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บทที่ 3  
มาตรการดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป และ 

เครื่องมือดานจัดการสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

 

3.1  กฎระเบียบของสหภาพยุโรป  

สหภาพยุโรปที่เปนผูนําไดการบังคับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหมอยูเสมอ และเปนผูที่
ผลักดันระเบียบเหลานั้นใหกลายเปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่ทั่วโลกตองยึดถือปฏิบัติในหลายกรณี   
กฎระเบียบที่สําคัญที่ไดประกาศใชแลว และสรางผลกระทบในวงกวางตอประเทศคูคาเชนในประเทศ
ไทยนั้น ไดแก ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชและการผลิตสารเคมี หรือที่เรียกวาระเบียบสารเคมี
ของสหภาพยุโรป (REACH) และระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คือ
ระเบียบระเบียบการหามใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (RoHS) และ
ระเบียบการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) 

 

3.1.1 ระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) 

สหภาพยุโรปไดประกาศรางระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration 
Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) ตั้งแตป 2544  นั้บตั้งแตไดจัดทํารางระเบียบ
ขึ้นครั้งแรกนั้นไดรวบรวมขอคิดเห็นและทําการประมวลผลเพื่อนําไปปรับปรุงรางระเบียบจนกระทั่งสภา
ยุโรปและสภามนตรียุโรปพิจารณาใหความเห็นชอบในเดือนธันวาคม 2549   และระเบียบ REACH มีผล
บังคับใชตั้งแต 1 มิถุนายน 2550 เปนตนมา    

ระเบียบ REACH มีวัตถุประสงคไวเพ่ือคุมครองสุขอนามัยมนุษยและส่ิงแวดลอมจาก
การใชสารเคมี  และเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมเคมีของสหภาพยุโรป  โดยกระตุน
ใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมตอเน่ืองมากขึ้น และเพิ่มบทบาทใหผูใช
สารเคมี (Downstream Users) ใหเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลและสงผานตอขอมูลแกผูใชรายตอๆ 
ไปดวย  นอกจากนั้นระเบียบ REACH ยังชวยลดความทับซอนและความสับสนจากระเบียบตาง ๆ ที่ใช
ควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรปในปจจุบันกวา 40 ระเบียบ    ระเบียบ REACH มีขั้นตอนการ
ดําเนินการแบงเปน 4 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

1) Registration คือ การจดทะเบียนสําหรับสารเคมีที่มีการผลิตหรือนําเขาในปริมาณ
มากกวา 1 ตันตอปตอราย เพ่ือใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ตนผลิต และใช
ในการผลิตสินคา โดยใชขอมูลเหลานั้นในการจัดการการใชสารเคมีเพ่ือความปลอดภัย 
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2) Evaluation คือ การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความ
เสี่ยงในการผลิตและใชสารเคมีบางประเภท เพ่ือใหแนใจไดวาผูประกอบการมีมาตรการจัดการความ
เสี่ยงดวยขอมูลที่เพียงพอ 

3) Authorisation คือ การขอใบอนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมีที่เปนอันตรายมาก เชน 
สารกอมะเร็ง สารพิษตกคางยาวนานและสะสมไดในสิ่งมีชีวิต และสารกลุมที่มีความเปนอันตรายตอ
สุขภาพเปนตน 

4) Restriction คือ การจํากัดการผลิต การใช หรือการจําหนายสารที่เปนอันตรายสูง 
เม่ือมีความจําเปนตองใชสารนั้นดวยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจและผูประกอบการไมสามารถหา
เอกสารหรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสมมาใชแทน 

ระยะเวลาในการดําเนินการตามระเบียบ REACH แบงเปนชวงเวลาขึ้นกับชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีที่มีการผลิตและนําเขา โดยที่กําหนดกรอบเวลาไวตลอดชวง 11 ป ดังรูปที่ 3-1 

ปที่ 1 ปที่ 3 ปที่ 6 ปที่ 11 ปที่ 0 

  

