที่ผูบริหารมี
วิสัยทัศนที่กวางไกลและไดดําเนินธุรกิจที่เปนเชิงบวกตอสังคม การสงเสริมใหธุรกิจไทยมีความรูเรื่อง
ความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาธุรกิจโดยคํานึงถึงผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ การรักษา
ส่ิงแวดลอม และการตอบแทนตอสังคม (Triple Bottom Line) และการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน จึง
เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหธุรกิจไทยสามารถเตรียมพรอมตอการทาทายในการทําธุรกิจยุคใหมได 

5. บทสรุป 

มาตรการทางกฎหมาย  เพ่ือลดการบังคับใชกฎหมายที่ขาดความเทาเทียมทางธุรกิจ ลด
ความซ้ําซอนของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม เพ่ิมความยอมรับของ
ชุมชน ประกอบดวย 

 
1. เพ่ิมทรัพยากรบุคคลและขดีความสามารถเพื่อดําเนินการบังคับใชกฎหมายในกลุมที่ยังมี

ปญหาไมปฏบัิติตามกฎหมายอยางจริงจัง 
 
2. สรางเสริมระบบตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายโดยพหภุาคใีหแข็งแกรงและมี

ประสิทธิภาพ 
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3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีกลไกการตรวจสอบโดยภาคสังคม และการจัดทํารายงาน
ส่ิงแวดลอมเผยแพรหรือประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับรู โดยการพัฒนาภาคธุรกจิใหมีขดี
ความสามารถในการจัดทาํขอมูลเพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม และการ
จัดทาํรายงานผลการปฏิบัตงิานดานสิ่งแวดลอม 

มาตรการดานแรงจูงใจ   เพ่ือสรางแรงจูงใจใหองคกรธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตอสังคมดี
ขึ้นประกอบดวย 

 
1. สนับสนุนและสงเสริมภาคธุรกิจใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขนัในเวทีการคาโลก โดย

อาศยัเครือ่งมอืเชิงรุกดานสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคาทางธุรกิจ การ
ออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคม เปนตน 
รวมทั้งผลักดนัการบูรณาการเทคโนโลยสีะอาดเขาไปในแผนปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัของภาคธุรกิจในทกุระดบั 

 
2. สนับสนุนและสงเสริมผูบริหารภาคธุรกิจใหยึดมั่นในแนวทางการบรหิารงานทีร่ับผดิชอบตอ

ส่ิงแวดลอมและสังคม โดยสรางกลไกการประกาศเกียรติคณุและใหความสําคัญตอการ
กระทาํความดีเนนใหมีกระบวนการมอบรางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มีคุณภาพดี และ
ประสิทธิภาพสูงสามารถแสดงคุณคาเปนที่ยอมรับในสงัคมอยางแทจริง 

3. สนับสนุนและสงเสริมการเขาถึงองคความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมกับภาคธุรกจิโดยจัด
ใหมีหนวยงานหลักทีท่ําหนาที่ดแูลกลไกสงเสรมิและสนับสนุนการนําหลักการแนวคิด
เทคโนโลยีสะอาดใหมีการเรียนรู นําไปใช และขยายผลอยางตอเนื่องและรวดเร็วในทุกภาคทีี่
เกี่ยวของ  นอกจากนั้นภาครัฐยังตองจดัตัง้หรือพัฒนาศนูยขอมูลของรัฐใหมีศักยภาพในการ
ใหขอมูลและใหคาํปรึกษาเกี่ยวกับการดาํเนินงานดานการจดัการสิ่งแวดลอมทีด่ีกับภาค
ธุรกิจ หรือสงเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ใหเกิดขึ้นในวงกวางตอไป 

 
4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกดิความแข็งแกรงของเครือภาคีภาคธุรกจิ โดยการสนบัสนุนปจจัย

ดานการเงินอยางเปนรูปธรรม มีปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกิดพลังเครือขายอยางชัดเจน 
 

ภาคธุรกิจเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ถาภาคธุรกิจและ
ภาครัฐรวมมือรวมใจกันกอใหเกิดการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ประเทศไทยก็จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
และประเทศอยางยั่งยืนไปดวยในที่สุด 



สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 27

 

เอกสารอางอิง 

จดหมายขาว “ศูนยธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม” โครงการภายใตเครือขายเอสวีเอ็น (เอเชีย) 
ประเทศไทย, ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม, 2548 

รายงานประจําป 2545 ของเครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด 
(TNEC). 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 2543.โครงการจัดทําดัชนีส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม.รายงานฉบับสมบูรณ.
เสนอตอกรมควบคุมมลพิษ 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 2544. โครงการการพัฒนาดัชนีส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมไทย.รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย . 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. สิงหาคม 2548.โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมผานคูคา
ทางธุรกิจในบริบทไทย.  รายงานฉบับสมบูรณ.เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
โดย  

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย.2546. อดีต  อนาคต  ส่ิงแวดลอมไทย.  เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการประจําป.  

สุเทพ ธีรศาสตร 2548. บทความ “การบริหารที่ทําใหเกิดการใชวัตถุดิบ สวนผสม พลังงานอยาง
คุมคารวมถึงลดและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม” .รายงานประจําป. สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  

“Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment”  The 
MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1992. 

http://www.siamglobe.com 
http://www.tisi.go.th 

http://empowermentthai.com 

 
 
 
 



สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


