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Green Economy – เศรษฐกิจสีเขียว
“การพัฒนาความเป็นอยูข่ องมนุษย์ ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม รวมทัง้ ลดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความเสือ่ มโทรมของระบบ
นิเวศ เศรษฐกิจสีเขียวคือการลดคาร์บอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน”
- UNEP -

Green Growth – การเติบโตสีเขียว
“การพัฒนาที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซเรือนกระจก
ในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จนเกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียสมดุลในการค้ำ�จุนการดำ�รงชีพ
ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -

Green Growth
– การเติบโตสีเขียว
“แนวทางสำ�หรับการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเน้นการลด
มลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการเกิด
ของเสีย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน”
- OECD -

Green Growth
– การเติบโตสีเขียว
“การเติบโตสีเขียว เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายสำ�หรับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งให้ความสำ�คัญกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่นำ�ไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ� และมีความเป็นธรรมทางสังคม”
- ESCAP -

และนั่นคือนิยามการ “เติบโต
สี เ ขี ย ว” “เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว” ใน
บริ บ ทสากลและในบริ บ ทไทยๆ ที่
หลายหน่ ว ยงานให้ คำ � นิ ย ามเอาไว้
ซึง่ อาจสะท้อนว่าทัว่ โลกกำ�ลังเดินทาง
ไปบนการเติบโตสีเขียวอย่างไม่รีรอ
และเป็นทิศทางที่ยากจะปฏิเสธ
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ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำ�นวย
การสถาบันไทยพัฒน์ บอกเล่าถึงความสำ�คัญ
ของกระแสสีเขียวว่า กำ�ลังเป็นกระแสที่ตีคู่
ในเชิงสนับสนุนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังเห็น
ได้ จ ากการประชุ ม ระดั บ โลกที่ รี โอเดจาเนโร
ก็ได้มีการพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียว ในมุมของการ
รองรับกับ “การพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน” ฉะนั้ น ถ้ากระแสหลัก พุ่ง ไป
เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรเสีย เศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ รวมถึงอาเซียนในอนาคต ก็
ต้องมีการพูดถึงคำ�ว่า Green Economy หรือ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเลี่ยงไม่ได้
หากยั ง จำ � กั น ได้ ได้ มี ก ารเสนอให้ มี
การเปลี่ยนกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการ
คำ�นึงถึงเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล จากแบบเสาหลั ก
(pillars) แห่งการพัฒนาที่ยึดเป็นตัวแบบตั้งแต่
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มาเป็นมิติ (dimensions)
แห่งการพัฒนา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) นับจากปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป เพื่อ
หลีกเลี่ยงการส่งเสริมการพัฒนาในแบบแยก
ส่วน และเน้นให้เกิดผลของการพัฒนาที่ค�ำ นึง
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิติในทุกระดับของ
การพัฒนา
ฉะนั้ น เมื่ อ พู ด ถึ ง คำ � ว่ า สิ่ ง แวดล้ อ ม
จึงอาจจะไม่ใช่เอาคำ�ว่าสีเขียวมาทับได้สนิท
จริ ง ๆ เพราะนิ ย ามของคำ � สี เ ขี ย วในวั น นี้
ขยายไปทาบเสาเศรษฐกิจและเสาสังคมด้วย
ดังจะเห็นได้จากเมื่อมีการนิยาม “เศรษฐกิจ
สีเขียว” เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จะมุ่งไปที่เรื่องของ
“สิ่ ง แวดล้ อ ม” เพี ย งอย่างเดีย ว แต่ในวันนี้
ไม่ใช่แล้ว เป็นเรื่อง “การเติบโตสีเขียว” ซึ่ง
คำ�คำ�นี้เกิดขึ้นมาจากหลายๆ ทางด้วยกัน ทาง
หนึ่งจาก UNEP ทางหนึ่งจาก ESCAP ทาง
หนึ่งจาก OECD โดยสาเหตุที่คำ�คำ�นี้กลายเป็น
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คำ�ร่วมก็เพราะว่าต้องการขจัดความลักลั่นระหว่างผู้ที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กับผู้ที่ดูแลการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น จึงพยายามรวมผสมสองคำ�เข้าด้วยกัน คือ คำ�ว่า Green
Growth หรือ การเติบโตสีเขียวนั่นเอง
เพียงแค่คำ�นิยาม ก็จะเห็นแล้วว่าทั่วโลกล้วนให้ความสำ�คัญ แต่จะทำ�ได้แค่ไหนนั้น
เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะอย่าลืมว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว ยังมีความท้าทายอีกมากมายรออยู่ แต่กระนั้น ในภาคธุรกิจ
หากมองดีๆ แล้วนี่อาจจะเป็นโอกาสในการพลิกสีเขียวให้กลายมาเป็นธุรกิจใหม่ๆ ได้

