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ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ที่คุณวิกรม ชัยสินธพ ประธานกรรมการ เครือไทยสงวนวานิช
เชื้อเชิญใหผมมากลาวสุนทรพจนเนื่องในโอกาสที่เครือไทยสงวนวานิชมีวาระครบรอบ ๕๐ ป  แก
ทานผูมเีกียรติทุกทานในวันน้ี อันประกอบไปดวยผูน ํานักธุรกิจ ขาราชการ สื่อมวลชน ในหัวขอ “บท
บาทของนักธุรกิจในการแกปญหาสิ่งแวดลอม”  การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องส ําคัญที่มีผล
กระทบตอสังคม และการพัฒนาประเทศ เมื่อประเทศไทยพัฒนากาวหนา ความส ําคัญของการจัดการ
ส่ิงแวดลอมก็เพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว แมวามีการพูดถึงแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ แตก็
ยังแกไขไดอยางจ ํากัดเทานั้น

ยกตัวอยางท่ีเห็นชัดในชวงน้ี คือ การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวัน
อาทิตยที่จะถึงนี ้ ผูลงสมัครรับเลือกตั้งทุกคนทั้งผูสมัครอิสระและผูสมัครสังกัดพรรคการเมือง ตาง
พยายามรณรงคดวยการเสนอโครงการใหม ๆ ที่ตองใชงบเพื่อสิ่งแวดลอมนับแสนลาน ซึ่งชี้ชัดวาการ
ลงทุนแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ผานมานั้นยังไมเพียงพอ และไมทันตอปญหาที่ทวีเพิ่มขึ้นทุกวัน

วิกฤตสิ่งแวดลอม

ทํ าไมประเทศไทยจึงตองใสใจสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น ผมเช่ือวาทุก ๆ ทานในท่ีน้ีเห็นพองตอง
กันอยูแลววา สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยนั้นเสื่อมโทรม ไมวาจะเปนมลพิษ
ในเมือง พื้นที่ปาไม แหลงนํ้ า คุณภาพดิน และทรัพยากรทางทะเล ซึ่งความเสื่อมโทรมทั้งหมดนี ้ สง
ผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังเร่ืองความแออัด  ความสกปรก มลพิษทางอากาศและทางนํ ้า รวมท้ัง



ความยากจนในชนบทเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง ปญหาเหลาน้ีลวนเปนเร่ืองใหญท่ีตอง
เรงแกไขในทางปฏิบัติใหเห็นผลในเร็ววัน

ถาดูจากใกล ๆ ตัวกอน เชน อากาศเปนพิษถึงขั้นวิกฤตในเขตกรุงเทพมหานคร ปญหาฝุน
ละอองเพราะการจราจรติดขัด มีเขมาดํ าจากเคร่ืองยนตดีเซล อีกท้ังการเรงการกอสรางถนน ทางดวน
รถไฟฟารวมทั้งตึกรามบานชองโดยไมสนใจและไมรับผิดชอบตอฝุนละอองที่เกิดขึ้น การเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ท ําใหถนนบางสายของกรุงเทพมหานคร เชนริมถนนพหล
โยธินมีปริมาณฝุนเกินกวามาตรฐานถึง ๗ เทา และจากผลการส ํารวจโรงพยาบาลในเมืองหลวงของเรา
พบวา ประชากรใน กรุงเทพมหานคร มีอาการของโรคภูมิแพเกินกวา ๑ ลานคน

นอกจากเรื่องของฝุนและมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้ าเปนปญหาที่ทวีความวิกฤตขึ้นทุก
ขณะ จากอดีตท่ีเมืองไทยเคยข้ึนช่ือวาเปนเมืองอูขาวอูน้ํ ามีแมนํ ้าหลักสายใหญไหลผานทางใจกลาง
เมืองหลวง แตปจจุบันจากการวัดคุณภาพน้ํ าพบวา แมน้ํ าเจาพระยาตอนลางคุณภาพนํ ้าต่ํ ากวามาตร
ฐาน ที่ปากคลองพระโขนงเคยมีคุณภาพนํ ้าถึงขั้นวิกฤต ในฤดูรอนปริมาณโคลีฟอรม แบคทีเรีย ซึ่ง
เปนดรรชนีวัดความสกปรกของน้ํ า มีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลตอสุขภาพของผูใช
ประโยชนจากแหลงนํ ้าโดยตรง

