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บทที่ 1  

กรอบและแผนดําเนินการโครงการ 

 

1.1   หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันสถานการณดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการแกไขปญหา  และในหลายประเทศไดใหความสนใจในเรื่องดังกลาวและไดกําหนด
มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา เพ่ือปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในประเทศ
ของตัวเอง ทั้งมาตรการในรูปแบบสมัครใจ เชน การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
ฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (Ecolabel) เปนตน และในรูปแบบบังคับดวยกฎระเบียบการคาและ
สิ่งแวดลอม เชน ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)  ระเบียบการกําจัดซาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE)  ระเบียบการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (RoHS) เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของสหภาพยุโรป (CE Mark) เปนตน   
ในฐานะของผูประกอบการของไทยที่พ่ึงพิงการสงออกคอนขางสูงยังมีความตื่นตัวในเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดลอมคอนขางนอยรวมถึงความรู ความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ  มีไมมากนักทําใหมีแนวโนมที่
เสี่ยงตอการรับภาระกดดันทางการคาระหวางประเทศ     โดยความรูในเครื่องมือตางๆ สําหรับการ
จัดการสิ่งแวดลอมและแนวทางเพื่อการรองรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมดังกลาวมีความคลายคลึงกัน 
อาทิ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) และการผลิตที่สะอาดหรือ
เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology : CT) เปนตน ดังน้ันการนําเครื่องมือเหลานี้มาใช จึงเปนการ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมในประเทศตาง ๆ ไดอยางดี 

ดวยการสงเสริมและการสนับสนุนของภาครัฐที่เนนใหความสําคัญกับผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตในสายโซการสงออกและภาคบริการที่ปจจุบันตองเผชิญกับการ
กําหนดมาตรฐานสากลดานตาง ๆ รวมถึงดานสิ่งแวดลอม   และผูประกอบการนั้นยังมีความตองการ
เพ่ิมพูนความรูความเขาใจในมาตรการดังกลาว รวมถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือที่
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ   เพ่ือประเมินศักยภาพของตนเองในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการสงออกที่
ยั่งยืน  โดยผูประกอบการแตละรายยังขาดความรวมมือในลักษณะเครือขายความรูระหวางกันเพื่อรวม
ยกระดับสถานประกอบการและผลิตภัณฑอยางเกื้อกูลกัน 

ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมเพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" เพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมของ
สถานประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันทางการคาในตลาดโลกไดดวยการใช
เครื่องมือดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและนําประโยชนจากฐานความรูที่พัฒนาขึ้นโดยเครือขาย
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ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดความเสี่ยงตอแรงกดดัน
จากมาตรการดานสิ่งแวดลอมใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไดตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ที่เปนมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

2) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยดวยเครื่องมือการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือสรางความพรอมตอการดําเนินการธุรกิจตามมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาที่มีอยูในปจจุบันและที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคต   

3) สรุปสถานะเบื้องตนผูประกอบการในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ
มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาโดยใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม  และสรุป
ความตองการการสนับสนุนผูประกอบเพื่อลดภาระจากมาตรการดังกลาว 

1.3 แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

การดําเนินงานในโครงการใชเวลา 4 เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2550 – 8 ธันวาคม 2550) 

1.4 กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กภาคการผลิตและภาคบริการในภาคกลาง ภาค
ตะวันออก  และภาคเหนือ  โดยมีคุณสมบัติเบื้องตนดังนี้ 

1) เปนผูผลิตผลิตภัณฑหรือบริการที่อยูในกลุมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา เชน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สิ่งทอ เซรามิกส 
และเฟอรนิเจอร   หรือเปนผูประกอบการรายใหม 

2) มีประสบการณในการสงออกผลิตภัณฑหรืออยูในสายโซการผลิตที่มีการสงออก 

3) เปนผูผลิตที่ไดรับการสงเสริมศักยภาพเพื่อสงออกจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