ความท้าทาย

“ประเทศคาซัคสถาน ซึ่งแทบจะไม่รู้จักกันเลย แต่กลับเป็นประเทศที่ยูเอ็นชูขึ้นมา
เพราะมี national program หนึ่งที่ชื่อว่า Green Business Initiative ที่เป็นเสมือนคำ�สัญญา
ของทั้งประเทศว่าจะต้องไปสู่ Green Economy ให้ได้ คือเขามีเป้าหมายชัดเจน”
สิ่งที่ ดร.พิพัฒน์ บอก คือการเข้าสู่การยอมรับของนานาประเทศในแง่ของการ
เติบโตสีเขียวนั้น ไม่ได้จำ�กัดอยู่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น ประเทศเล็กๆ ที่อาจ
ไม่คุ้นหูแต่มีเป้าหมายชัดเจนและลงมือปฏิบัติจริง ก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้
อย่างที่ร้กู ัน การลุกขึ้นมาจุดประเด็นของกลุ่มประเทศจี 7 ในเรื่องนี้ ประการหนึ่ง
เป็ นการสร้ า งกำ � แพงกี ด กั นทางการค้ า สำ � หรั บ ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา และดู เหมื อ นว่ า ยิ่ ง
เศรษฐกิจถดถอยก็ยิ่งฉวยโอกาสและยิ่งต้องหาจุดขายใหม่ เพราะอย่าลืมว่ารายได้หลักอย่าง
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ไม่ ว่ า จะเป็ น น่ า นน้ำ � ใด
ธุรกิจก็ย่อมไม่สามารถที่จะอยู่
ในสมรภูมิได้ยั่งยืน เท่ากับน่าน
น้ำ�สีเขียว