ปญหาขยะเปนปญหาใหญอีกปญหาหน่ึง เพราะปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทั่วประเทศ
ตอวันมีปริมาณขยะเกินกวา ๓๓,๐๐๐ ตัน แคเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครตอวันมีมากกวา ๗,๐๐๐
ตัน  ถึงแมทางกรุงเทพมหานครเชื่อวาสามารถจัดเก็บไดถึงรอยละ ๙๕ แตทานทั้งหลายคงเห็นวา ขยะ
ใน กรุงเทพมหานคร นั้นยังกองลนเกลื่อนกลาดอยูตามถนน และในตรอกซอกซอย จะพูดไดอยางไร
วา กรุงเทพของเราน้ันสะอาด นาอยู นาอาศัย

ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่ผมกลาวมานั้น เปนปญหาตอเน่ืองท่ีพอกพูนทวีความวิกฤตข้ึนทุกวัน
เพราะในขณะที่ประเทศไทยเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ผลักดันใหประชาชนในชนบทมุงหนาเขาสู
หัวเมืองที่เปนแหลงงานที่สรางรายไดสูงกวาท ําใหเมืองใหญแออัดขยายตัวอยางไมมีระบบ ขาดการ
ควบคุม สงผลใหเกิดมลพิษขึ้นหลายรูปแบบดังที่กลาวมาแลว ซึ่งทายที่สุดปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ
ท้ังหมดน้ัน ก็จะสงผลกระทบกลับมาที่คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน

หนาท่ีของใครในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม



การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศนั้น เรามักเขาใจกันวา เปนหนาที่และความรับผิด
ชอบของรัฐโดยตรง ซึ่งเปนความเขาใจไดที่ถูกตองอยูบาง  แตไมใชความเขาใจที่ถูกตองทั้งหมดแมรัฐ
มีหนาที่แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่กระทบตอสวนรวม แตรัฐไมใชผูกอปญหาท้ังหมด และจุดส ําคัญ
ของการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมนั้น จะคอยตามแกไขอยางเดียวไมพอ ตองชวยกันปองกันและลด
ปริมาณการกอมลพิษใหนอยลง ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยูจึงจะบรรเทาเบาบางลดนอยลงได เมื่อ
พิจารณากันเชนนี้แลว เราทุกคนในฐานะที่อยูรวมในสังคมเดียวกัน  ลวนมีสวนในการสรางมลพิษ
ดวยกันทั้งสิ้น  อาจจะมีความแตกตางอยูบาง ท่ีชนิดปริมาณ และความเปนพิษของมลพิษที่แตละคนมี
สวนกอขึ้น  จึงเปนเร่ืองสมควรแลว ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะตองแบกภาระรับผิดชอบใสใจแกไข
ปญหารวมกัน

บทบาทของภาคธุรกิจอยูตรงไหน

ทํ าไมภาคธุรกิจจึงตองแสดงบทบาทในการแกปญหาสิ่งแวดลอม  ผมขอตอบแทนในฐานะท่ี
ผมเปนนักธุรกิจคนหน่ึง  ผมเชื่อวาภาคธุรกิจเปนภาคส ําคัญในการพัฒนาประเทศ  ถาหากภาคธุรกิจ
สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเอง ควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมได ประเทศไทยของเราจะ
สามารถพัฒนาเติบโตไปไดอยางยั่งยืน