 

 

 1-10 ตัน/ป 
(ไมตองทําการ

่

10-100 ตัน/ป 100-1,000 ตัน/ป 
> 1,000 ตัน/ป 

R50/53 : > 100 ตัน/
ป

จัดตั้ง 
หนวยงาน 

 
 รูป 3-1  ระยะเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนสารเคมีตามระเบียบ REACH  

 

 สารเคมีในคําจํากัดความของระเบียบ REACH 

  สารเคมีในความหมายของระเบียบ REACH ที่เขาขายตองดําเนินตามขั้นตอนของ
ระเบียบ REACH ครอบคลุมถึงสารเคมีทั้งหมดที่ไดอยูในรูป สารเคมีเด่ียว เคมีภัณฑ  หรืออยูใน
ผลิตภัณฑ     

สารเคมี (Substances) หมายถึง   สารเคมีทั้งหมดที่มีการผลิตหรือนําเขาตลาดรวม
ยุโรปในปริมาณตั้งแต 1 ตันตอปตอราย (ผูผลิตหรือผูนําเขา)    สารเคมีเหลานี้ หมายถึงสารเคมีและ
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สารประกอบของสารเคมีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสังเคราะหขึ้น รวมถึงสารเจือปนที่ใสไวเพ่ือให
สารนั้นคงตัวและสิ่งปนเปอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีอยูในสารนั้นดวย 

สารเคมีในผลิตภัณฑ (Substance in Articles) เชน เสื้อผา รองเทา หากสารเคมี
สามารถแพรกระจายออกจากผลิตภัณฑ ขณะใชงานในสภาวะปกติ และมีปริมาณในผลิตภัณฑที่นําเขา
หรือผลิตเกินกวา 1 ตันตอปตอราย (ผูผลิตหรือผูนําเขา)  ผูผลิตสินคานําเขานั้นจะตองจดทะเบียน ถายัง
ไมไดมีการจดทะเบียนสารนั้นมากอน 

เคมีภัณฑ (Preparations) เกิดจากการผสมสารเคมีตั้งแต 2 ชนิด เชน กาว ไมตองจด
ทะเบียน แตสารทุกตัวที่เปนองคประกอบเคมีภัณฑนั้นตองจดทะเบียน 

สารเคมีที่ใชในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ (Isolated Intermediates) ยกเวนสารที่ใชใน
กระบวนการผลิตโดยไมสัมผัสสิ่งแวดลอม สารเคมีที่มีการควบคุมดวยกฎหมายอื่น สารที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต  โพลีเมอรหรือสารเคมีที่ขออนุญาตใชในการวิจัยและพัฒนา 

สารเคมีที่เปนขอยกเวนไดแกสารเคมีบางประเภทที่มีอันตรายต่ํา ไดแก น้ํา ออกซิเจน
และเยื่อกระดาษ เปนตน   แรธาตุที่เกิดตามธรรมชาติ โพลิเมอร รวมทั้งสารเคมีที่มีระเบียบเฉพาะ
ของสหภาพยุโรปกํากับอยูแลว เชน สารเคมีที่ใชในการผลิตอาหาร ยา และสารเคมีในเศษซากวัสดุ 
(Waste)  และสารเคมีที่แตละประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปใหยกเวนเปนกรณีพิเศษแกสารเคมีบาง
ประเภทที่ใชในกิจการปองกันประเทศอีกดวย 

 
 การจดทะเบยีนสารเคมีในผลิตภัณฑ 

ระเบียบ REACH ชวยใหมีการสงตอขอมูลสารเคมีไปยังผูใชในสายโซการผลิตอยางเปน
ระบบ และครอบคลุมถึงการใชสารเคมีในผลิตภัณฑที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม  โดย
กําหนด 2 เง่ือนไขสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีในผลิตภัณฑ ดังนี้  

