อุตสาหกรรมสีเขียว (อุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม)
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หรื อ อุตสาหกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เป็ นการจัดการ
โรงงานหรื ออุตสาหกรรมที่ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้
ใหม่ (Waste Recovery) ในกระบวนการผลิต การป้องกันปั ญหามลพิษโดยใช้ เทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) รวมทังการผลิ
้
ตสินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Eco Product) มีการแลกเปลี่ยนของเสียที่
จะเป็ นวัตถุดิบให้ กบั โรงงานอื่นๆ (Industrial Symbiosis) โดยเน้ นของเหลือใช้ และของเสียกลับมาใช้ ใหม่
ตามหลักการ 3R’s “Reuse Reduce Recycle” ได้ แก่ การลดของเสีย การใช้ ซ ้า และการนาวัสดุเหลือใช้ /
ของเสีย กลับมาใช้ ประโยชน์
ระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่สมบูรณ์
อุตสาหกรรมสีเขียวยุคใหม่ยงั ต้ องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องระบบการจัดการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจัดการพลังงาน กิจกรรมรักษา สิ่งแวดล้ อม
ภายในองค์ ก ร การสร้ างวัฒ นธรรมและการสร้ างเครื อ ข่ า ยอุต สาหกรรม ซึ่ ง ถื อ เป็ นขัน้ สูง สุ ด ของ
อุตสาหกรรมสี เ ขี ยว 5 ระดับ ซึ่ง เป็ นโมเดลที่ กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดขึน้ ตามแนวคิด “โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว” มาดูกันว่าการที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจะก้ าวเข้ าสู่ความเป็ นอุตสาหกรรมสี
เขียวอย่างสมบูรณ์แบบนัน้ มีลาดับขันดั
้ งนี ้

1) ระดั บความมุ่ งมั่ นสี เขี ยว (Green Commitment) เป็ นระดับที่แสดงถึง ความมุ่ง มั่นพัฒ นาเพื่ อ
สิ่งแวดล้ อม ถือเป็ นขันตอนที
้
่ง่ายที่สดุ ซึ่งเป็ นระดับที่เราเริ่ มเห็นได้ ทวั่ ไป จากการที่บริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า
อุปโภคทังเล็
้ กใหญ่เริ่มผลิตสินค้ าที่ใช้ วสั ดุรีไซเคิล ช่วยรักษาสิ่งแวดล้ อมหรื อลดการใช้ พลังงานมากขึ ้น
ซึง่ โรงงานของแต่ละบริษัทส่วนใหญ่จะผ่านจุดในระดับเริ่มต้ นนี ้
2) ระดับปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) เป็ นระดับที่โรงงานต้ องแสดงให้ เห็นว่า ได้ ทาการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตามความมุ่งมัน่ ในระดับแรก คือผ่านขันตอนของการวางแผนงาน
้
มาสู่การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ให้ ผ้ บู ริ โภคจับต้ องได้ เช่น การออกสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ใช้ วสั ดุรีไซเคิล
การพัฒนาระบบประหยัดพลังงานในเครื่ อง ของ โนเกีย แอลจีและโซนี่ อีริคสัน ผู้ผลิตพริ นเตอร์ เอชพี
ออกเครื่ องพริ นเตอร์ ที่ใช้ หมึกรักษาสิ่งแวดล้ อม หรื อโค้ กออก ตู้แช่ประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนในทุกตู้แช่ของโค้ ก เป็ นต้ น รวมทัง้ แผนงานลดใช้ พ ลั ง งานภายในโรงงานยักษ์ ใหญ่อย่าง
โรงงานของกลุม่ SCG ก็ถือว่าอยูใ่ นขันนี
้ ้เช่นกัน
3) ระดับระบบสีเขียว (Green System) การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมภายในอย่างเป็ นระบบ หรื อการ
รับรองมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ถือว่าเป็ นจุดที่เริ่ มยากขึ ้นมาอีกระดับหนึ่ง เพราะต้ องมีการ
ปรับปรุ งโรงงานอย่างจริ งจัง โดยต้ องจัดเก็บแผนการดาเนินงานแต่ละเดือน เช่น การจดตัวเลขการ
ปล่อยคาร์ บอนและคานวณเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ที่ลดลงไป โรงงานที่ดาเนินมาถึงขัน้ นีผ้ ้ ูบริ โภคสามารถ
วางใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี ้มุง่ มัน่ เพื่อเป็ น ผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างแท้ จริง
4) ระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หากโรงงานที่ผ่านระดับ 3 มาแล้ ว จะเข้ าสู่การเป็ น
วัฒ นธรรมขององค์ กรไปโดยปริ ยาย โดยพนักงานจนถึง ระดับบริ ห ารจะรั บ ทราบและปฏิ บัติตาม
แนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งจะถูกกาหนดอยู่ในนโยบายขององค์กรที่ชดั เจน อาทิ การใช้ น ้าอย่าง
ประหยัด การปิ ดไฟในเวลาพัก ใช้ แก้ วน ้าแทนกรวยกระดาษ ใช้ กระดาษถ่ายเอกสาร 2 หน้ า เป็ นต้ น
5) ระดับเครื อข่ ายสีเขียว (Green Network) เป็ นระดับสุดท้ ายและสูงสุดของโมเดลที่แสดงถึงการ
ขยายเครื อข่ายผ่านห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้ ค่คู ้ าของโรงงานหรื อโรงงานด้ วยกันเข้ าสู่
กระบวนสีเขียว เป็ นพันธมิตรเพื่อสิ่งแวดล้ อมร่วมกัน ซึ่งยังพบได้ น้อย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวนี ้
ยังต้ องเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ชุมชนและสังคมด้ วย
จึงจะเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมสีเขียวที่สมบูรณ์แบบ

รู ปแบบห่ วงโซ่ มูลค่ า อุตสาหกรรม  อุสาหกรรมสีเขียว
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