หนึ่งของตลาดยุโรปมาจากค่า certified ทั้งหมด เมื่อต้องทำ�ต้องหาผู้มารับรอง ก็ต้องจ้างบริษัท
ในยุโรปนั่นแหละมาตรวจรับรอง
ทั้งนี้ สำ�หรับประเทศไทย อาจฉายภาพความเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว จาก
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่จะมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาพัฒน์ฯ โดยจะเห็น
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศที่ผ่านมา และเป้าหมายที่สภาพัฒน์ฯ ตั้งไว้อย่างชัดเจน
กล่าวคือ ช่วงปี 2500-2520 เป็นช่วงเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพิงฐานปัจจัย
การผลิต เศรษฐกิจเติบโตได้เพราะมีปัจจัยการผลิตในประเทศ น้ำ� ต้นไม้ แรงงานราคาถูก
ครั้นเมื่อเจอวิกฤตที่เรียกกันว่าเป็นดั่งไส้แซนด์วิช คือพวกที่อยู่ข้างบนก็หนีเราไป ส่วนจีน
ประเทศที่มีแรงงานถูกก็ไล่หลังตามมา ทำ�ให้ไทยเราต้องหันไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจฐานความ
รู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในช่วงปี 2540 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วงนี้จะเห็นว่ามีพัฒนาการ
ของธุรกิจฐานบริการมากขึ้น แต่ในปี 2558 สภาพัฒน์ฯ กำ�หนดชัดเจนว่าจะเดินทางไปสู่
“เศรษฐกิจสีเขียว” เพราะว่าในวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำ�ลาย มลพิษเกิดขึ้นมากมาย
และธีมเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว ก็กลายเป็นธีมที่ลากยาวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยมี
เป้าที่ปี 2570 ที่จะเปลี่ยนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด
“เมื่อเห็นฐานตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสังคม แน่ๆ ว่าเราจะเห็นภาครัฐภาคเอกชน
ลุกขึ้นมาส่งเสริมรณรงค์การบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจก็ไปแล้วเรื่อง
การผลิตที่ยั่งยืน พยายามใช้ sustainable resource เป็นตลาดสีเขียว มีคนไปทางด้านภาษี
มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน มีเรื่องการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ�”
แต่กระนั้น สำ�หรับประเทศไทยแล้วมีความท้าทายอะไรบ้างในการเดินไปสู่เศรษฐกิจ
สีเขียวที่ว่า ดร.พิพัฒน์ ชี้ให้เห็นว่า ในแง่การผลิตการบริโภค ต้องยอมรับว่า สังคมไม่ตระหนัก
ถึงผลกระทบหรือมลพิษที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคยังไม่มีกลุ่มที่
แสดงตัวเรือ่ งการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ขณะเดียวกันโพรดักต์กย็ งั ไม่แพร่หลาย
และมีราคาสูง ส่วนในเรื่องธุรกิจสีเขียว แน่นอนว่าทำ�ให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การตั้ง
ราคาอาจจะยังไม่สะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ที่สำ�คัญในแง่กฎหมาย ก็มีปัญหาเรื่องการ
บังคับใช้ การวางผังเมือง ผังการนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง
“อันที่จริงทั้งภาครัฐและเอกชน รู้แล้วว่าต้องทำ�อย่างไร ในแง่ภาครัฐเองจะมีแรง
จูงใจหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจะต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐมีมูลค่า
ส่วนแบ่งของการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด รัฐจึงพยายามจะผลักดันตรงนี้ แต่มันยังไม่เวิร์ก
เพราะรัฐไม่เอาจริง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการต่างๆ ยังไม่ปฏิบัติตามแผนที่มีอยู่”

นอกจากระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใน
ภาครั ฐ แล้ ว ระบบการจั ด ซื้ อ ในภาคเอกชน
ก็ มี ค วามสำ � คั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น โดย
ดร.พิพัฒน์ ให้ทัศนะว่า ยกตัวอย่างธนาคาร
พาณิชย์จะมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่คล้ายๆ กัน
คือทุกสาขาของธนาคาร จะต้องมีรายการหรือ
รายชื่ อ ผู้ ข ายอยู่ โดยห้ า มซื้ อ นอกเหนื อ จาก
ไอเท็มที่กำ�หนด ดังนั้น ถ้าธนาคารใส่เกณฑ์
เรือ่ งสินค้าสีเขียว การอุดหนุนเศรษฐกิจท้องถิน่
เข้าไป เพียงเท่านี้ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
มหาศาล เพราะสาขาของธนาคารมี อ ยู่ ทั่ ว
ประเทศ
“ถ้ า สมมติ ใ ส่ ล งไปในรายชื่ อ ว่ า
กระดาษที่ใช้ต้องมาจากป่าปลูกเท่านั้น อย่าง
นี้ พ ลิ ก เลย ทุ ก สาขาต้ อ งซื้ อ กระดาษแบบนี้
ถามว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจไหม เป็นแน่นอน
เพราะถ้ า คนไปเงี่ ย หู ฟั ง ว่ า ไอเท็ ม เหล่ า นี้ มี
อะไรบ้างที่เป็นสีเขียว ก็สามารถเอามาเสนอ
ธนาคารได้”
อย่ า งไรก็ ต าม ดร.พิ พั ฒ น์ มองว่ า
พั ฒ นาการในภาพรวมที่ ทำ � ให้ สั ง คมเห็ น ว่ า
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านนี้ยังไม่
ค่อยเด่นชัด ทั้งๆ ที่ในหน่วยงานระดับปฏิบัติ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล พวกนี้ อ ยู่ แ ล้ ว และที่ เ ห็ น คื อ
กรมควบคุ ม มลพิ ษ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน ต่างทำ�เป็น
ส่วนๆ หน่วยงานใครหน่วยงานมัน ดังนั้น จะ
เห็นว่ามีการก่อจิ๊กซอว์อยู่บ้าง เพียงแต่ยังไม่มี
เจ้าภาพที่มาประกอบร่างให้เห็น ขณะเดียวกัน
ในแง่ภาคเอกชนที่กำ�ลังขับเคลื่อนอยู่ ระดับ
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พลิกโอกาสทางธุรกิจ