1) ผลิตภัณฑที่มีสามารเคมีเปนสวนประกอบหรือผลิตดวยสารเคมีในปริมาณที่
มากกวา 1 ตันตอป ตอผูผลิตหรือนําเขา  ซึ่งสามารถแพรกระจายสูผูใชและ
สิ่งแวดลอม (Intended to be released) จะตองมีการจดทะเบียนสารเคมีนั้น ๆ 
ตามกระบวนการและกรอบระยะเวลาในการจดทะเบียนทั่วไปของ REACH 

2) การใชสารเคมีที่เปนอันตรายอยางยิ่ง (SVHC) ในผลิตภัณฑเกินกวา 0.1% ของ
น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑ ในปริมาณที่มากกวา 1 ตันตอปตอผูผลิตหรือผูนําเขา 
จะตองทําการจดแจง (Notify) สารเคมีกับสํานักงานเคมีแหงยุโรป 
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3.1.2 ระเบียบการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE) และระเบียบ
การหามใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (RoHS ) 

  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commision: EC) ได
มีมติเห็นชอบรางระเบียบวาดวยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical 
and Electronic Equipment: WEEE) และรางระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดใน
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The Restriction of the Use of Certain Hazardous Subsance in 
Electrical and Electronic Equipment: RoHS) เพ่ือเสนอตอรัฐสภายุโรป (European Parliament : EP) 
และคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป  ซึ่งทั้งสองหนวยงานรวมทั้งคณะกรรมธิการยุโรป ไดรวมกันพิจารณา
และแกไขเนื้อหาใหเหมาะสม และไดประกาศบังคับใชระเบียบทั้งสองในวารสารทางการของสหภาพยุ
โรป (Official Journal) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตอประเทศสมาชิกตั้งแตวันที่
ประกาศเปนตนมา และกําหนดใหประเทศสมาชิกตองประกาศใชเปนกฎหมายในแตละประเทศภายใน
ระยะเวลา 18 เดือนหลังจากวันที่ประกาศในวารสารทางการ คือ วันที่ 13 สิงหาคม 2547 

 

สาระสําคัญของระเบยีบ WEEE 

วัตถุประสงคของระเบียบ WEEE เพ่ือใชเปนมาตรการในการปองกันการเพิ่มปริมาณของเศษ
เหลือทิ้งหรือซากของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือสงเสริมใหมีการคืนสภาพ (Recovery) 
ชิ้นสวนหรือวัสดุ และการนํากลับมาใชใหม (Recycle/reuse) โดยผานระบบการรับคืน (Return) และการ
จัดเก็บ (Collection) ของผูผลิต  และเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ
กําจัดซากของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  โดยใชหลักความรับผิดชอบของผูผลิต (The 
Principle of Producer Responsibility) เปนพ้ืนฐาน   

สหภาพยุโรปไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการจัดการเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  และกําหนดเปาหมายขั้นต่ําในการคืนสภาพและการนํากลับมาใชใหม โดยใชกลไกตลาด
เปนเครื่องมือบังคับใหผูผลิตหากลยุทธในการจัดการกับซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่
หมดอายุอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด  โดยผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการ
ทั้งหมด 

ขอบเขตของระเบียบครอบคลุมผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 10 กลุม ซึ่งผลิตขึ้นทั้งกอน
และหลังที่ระเบียบน้ีจะมีผลบังคับใช  และใชกับผลิตภัณฑที่ใชแรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน 1,000 
โวลท หรือแรงดันไฟฟากระแสตรงไมเกิน 1,500 โวลท  

ประเด็นสําคัญของระเบียบ WEEE สรุปไดดังนี้ 
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1. ผูผลิต หมายถึง ผูผลิตสินคาและผูนําเขาสินคาในสหภาพยุโรป มีหนาที่ตองรับคืนเศษ
เหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่หมดอายุการใชงานแลวโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ไมวา
สินคาดังกลาวจะถูกจําหนายโดยวิธีใด (ครอบคลุมถึงการจําหนายทางอินเตอรเน็ท หรือ e-commerce) 