ผมเชื่อวาประเทศไทยมีภาคธุรกิจเขมแข็ง  ดูไดจากมูลคาสินคาสงออกที่มีมูลคาถึงหนึ่งลานสี่
แสนลานบาท  อีกทั้งการลงทุนในภาคเอกชน  เมื่อปลายป ๒๕๓๘ ก็ขยายตัวเพิ่มสูงถึง  ๑๔.๒ %  ผม
จึงเช่ือวา  ภาคธุรกิจสามารถมีบทบาทน ําในสังคมนี้ได  เนื่องจากภาคธุรกิจมีศักยภาพสูง  สามารถ
ระดมทุนและมีประสบการณในการบริหารโครงการขนาดใหญใหประสบผลสํ าเร็จแมวาตองฝาฟน
อุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม   ในสภาพการณปจจุบันเร่ืองส่ิงแวดลอมกํ าลังเปนปญหาใหญของโลก
เราตองปรับกลยุทธการพัฒนาที่มุงเนนใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วแตเพียงอยางเดียว   มา
ใสใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมกันอยางจริงจัง  บัดน้ีถึงเวลาแลวที่ทานทั้งหลายจะตองแสดงบทบาทน ําในอีก
ดานหนึ่ง  เพื่อฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนา  เพ่ือเปนการคืนกํ าไรใหแกสังคมท่ีเก้ือ
หนุนเรามา

ในโลกนี้ไมมีของฟรีอีกแลว  ผมยํ้ าประโยคน้ีอยูเสมอเพราะเปนความจริงท่ีเราไมอาจปฏิเสธ
การไดมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ มีภาพความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรากฎใหเห็นอยูโดยท่ัวไป  ผมจึงคิดวาควรจะมีกฎระเบียบเพื่อ
บังคับใหผูที่มีสวนในการท ําลายสิ่งแวดลอมเหลานี ้ ตองเปนผูรับผิดชอบโดยตรง



จากอดีตดวยเหตุผลท่ีเคยคิดกันวา ทรัพยากรธรรมชาติเปนของไดมาเปลา ๆ การแสวงหาวัตถุ
ดิบที่มีตนทนุต่ํ าที่สุด เชน การลักลอบตัดไมในปาสงวนแหงชาติ การขุดแรโดยไมมีการปรับสภาพ
หนาดินหลังจากใชแรหมดแลว หรือการต้ังโรงงานริมฝงแมน้ํ า แลวสูบขึ้นมาใชโดยไมจ ํากัดปริมาณ
เมื่อใชเสร็จแลว ขบวนการผลิตก็แปรสภาพวัตถุดิบ กลายเปนนํ ้าเสียทิ้งออกสูแหลงนํ ้าสาธารณะ ของ
เสียเหลานี้จะท ําลายแหลงนํ ้า ทํ าลายสภาพความสมบูรณของดิน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบ ๆ
ตัวถายังหวังที่จะด ําเนินธุรกิจตอไปอยางยั่งยืน เราจํ าเปนตองตระหนักถึงคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอมรอบ ๆ สถานประกอบการใหมากขึ้น

ดังน้ัน ตองเปลี่ยนความคิดที่เคยคิดเสียใหมอยางเปนธรรม ดวยหลักการ  “ใครท้ิง - ใครจาย”
เมื่อเรานํ าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใชเพื่อสรางผลผลิตและก ําไร หากใชแลวเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม
เราตองพรอมที่จะรับผิดชอบคาใชจายในการฟนฟูสิ่งแวดลอมดวย

ผมเชื่อมั่นวาดวยหลักการ “ใครท้ิง - ใครจาย” ในสายตาของนักลงทุนทางธุรกิจเปนหลักการ
ท่ียุติธรรม ถือเปนการลงทุนท่ีคุมคา และจํ าเปน อีกท้ังยังบงบอกวา ทานเปนผูท่ีตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบตอสังคม และนี่คือ บทบาทท่ีผมอยากสนับสนุนใหทานเขารวมเพ่ือชวยแกปญหาส่ิงแวดลอม
ของประเทศไทย

ในวันน้ี ผมขอกลาวถึง ๔ แนวทางที่ทานนักธุรกิจทั้งหลาย อาจพจิารณานํ าไปเลือกใชเปน
แนวทางปฏิบัติในองคกรของทานได