องค์กรธุรกิจมีการเตรียมตัวในการทีจ่ ะตอบรับกระแสเหล่านีอ้ ยูแ่ ล้ว ขึน้ อยูก่ บั ว่าจุดทีจ่ ะเทคออฟ
ทั้งวงการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น
“เรื่อง Eco Lable ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกัน สำ�หรับธุรกิจขนาดใหญ่ เพียงแต่ไม่เป็น
ข่าว บริษัทใหญ่ๆ ตุน Carbon Lable ไว้ในโพรดักต์พอร์ตโฟลิโอของตนเองเยอะมาก เพียง
แต่ว่ายังไม่ประกาศ เพราะตลาดเองก็ยังไม่ตอบรับ ลูกค้ายังดูราคาเป็นที่ตั้ง ฉะนั้น เขาอาจจะ
ดูจังหวะเวลา ถ้าถึงเวลา เขาก็พร้อม เพราะมีโพรดักต์พร้อมอยู่แล้ว”
ฉะนั้น ถามว่าปี 2558 จะเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ตามเป้าหมายของสภาพัฒน์ฯ
หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐที่จะเป็นหัวขบวนของประเทศ ว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน และ
ภาคเอกชนที่องค์กรใหญ่ๆ จะต้องลุกขึ้นมานำ�ทั้งซัพพลายเชน
“เอสเอ็มอี อาจจะไม่ลุกขึ้นมานำ� แต่อาจโดนกดดันจากบริษัทที่เขาเป็นลูกค้า เช่น
ตอนนี้ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการอบรมซัพพลายเออร์ว่าต้องทำ�ตามไกด์ไลน์อะไรบาง
อย่างที่บริษัทใหญ่เปิดเผยออกมา เส้นแบ่งตรงนี้อยู่ที่ว่า เอสเอ็มอีไม่ได้ถูกบังคับ แต่ถูก
encourage คือไม่ทำ�ก็ไม่เป็นไร แต่ปีหน้าอาจโดนปรับลำ�ดับของซัพพลายเออร์ที่พิจารณา
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคงไม่มีเอสเอ็มอีไหนอยากเสี่ยง”
ดร.พิพัฒน์ บอกว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ด้วยคำ� 3 คำ� คือ enable เป็นกลุ่มที่มีความสำ�คัญมากเพราะถือว่าอยู่หัวขบวนของภาค
เอกชน ซึ่งถ้าอยู่ดีๆ จะไปบอกให้บริษัทใหญ่ๆ ทำ�เรื่องเศรษฐกิจสีเขียวโดยที่บรรยากาศไม่เอื้อ
อำ�นวย เขาก็คงไม่ทำ� อย่างเช่นเรื่องคาร์บอน ก็อาจจะมีที่ทำ�เก็บไว้ แต่จะให้ลุกขึ้นมาแล้วนำ�
สังคม นำ�ตลาดคงไม่เอา ฉะนั้น สำ�หรับองค์กรที่มีความพร้อม แต่บรรยากาศในธุรกิจไม่เอื้อ
ภาครัฐจะต้องลงไปช่วยอะไรบางอย่าง เช่น กลไกทางด้านภาษี สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่วน
encourage คือกลุม่ องค์กรทีย่ งั ยึกยักอยู่ เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า ฉะนั้น
ต้องพยายามจูงใจ สนับสนุนอะไรบางอย่าง และสำ�หรับ enforce เป็นกลุ่มที่หมิ่นเหม่กับ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ต้องใช้กฎหมายมาบังคับ
40