2. สหภาพยุโรปไดกําหนดเปาหมายขั้นต่ําของการคืนสภาพและการนํากลับมาใชใหมของ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ตารางที่ 3-1) ซึ่งตองทําใหไดตามขอกําหนดนี้ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2549 

3. สหภาพยุโรปกําหนดใหผูผลิตตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการซากผลิตภัณฑฯ 
ทั้งหมด ตั้งแตการเก็บคืน (Collection) การคืนสภาพ การปรับสภาพ การนํากลับมาใชใหม ไปจนถึงการ
กําจัดเศษเหลือทิ้ง โดยอยางนอยกระบวนการจัดการดังกลาว จะตองประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 

3.1 อยางนอยที่สุดตองแยกสาร ของผสมหรือสารละลาย (preparation) และสวนประกอบ
ดังตอไปน้ีออกจากเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไดเก็บ
รวบรวมและคัดแยกมา (โดยการกําจัดตองเปนไปตามระเบียบของสหภาพยุโรปที่ 
75/442/EEC: มาตราที่ 4) 

• โพลีคลอริเนท ไบฟนิล (polychlorinated biphenyls, PCB) ที่อยูในตัวเก็บประจุ 

• ชิ้นสวนที่มีสารปรอท 

• แบตเตอรี่ 

• แผนวงจรพิมพ (Printed circuit boards) ของโทรศัพทมือถือ และในอุปกรณอ่ืนๆ 
ที่มีพ้ืนผิวของแผนวงจรพิมพมากกวา 10 ตารางเซนติเมตร 

• ตลับหมึกพิมพ ทั้งที่เปนหมึกเหลว หมึกหลอด (Pasty) รวมทั้งหมึกสี 

• พลาสติกที่มีสารประกอบจําพวกโบรมีน เปนองคประกอบ เพ่ือกันการลุกเปนไฟ 

• ของเสียจากแรใยหิน (asbestos) และสวนประกอบใดๆ ที่มีแรใยหินอยู 

• หลอดภาพแบบคาโธด (Cathode ray tube) 

• สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (chlorofluorocarbons, CFC)  สารไฮโดรคลอโร
ฟลูออโรคารบอน (hydrochlorofluorocarbons, HCFC) สารไฮโดรฟลูออโร
คารบอน (hydrofluorocarbons, HFC) สารไฮโดรคารบอน (hydrocarbons, HC) 

• หลอด Gas discharge  lamps 

• จอ LCD ที่มีพ้ืนที่มากกวา 100 ตารางเซนติเมตรและจอชนิดที่ใช back light 
ชนิด gas discharge lamps 

• external electric cables 

• สวนประกอบที่มี refractory ceramic fibres 
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• สวนประกอบที่มีสารกัมมันตภาพรังสี ยกเวนสวนประกอบที่มีอยูในระดับต่ํากวา
ระดับที่ยอมรับไดตามที่กําหนดไวในมาตราที่ 3 ของและภาคผนวก ในระเบียบ
คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปที่ 96/29/Euratom 

• electrolyte capacitors ที่มีสารที่อยูในการพิจารณา (substances of concern) 
(ความสูง > 25 มิลลิเมตร  เสนผานศูนยกลาง > 25 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตรใน
สัดสวนที่พอสมควร) 

3.2  แยกชิ้นสวนตอไปน้ีจากซากผลิตภัณฑฯ เพ่ือทําการบําบัด/กําจัดตามที่ระบุไว 

• หลอดภาพแบบคาโธด : ตองแยกสารเรืองแสงที่เคลือบอยูออก 

• อุปกรณที่มีกาซซึ่งเปนสารทําลายชั้นโอโซนหรือที่มีโอกาสที่จะทําใหเกิดภาวะ
โลกรอนในระดับที่มากกวา 15 เชน ที่เปนสวนประกอบอยูในโฟมและวงจรของ
ตูเย็น  เชน  CFC, HCFC หรือ HFCs : ตองแยกและทําลายสาร CFC  ที่มีอยู
ในโฟม และวงจรทําความเย็นอยางเหมาะสม ตองแยกและทําลาย หรือรีไซเคิล
สาร HCFC หรือ HFCs ที่มีอยูในโฟม และวงจรทําความเย็น อยางเหมาะสม 