1.5   ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.5.1 การเตรียมการ 

 1)  การพัฒนาหลักสูตร โดยคณะผูเชี่ยวชาญ  และผูมีประสบการณดําเนินการผานมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา  ใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงความรูเก่ียวกับสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการเตรียมการพัฒนาองคกร 
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 2)   กําหนดพื้นที่เปาหมาย โดยคํานึงถึงความหนาแนนของผูประกอบการและกลุมอุตสาหกรรม
ในแตละภาค ไดแก  

2.1) ภาคเหนือ : อุตสาหกรรรมเฟอรนิเจอรและอุตสาหกรรมเซรามิกส    

2.2) ภาคกลาง : อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2.3) ภาคตะวันออก : อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ  

 3)   สรรหาและคัดเลือกผูประกอบการในพื้นที่เปาหมายเพื่อเขารวมโครงการ ไดเชิญชวน
ผูประกอบการเขารวมฝกอบรม โดยผานการประชาสัมพันธดวยสื่อตาง ๆ ผานองคกรเครือขายที่
เกี่ยวของ เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ เครือขาย 
THAIRoHS เปนตน นอกเหนือจากการเชิญชวนผานเอกสารแผนพับตามรายชื่อผูประกอบการที่อยูใน
กลุมเปาหมาย รวมถึงศูนยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละภูมิภาค 

1.5.2 การดําเนินงาน 

1) จัดทําแผนการฝกอบรม พรอมประสานงานเพื่อรับสมัครผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กเขารวมโครงการใน 3 พ้ืนที่เปาหมาย ดังตารางที่ 1-1 แผนงานกิจกรรม 

ตาราง 1-1  แผนงานกิจกรรม  
 

กิจกรรม วันท่ี สถานที่ 

1) อบรมเจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

28 กันยายน 2550 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

2) ฝกอบรมเพ่ือสรางความตระหนักที่เกี่ยวของกับ
มาตรการดาน และ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให
ความรูในเครื่องมือการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
(รุนละ 2 วัน) 

  

2.1) ภาคตะวันออก : ชลบุรี 11-12 ตุลาคม 2550 โรงแรมชลจันทร 
2.2) ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร 18-19 ตุลาคม 2550 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
2.3) ภาคเหนือ : เชียงใหม 8-9 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมดิเอ็มเพรส 
2.4) ภาคตะวันออก : ชลบุรี 16 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมเมอรเคียว 

3) ประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานและสรุปความ
ตองการการสนับสนุน (รุนละ 1 วัน) 

  

3.1) ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
3.2) ภาคเหนือ : เชียงใหม 11 ธันวาคม 2550 โรงแรมเดอะปารค 
3.3) ภาคตะวันออก : ชลบุรี 17 ธันวาคม 2550 โรงแรมเมอรเคียว 
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2) อบรมเจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน ไมเกิน 40 
คน  เพ่ือสรางใหเกิดความเขาใจในหลักการของมาตรการดานสิ่งแวดลอม และเครื่องมือดานสิ่งแวดลอม
ที่เขามาใชชวยสงเสริมผูประกอบการในการจัดการดานสิ่งแวดลอมในองคกร เวลา 1 วัน ดังกําหนดการ
อบรมเจาหนาที่ของ สสว. ดังนี้ 

 

เวลา เร่ือง 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-09:15 แนะนําโครงการ 

09:15-10:45 SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 
- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 
- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

10:45-11:00 รับประทานอาหารวาง 
11:00-12:00 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

- ระบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม  (EMA) 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
14:00-15:00 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การผลิตและผลิตภัณฑ                    

- เทคโนโลยีสะอาด (CT)   
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE)   

15:00-15:15 รับประทานอาหารวาง 
15:15-16:00 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การผลิตและผลิตภัณฑ (ตอ)               

- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 

16:00-16:30 ถาม-ตอบ 

 3)  จัดทําหลักสูตรฝกอบรม ใหสอดคลองกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการและในแตละพ้ืนที่
เปาหมาย 3 แหง จํานวน 2 วันและมีผูเขารวมฝกอบรมไมเกิน 50 คนตอวัน โดยมีกรอบเนื้อหาความรู 
ดังนี้ 