แนวทางท่ี ๑ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม

การจัดการระบบส่ิงแวดลอมน้ัน เปนแนวทางกวาง ๆ ส ําหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรมทุก
ประเภท โดยเริ่มจากการจัดท ํานโยบายดานส่ิงแวดลอมข้ึนในองคกรกอน และก ําหนดแตงตั้งบุคลากร
เพื่อดูแลสิ่งแวดลอมขององคกรโดยเฉพาะ เพ่ือนํ าไปสูการดํ าเนินงานใหเกิดผลในข้ันตอนปฏิบัติ จน
สามารถปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอมที่วานี้จะชวยท ําใหการ
นํ าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใชอยางเหมาะสม และคุมคามุงเนนการลดกากของเสียใหเหลือนอยที่สุด
ซึ่งสามารถเลือกท ําไดหลายวิธีดวยกัน เชน ใชเทคโนโลยีที่สะอาด โดยมีการเปล่ียนหรือติดต้ังอุปกรณ
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และสามารถประหยัดพลังงาน  ยกตัวอยางอุตสาหกรรมสิ่งทอในปจจุบัน  มี
ระบบคอมพิวเตอรที่ควบคุมการผสมสีอยางไดผล  ท ําใหการใชสีนอยลง สงผลใหสามารถลดปริมาณ
สีที่ออกมากับนํ้ าทิ้ง  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีไดรับการรองเรียนจากชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบ ๆ โรงงานเสมอ
หรือเลือกใชวิธีการผลิตสินคาที่สามารถลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมใหนอยลง เชน การนํ าวัตถุ



ดิบในกระบวนการผลิตกลับมาใชใหม หรือ ที่เรียกวารีไซเคิล เชน อุตสาหกรรมฟอกหนังท่ีตองใช
โครเมียม ซึ่งท ําใหเกิดเปนกากสารพิษหลังจากการผลิต ขณะนี้สามารถแกปญหาโดยการเติมสารเคมี
ปรับสภาพโครเมียมในน้ํ าเสียใหสามารถนํ ากลับมาใชใหม  เปนการลดปริมาณกากสารพิษที่จะปน
เปอนไปกับนํ ้าทิ้งไดเชนกัน

เนนการจัดระบบดานสิ่งแวดลอม ทั้งในแงการใชวัตถุดิบอยางประหยัด และในดานการลด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต แมวาในบางวิธีการอาจจะตองมีการลงทุนเพิ่ม แตการลงทุนที่วา
นั้นจะสามารถลดคาใชจายในการก ําจัดของเสียภายหลัง จึงถือเปนการลงทุนที่คุมคา

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเมื่อเร่ิมจากนโยบายของสํ านักงานใหญสามารถนํ าไปถาย
ทอดใหกับบริษัทในเครือ หรือเปนเง่ือนไขใหบริษัทคูคาเขามาสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอมไดอีกดวย เม่ือมี
การจัดระบบสิ่งแวดลอมที่ดีจะสงผลใหสินคาหรือบริการมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด

การผลิตตูเย็นและเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร ๕ เปนตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดทาง
โทรทัศนแทบทุกวัน  ซึ่งประสบความส ําเร็จเพราะเปนการรณรงคประหยัดพลังงานท่ีไดผล ซึ่งผูผลิต
ใหความรวมมือใสใจปรับปรุงสินคาที่ประหยัดพลังงาน  ผูซ้ือสินคาไดประโยชนโดยตรง  เพราะคา
ไฟฟาตอเดือนลดลง สินคาเบอร ๕ จึงเปนทีนิ่ยมในเวลาอันรวดเร็ว น่ีคือ  ตัวอยางท่ีนํ ามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงในตลาดที่สามารถเขาถึงเรื่องสิ่งแวดลอมในดานปฏิบัติจริง มีผลท ําใหบริษัทคูแขงที่ไม
สามารถผลิตสินคาที่ลดการใชกระแสไฟฟาไดตองมีการปรับตัวกันขนานใหญ

หากทานเปนนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศนกวางไกล  ผมคิดวาการสงเสริมใหองคกรของทานหวงใย
เรื่องสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ด ี  และควรเตรียมการลงทุน  เพ่ือสรางระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมต้ัง
แตวันน้ี  อยาคิดวาคาใชจายดานสิ่งแวดลอมไมใชเรื่องจํ าเปนเรงดวน  เพราะย่ิงเร่ิมตนชา คาใชจายใน
การลงทุนแกไขจะเพิ่มมากขึ้น

ท่ีสํ าคัญ เมื่อเกิดระบบสีเขียวขึ้นในองคกร  ภาพพจนของบริษัทจะดีขึ้น เพราะบริษัทของ
ทานจะมีสวนชวยรับผิดชอบในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ และปองกันตนเหตุของการเกิดมล
พิษอยางจริงจัง

แนวทางท่ี ๒ มาตรฐาน ISO 14000



เรื่องสิ่งแวดลอมนั้นไมใชเปนปญหาเฉพาะแคในประเทศไทย  แตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก
ผมเชื่อวาหลายทานคงเริ่มคุนกับศัพท  ISO 14000  ท่ีองคการมาตรฐานระหวางประเทศ  ไดก ําหนด
รายละเอียดของการจัดต้ังระบบมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอมสํ าหรับธุรกิจ  อุตสาหกรรมและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ทุกประเภท  ตั้งแตการก ําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัท  การวางแผนการดํ าเนิน
การ  ตรวจสอบโดยองคกรภายนอก ISO 14000 กํ าลังเปนที่ยอมรับของสังคมโลก  โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีธุรกิจการสงออกเปนนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ

กฎระเบียบตาง ๆ ที่ใชอยูในปจจุบันที่เกี่ยวของกับดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม  โดยทั่วไป
มักเนนการกํ าหนดมาตรฐานของปริมาณ  และความเขมขน   มลพิษที่อนุญาตใหปลอยทิ้งออกมาจาก
ขบวนการผลิต  ซึ่งเปนการควบคุมที่ปลายเหตุ  แตมาตรฐาน  ISO  14000  น้ีจะเนนการจัดการท้ัง
ระบบ  ต้ังแตเร่ิมขบวนการผลิต  จนกระทั่งสิ้นสุดออกเปนสินคา  และตอเนื่องครอบคลุมถึงการใชสิน
คาดังกลาว  เม่ือใชจนหมดอายุแลว  จะทิ้งที่ไหน  กํ าจัดอยางไร  เปนการวางแผนจัดการอยางครบวง
จรชีวิตของสินคาแตละชิ้น  โดยเนนการนํ ากลับมาใชใหม  แทนที่จะทิ้งในกองขยะ  ดังที่เปนอยูทุกวัน
น้ี  ผลดีในการนํ าระบบ  ISO 14000  ไปใชในองคกรนั้นมีหลายประการ  ไมวาจะเปนการลดตนทุน
ในระยะยาว  การเพิ่มคุณภาพของสินคาและการใหบริการ ความโปรงใสเปดเผยตอผูถือหุน ประชา
ชนในทองถิ่น และสาธารณชนโดยทั่วไป

เงื่อนไขของมาตรการการจัดการดานสิ่งแวดลอมเหลานี ้ มีผลกระทบตอการคาของประเทศ
ไทยอยางแนนอน เพราะในขณะที่ประเทศไทยติดตอท ําการคากับตางประเทศมากขึ้น คูคาตาง
ประเทศสามารถที่จะใชประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอม มาเปนเงื่อนไขในการพิจารณาการเลือกซื้อสิน
คา เชน ปญหาการหามนํ าเขากุงของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยกประเด็นเร่ืองผลกระทบตอการอยู
รอดของเตาทะเลมาเปนเง่ือนไข  ทํ าใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการสงออกกุงของประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ อีก ๒๙ ประเทศ  ดวยเหตุผลท่ีวา ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมยอมใหมีการนํ าเขา
กุงจากประเทศท่ีไมมีการติดต้ังเคร่ืองตรวจจับเตาทะเลในเรือประมง  หรือถาการขยายพื้นท ํานากุงนั้น
มีการบุกรุกปาชายเลน  ซึ่งผูประกอบการในที่ท ําการสงออกกุง  รวมทั้งในประเทศไทยจะตองแกไข
ขบวนการผลิตท่ีเปนเง่ือนไขน้ันใหได