September
2013

“เมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ เราพู ด ถึ ง สี เขี ย วที่
เป็นต้นทุนในการดูแลรักษาธรรมชาติหรือดูแล
จัดการขยะของเสีย ภาคธุรกิจมักจะไม่ค่อยให้
ความสำ�คัญ แต่ถ้าบอกว่าทำ�แล้วเป็นโพรดักต์
เป็นโอกาสตลาดก็จะเกิดความสนใจขึ้นทันที”
แต่ จ ะสามารถพลิ ก เจ้ า สี เ ขี ย วนี้ ให้
เป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไร ?
ในเรือ่ งนี้ ดร.พิพฒ
ั น์ บอกว่า ESCAP
ได้วางยุทธการดำ�เนินการไว้เป็น 3 ประสานคือ
ประการแรก ทำ � ให้ อุ ต สาหกรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำ�เช่นนี้เป็นการ
กระตุ้ น ให้ อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ใช้ ท รั พ ยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทำ � ให้ ม ลพิ ษ
ค่อยๆ ลดลง และหันมาใช้พลังงานทดแทน
รวมถึงใช้วธิ กี าร 3R (Reduce Reuse Recycle)
ด้วย
“ถ้าดูกระทรวงอุตสาหกรรมจะเดิน
ตามแพทเทิร์นนี้ คือ รณรงค์ให้ธุรกิจทำ�เรื่อง
3R ทำ�เรื่องนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แล้ว
พยายามรับรองโรงงานให้เป็น green industry
ซึ่งตอนนี้ได้กว่า 700 โรงแล้ว”
ประการทีส่ อง การส่งเสริมนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งสินค้าและ
บริการ การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มอบโอกาสให้ธุรกิจใหม่ๆ เช่น
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) หรือที่
เห็นชัดและมีมานานคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5
คน หรือที่อาจจะไม่ค่อยรู้จัก เช่น บริษัทผู้ให้
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บริการด้านพลังงาน (ESCOs) ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีอนาคต และถือเป็นธุรกิจที่จะทำ�เงินได้มาก
ถ้าบริหารจัดการดีๆ
“สมมติ มีโรงงานหนึ่งค่าไฟเดือนหนึ่ง
สองล้าน บริษัทนี้จะเข้ามาสอบถาม ศึกษาการ
ใช้ พ ลั ง งาน พอได้ ข้ อ มู ล ก็ ก ลั บ ไปศึ ก ษาและ
กลับมาพร้อมแผนลดการใช้พลังงานลง โดย
อาจจะมีการลงทุนเพิ่มในบางอย่าง แต่ภายใน
ปีหนึ่งจะประหยัดได้เดือนละล้าน เขาจะไม่คิด
ค่าแรงเลย แต่แบ่งเปอร์เซ็นต์จากค่าพลังงาน
ที่ประหยัดลง แล้วบางโครงการอาจได้รับเงิน
สนั บ สนุ น บ้ า งจากกองทุ น อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ด้วย”
ประการที่ ส าม การพลิ ก ทุ น ทาง
ธรรมชาติ ให้ ก ลายเป็ น โอกาสทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง
น่าสนใจและสะท้อนถึงโอกาสในประเทศไทย
ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และการลงทุนทางธรรมชาติที่ทำ�ให้เกิดโอกาส
ในการสร้ า งกำ � ไรและการจ้ า งงาน อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ท่ี ได้ รั บ การสงวนไว้ เพื่ อ รั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมดั้งเดิม
สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ ส นใจ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้
ตัวอย่างเช่นกรณีของเกาหลีทส่ี ามารถ
จะพลิ ก ชุ ม ชนหนึ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นเมื อ งซุ น ชอน
(Suncheon) ซึ ่ ง เป็ น พื ้ นที่ ชุ่ ม น้ำ � ริมชายฝั่ง
มีความหลากหลายของพื้นที่ ทั้งทุ่งต้นกก ปาก
แม่น�ำ้ จึงส่งผลให้มคี วามหลากหลายของระบบ
นิเวศตามไปด้วย โดยก่อนหน้านี้พื้นที่แห่งนี้ไม่
ได้รับความสนใจและกำ�ลังถูกอุตสาหกรรมรุก
คืบเข้ามา แต่เมื่อคนท้องถิ่น ภาครัฐและกลุ่ม