 วันที่ 1 สรางความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจภายใตการคาแบบโลกาภิวัฒน และ
ใหความรูเกี่ยวกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา ระเบียบ WEEE, RoHS และ REACH  ดัง
กําหนดการดังนี้  
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เวลา เร่ือง 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 

09:00-09:15 - พิธีเปดการอบรม 
- แนะนําสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

09:15-09:30 แนะนําโครงการ  

09:30-10:30 - การสรางความตระหนักในดานสิ่งแวดลอม  
10:30-10:45 รับประทานอาหารวาง 
10:45-12:00 SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

- มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
- ความจําเปนและภาระหนาที่ของ SME ไทย 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:00 SME ไทยภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอม (ตอ) 

- แนวทางปรับตัว – การประเมินความเสี่ยงในผลิตภัณฑ 
- กฎหมายที่เกี่ยวของ / แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

14:00-14:45 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การผลิตและผลิตภัณฑ  
- เทคโนโลยีสะอาด (CT)       

14:45-15:00 รับประทานอาหารวาง 
15:00-16:15 Workshop #1 

- การเตรียมพรอมในการรองรับระเบียบที่เกี่ยวของ 
16:15-16:30 ถาม – ตอบ 

 

 วันที่ 2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือเพ่ือจัดการและวิเคราะหกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ เชน เทคโนโลยีสะอาด (CT)  การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA)  มาตรฐานการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และการขอรับรองฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ดังกําหนดการดังนี้  

 

เวลา เร่ือง 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-10:15 Workshop #1 

- การเตรียมพรอมในการรองรับระเบียบที่เกี่ยวของ (ตอ) 
10:15-10:30 รับประทานอาหารวาง 
10:30-12:00 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพ่ือส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา เร่ือง 

13:00-14:30 เคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอม (ตอ) 
- การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 

14:30-15:30 Workshop # 2 
- การเลือกใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม  

15:30-15:45 รับประทานอาหารวาง 
15:45-16:15 นําเสนอผลกิจกรรมกลุมและขอเสนอแนะ 

16:15-16:30 ถาม – ตอบ 

 

 4)  จัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานและความรูความเขาใจในมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกับการคาของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดเขารวมฝกอบรมในแตละพ้ืนที่เปาหมาย 3 
แหง จํานวน 1 วัน และมีผูเขารวมไมเกิน 50 คนตอวัน  และวิเคราะหความตองการเพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการใหสามารถดําเนินธุรกิจไดภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวของ 

 

เวลา กิจกรรม 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-09:10 - พิธีเปด 

09:10-12:00 

กรณีศึกษา 
- การปรับปรุงองคกรดวยเทคโนโลยีสะอาด  
- การใช LCA ในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
- ผลกระทบของระเบียบ WEEE RoHS และ REACH กับ SME ไทย 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:00 
วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
- การดําเนินการภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอมในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

14:00-14:15 รับประทานอาหารวาง 

14:15-15:00 
ความตองการสนับสนุน 
- การดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในแตละกลุมอุตสาหกรรม 

15:00-15:30 สรุปผลการประชุม 
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1.6    ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1)  สามารถสงเสริมความรู สรางความตระหนักตอมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา
และการจัดการสิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ใหกับผูประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 150 คน แบงเปน 3 พ้ืนที่เปาหมาย 

2)  ผูเขารับการอบรมไดรับความรู และประสบการณดําเนินงานดวยเครื่องมือดานสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม เพ่ือนําไปปรับใชในการดําเนินธุรกิจของตนได 

3) ผลสรุปเบื้องตนของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือใหทราบถึงความตองการ
การสนับสนุนของผูประกอบการเพื่อลดภาระในการดําเนินการใหสอดคลองตามระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอม  
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