หากผูประกอบธุรกิจไมรีบปรับตัวอาจจะเสียเปรียบทางการคา เพราะผูซื้อโดยเฉพาะประเทศ
ทางแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือจะหันไปซื้อสินคาจากประเทศคูแขงที่มีมาตรฐานการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีกวาแทน การจัดการระบบธุรกิจที่คํ านึงถึงส่ิงแวดลอมน้ันเปนเร่ืองหลักเร่ืองหน่ึง
ในการคาระหวางประเทศแลว  ธุรกิจองคกรใดที่น ําระบบ  ISO 14000  ไปใชกอนจะเปนท่ียอมรับของ
สังคม  เพราะไดถือวาไดทํ าประโยชนตอสังคมสวนรวมและตอองคกรเอง



แนวทางท่ี ๓ การระดมทุนเพื่อลดมลพิษ

ในวงการธุรกิจ  ทานทั้งหลายทราบกันดีแลววาการระดมทุนเปนสิ่งส ําคัญในการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอมก็เชนเดียวกัน  ผมไดกลาวถึงวิกฤตสิ่งแวดลอม  คํ าถามมีอยูวาเม่ือเราเห็น
ความสํ าคัญแลวประเทศไทยมีงบเพียงพอในการลงทุนแกปญหาหรือไม  ในงบประมาณของรัฐบาลที่
สภาผูแทนราษฎรรับหลักการเม่ือวันศุกรท่ีผานมา ตั้งงบดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไวประมาณ
๒๓,๔๘๕ ลานบาท  งบดังกลาวเทากับ ๒.๔ เปอรเซ็นต ของงบประมาณแผนดินประเทศซึ่งยังไม
เพียงพอ  การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมโดยองคกรของรัฐโดยล ําพัง  จะท ําใหประเทศไทยตองวิ่งไล
ตามปญหา  ถึงเวลาแลวที่เราควรจะเนนกลไกทางตลาด  ซึ่งสามารถระดมทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงกวามาชวย “หลักการใครทิ้ง - ใครจาย”  จึงเปนการนํ าไปสูการนํ าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรมา
ชวยฟนฟูสิ่งแวดลอม  ตัวอยางเชน  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  บานจัดสรร  อาคารสํ านักงาน
นอกจากการลงทุนลดมลพิษ  และการก ําจัดมลพิษในกิจกรรมของตนเองแลว  ยังจะตองรับผิดชอบใน
การจายคานํ ้าทิ้ง  ดวยหลักการใครใชมากจายมาก  ผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ  เราทุกคนจะไดอาศัยอยู
ในสิ่งแวดลอมที่นาอยู  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพใจที่ดีขึ้น

การคิดคาธรรมเนียมดานสิ่งแวดลอมนั้น  อันที่จริงเร่ิมมีการนํ ามาใชในประเทศไทย  แตยังไม
แพรหลาย  เชน  ที่เมืองพัทยา  หรือเขตเทศบาลปาตอง  จังหวัดภูเก็ต  มีการจัดเก็บธรรมเนียมคาบ ําบัด
น้ํ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงแรม ส ําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมลวน
ตองเสียคาบ ําบัดน้ํ าทิ้งประจ ําเดือนเชนกัน ซึ่งผมเชื่อวาการคิดคาธรรมเนียมดานสิ่งแวดลอมนี ้จะมีผล
ผลักดันทํ าใหธุรกิจหันมาใสใจมลพิษ ลดของเสียที่กอขึ้น  ที่ส ําคัญกวาน้ันจะเปนการระดมทุนใหรัฐมี
งบเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถเรงรัดแกไขปญหามลพิษที่หมักหมมมานานใหลุลวงไดโดยเร็ว

การจายคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ถึงแมวาจะท ําใหตนทุนสูงขึ้นบาง แตธุรกิจไมควรผลัก
ภาระไปที่ผูซื้อผูบริโภคทั้งหมดท ําใหราคาของสนิคาและการบริการเพิม่สูงข้ึน การจายคาธรรมเนียม
อยางเปนธรรม ถือไดวาเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ผลดีจากการลงทุนเพื่อสิ่งแวดลอม
จะทํ าใหสินคาและบริการของทานเปนที่ยอมรับมากขึ้นดวย

นอกจากเร่ืองคาธรรมเนียมแลว  ในภาคการเงินการคลังก็สามารถมีสวนแกปญหาสิ่งแวดลอม
ไดเชนกัน  เชน  การจัดต้ังกองทุนส่ิงแวดลอม  เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพยในบางประเทศ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ  มีการจัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือส่ิงแวดลอมเพ่ือลงทุนซ้ือหุน



ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ที่มีนโยบายสงเสริมสิ่งแวดลอมที่แนชัด   ถือเปนการสง
เสริมใหบริษัทมหาชนสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น

แนวคิดที่วานี้จากการศึกษาของมูลนิธิเอเชียในประเทศไทย โดยทํ าการส ํารวจความคิดเห็นท้ัง
ผูลงทุนรายยอยและบริษัทหลักทรัพยทั่วไป สวนใหญใหการสนับสนุนอยูแลว ถาท ําเชนนี้ไดก็หมาย
ความวา  บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยจะเปนตัวอยางของบริษัทสีเขียว ท ําใหผูถือหุนทั้งรายใหญ
และรายยอย  ลวนมีสวนชวยในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวย

ในขณะนี้สถาบันสิ่งแวดลอมไทย รวมมือกับธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย เพ่ือผลักดันเร่ืองกอง
ทุนสเีขียวใหเกิดเปนรูปธรรม การที่ธนาคารพัฒนาแหงเอเชียใหความสนใจ เรื่องกองทุนดังกลาว
เพราะเล็งเห็นวาไมใชเปนการชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมในไทยเทานั้น  หากประสบความส ําเร็จ  วิธี
การเดียวกันน้ีจะสามารถนํ าไปใชกับประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  แตขณะ
เดียวกันมีปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  เชน  ประเทศจีน  ฟลิปปนส   อินโดนีเซียไดดวย

การระดมทุนเพ่ือรักษาสิง่แวดลอมน้ันเปนเร่ืองท่ีตองชวยกันคิดและผลักดันออกมาใหเปนรูป
เปนรางในเร็ววัน เพราะการแกไขปญหาทุกวันน้ีเราว่ิงตามปญหามาตลอด  หากทุกฝายไมชวยกัน
ปลอยใหรัฐเปนผูแกปญหาแตผูเดียว  ประเทศไทยจะไมสามารถระดมทุนแกปญหาสิ่งแวดลอมไดทัน

แนวทางท่ี ๔  การรวมมือของนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม

เปนเรื่องที่นายินดีวา ในปจจุบันเร่ิมมีผูนํ าภาคธุรกิจจากบริษัทชั้นนํ า  สนับสนุนแนวความคิด
ของการรวมมือในการแกปญหาสิ่งแวดลอมแลว  เชน คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย
ซึ่งผมเปนประธานอยู  ไดเร่ิมทํ างานกันมา ๓ ปแลว

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย เปนกลุมท ํากิจกรรมที่ไมหวังผลก ําไร ไดรับแบบ
อยางการดํ าเนินการมาจากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมโลก ที่มีส ํานักงานใหญต้ังอยูท่ีกรุง
เจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ยึดหลัก “การพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน”  เพื่อคลี่คลายปญหาสิ่งแวดลอม
อันหมายถงึ  การดํ าเนินธุรกิจที่ควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร

ในปจจุบันน้ีมีบริษัทธุรกิจเขารวมถึง ๖๐ บริษัท ในคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม
ไทย  ซึ่งเปนแขนงธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศ  อาทิ ธนาคาร ๕  แหง  บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย  ๕  แหง  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  การไฟฟาฝายผลิต  การรวมตัวกันของบริษัท