อนุรักษ์ต่างเห็นถึงความสำ�คัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ�
แห่งนี้ จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้จนกลายมาเป็น
แหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
ของเมือง Suncheon จนปัจจุบัน สามารถรับ
นักท่องเที่ยวได้ปีละ 3 ล้านคน ทำ�เงินได้ 89
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือตัวอย่างการทำ�เกษตรยั่งยืน เช่น
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างความ
จำ�เป็นในการรักษาความสมบูรณ์เชิงนิเวศกับ
การสร้างผลกำ�ไรควบคู่กันไป
นั่นอาจเป็นภาพกว้างๆ ของการพลิก
สีเขียวให้เป็นธุรกิจ แต่แน่นอนว่า แนวโน้ม
สินค้าสีเขียวจะมากขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม สำ�หรับเอสเอ็มอีบ้านเราอาจจะยากสักหน่อย เพราะนอกจากไอเดีย
แล้วยังต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วย และโดยวิธีการก็จะต้องพิสูจน์ด้วยกรณีตัวอย่างธุรกิจ
ที่ประสบความสำ�เร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มีผลต่อธุรกิจจริงๆ อย่าง เอสซีจี อีโค แวลู เมื่อ
สองปีที่แล้วมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ตอนนี้ตั้งเป้าถึง 25-30% แสดงว่าสินค้าสีเขียวนี้ประสบ
ความสำ�เร็จได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
“อย่างวงษ์พานิช เล่นเรื่องการจัดการขยะ เอาขยะกลับมาใช้ใหม่ สิ่งที่เป็นอิมแพค
คือเขาสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้วสามารถบริหารเรื่องโลจิสติกส์ได้ ก็มีคนมาถอดแบบเอาไป
ทำ�ในหลายแห่ง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับเอสเอ็มอีรายหนึ่ง เขาไปเอาเศษผ้าที่ใช้แล้วมาทำ�เป็น
กระเป๋ารองเท้า คือเนื่องจากไม่สามารถทำ�สเกลใหญ่ได้ เลยทำ�ให้ดูหมือนไม่เวิร์ก จริงๆ ด้วย
คอนเซ็ปต์เวิร์ก เพียงแต่ว่าปัจจัยความสำ�เร็จไม่ได้อยู่ที่ไอเดียเจ๋งอย่างเดียว ต้องอยู่ที่การ
บริหารจัดการด้วย”
อย่างที่สถาบันไทยพัฒน์ เคยเสนอแนวคิด Green Ocean Strategy น่านน้ำ�แห่ง
ความยั่งยืนเอาไว้ เพื่อพยายามให้แนวทางระดับองค์กร โดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้ธุรกิจ
ที่ยังไม่เตรียมตัวเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ได้มีโอกาสเห็นภาพเดียวกัน โดยกลยุทธ์นี้มีการแบ่ง
เป็น 2 เรือ่ งหลักคือ “ระบบ” ทีก่ �ำ กับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance) กับ
“คน” ที่ปลูกสร้างด้วยอุปนิสัยสีเขียว (Green Habits)
“ธรรมาภิบาลสีเขียวมีอะไรบ้าง มี Input Process และ Output ฝั่ง Input ดู
เรื่องทรัพยากรต้องมีประสิทธิภาพ รวมถึง 3 R ส่วน Process การดูแลกระบวนการเพื่อให้
สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคุณลดมลพิษไปเท่าไหร่ คุณปล่อยของเสียออกมาเป็นอย่างไร
แล้วมีเรื่องการดูแลพนักงานหรือความเป็นธรรมในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขนาดไหน ส่วนฝั่ง
Output หรือ ผลิตภัณฑ์คือการทำ�ให้เกิดประสิทธิผลของตัวสินค้า ถ้าเทียบคือพวกอีโคคาร์
เป็นต้น”
ส่วนเรื่องคนก็ใช้แนวคิดขยายจาก 3 R คือ มาเป็น 7 พฤติกรรม ประกอบด้วย
Rethink Reduce Reuse Recycle Recondition Refuse และ Return
ไม่ว่าจะเป็นน่านน้ำ�ใด ธุรกิจก็ย่อมไม่สามารถที่จะอยู่ในสมรภูมิได้ยั่งยืน เท่ากับ
น่านน้ำ�สีเขียว เพราะเป็นธุรกิจซึ่งมีรายได้และผลกำ�ไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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