กลุมน้ี  เพื่อรวมผลักดันการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  และแสดงความรับผิดชอบตอสงัคม  อีกทั้งเพื่อ
เปนแบบอยางตอผูน ําธุรกิจรุนหลัง  หรือนักธุรกิจวัยหนุมสาวที่ประสบความส ําเร็จทางธุรกิจใหหันมา
สนใจเร่ืองส่ิงแวดลอม

กิจกรรมที่ทํ าออกมาเปนรูปโครงการมีหลายโครงการ เชน โครงการฉลากสเีขียว โครงการ
ISO 14000 โครงการเทคโนโลยีสะอาด โครงการหมูบานปลอดภัยจากสารพิษ โครงการพฒันาสิง่แวด
ลอมคลองหลอด โครงการสนับสนุนและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยธุยา

ความรวมมือกันในภาคธุรกิจเอกชนในลักษณะน้ีกํ าลังเปนที่สนใจและปฏิบัติกันอยูใน
ประเทศแถบเอซยีตะวันออก ไมวาจะเปนอินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซยี ไตหวัน  แมแตประเทศเวียด
นามเองก็สนใจ  ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมขึ้นมาในรูปแบบเดียวกัน  และโดย
ไดสงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงวางแผน  นํ าคณะมาดูงานของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวด
ลอมไทย  เพ่ือเปนตัวอยางนํ าไปจัดต้ังในประเทศของตนเอง

ผมขอถือโอกาสน้ี เชิญชวนนักธุรกิจทั้งหลายที่สนใจ เขารวมทํ างานกับคณะกรรมการนัก
ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย  เพื่อรวมแรงรวมใจท ํากิจกรรมดานส่ิงแวดลอมรวมกัน

สรุป

การลงทุนดานสิ่งแวดลอมกลายเปนธุรกิจใหมที่ก ําลังเติบโตอยางรวดเร็วในประเทศไทย เมื่อ
ปลายป ๒๕๓๘  มีมูลคามากถึง ๒๕,๐๐๐ ลานบาทตอป  และมีแนวโนมการเติบโตอีกปละ ๒๐ - ๒๕
เปอรเซ็นต  ธุรกิจสิ่งแวดลอม  รวมถึงธุรกิจจัดหานํ้ าสะอาด  อุปกรณประหยัดพลงังาน  ระบบควบ
คุมมลพิษ และกํ าจัดกากสารพิษ  ธุรกิจการกํ าจัดขยะ  การใหบริการท่ีปรึกษาและการตดิตามตรวจ
สอบปริมาณมลพิษ  นับไดวา  เปนธุรกิจท่ีสรางงาน สรางกํ าไรใหกับผูลงทุน  และยังมีผลดีตอสิ่งแวด
ลอมของสวนรวมดวย

จากท่ีผมกลาวมาท้ังหมด ไมใชตองการใหทานทั้งหลายสนใจเรื่องสิ่งแวดลอมเพราะมาตร
ฐานตางประเทศ หรือการกีดก้ันทางการคา กํ าลังบีบบังคับใหเราตองใสใจเรื่องสิ่งแวดลอม  จนตอง
ปรับมาตรฐานใหเหมือนเมืองนอกเขา  แตท่ีผมกลาวมาท้ังหมด เพ่ือช้ีใหเห็นวา ทํ าไมนักธุรกิจไทยไม
เร่ิมตนชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และจัดการระบบสิ่งแวดลอมในกิจกรรมของตนเอง  กอนท่ี
ภาครัฐหรือตามมาตรฐานสากลจะมาบังคับใหจ ําเปนตองปฏิบัติตาม  เราทุกคนจ ําเปนตองเขามาชวย



กันแกไขปญหาต้ังแตวันน้ี  เพื่อฟนฟูสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ  ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ
ของไทยใหคงอยูเพื่อเปนมรดกของลูกหลาน  และเปนสมบัติของชาติสืบไป
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