• Gas discharge lamps: ใหแยกสารปรอทออก 

4 ผูผลิตมีหนาที่ตองใหขอมูลตอไปน้ี 

4.1 ใหขอมูลแกผูใช สําหรับขั้นตอนการดําเนินการเม่ือผลิตภัณฑหมดอายุ  
4.2 ใหขอมูลแกผูทําการรีไซเคิล เร่ืองวิธีการแยกชิ้นสวนและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

สารอันตรายที่มีอยูในผลิตภัณฑ  
4.3 ใหขอมูลแกรัฐบาล เร่ือง ขอมูล ยอดขาย ยอดการเก็บคืน และยอดการนํากลับมาใช

ใหม  

 

ตาราง 3-1 ประเภทผลิตภัณฑที่อยูในขอบเขตของระเบียบและเปาหมายขั้นต่ําในการคืนสภาพ การใช
ซ้ําและการนําวัสดุกลับมาใชใหม ที่กําหนดโดยสหภาพยุโรป 

 

กลุม กลุมผลิตภัณฑ 
การนําทรัพยากร

กลับคืน* (recovery) 

การใชซํ้าและการนํา
วัสดุกลับมาใชใหม* 

(re-use/recycle) 

1 เครื่องใชขนาดใหญที่ใชในครัวเรือน (Large household appliances)  80 % 75 % 
2 เครื่องใชขนาดเล็กที่ใชในครัวเรือน (Small household appliances) 70 % 50 % 
3 อุปกรณโทรคมนาคม (IT and Telecommunication equipment)  75 % 65 % 
4 เครื่องอุปโภค Consumer equipment เชน โทรทัศน วิทยุ Hi-fi กลอง 75 % 65 % 
5 อุปกรณใหแสงสวาง (Lighting equipment)  70 % 50 % 
6 เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and electronic tools)  70 % 50 % 
7 ของเลนเด็ก เครื่องเลนเพื่อความบันเทิงและเครื่องกีฬา 70 % 50 % 
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กลุม กลุมผลิตภัณฑ 
การนําทรัพยากร

กลับคืน* (recovery) 

การใชซํ้าและการนํา
วัสดุกลับมาใชใหม* 

(re-use/recycle) 

8 อุปกรณการแพทย  (ยกเวน อุปกรณที่ปลูกถายในรางกายและที่ติดเชื้อ
ทั้งหมด) 

ยังไมกําหนด ยังไมกําหนด 

9 เครื่องมือวัดหรือควบคุมตางๆ (Monitoring and control instruments)  70 % 50 % 
10 อุปกรณขายของอัตโนมัติ (Automatic dispensers)  80 % 75 % 
ขอยกเวน Gas discharge lamp   80% 

หมายเหตุ: (*) นํ้าหนักตอนํ้าหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ 

 

   สาระสําคัญของระเบยีบ RoHS 

 ระเบียบ RoHS มุงเนนใหมีการจํากัดการใชสารที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอมที่ตนเหตุ โดยจํากัด
การใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะทําใหการคืนสภาพและการ
ทิ้งเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ระเบียบนี้
ครอบคลุมผลิตภัณฑกลุมเดียวกับ WEEE ยกเวนผลิตภัณฑที่อยูในกลุมที่ 8 และ 9  โดยระเบียบนี้เสนอ
ใหใชสารอื่นทดแทน สารตะกั่ว  ปรอท  แคดเมี่ยม  เฮกซะวาเลนทโครเม่ียม  โพลีโบรมิเนทเตด ไบฟนิล 
และโพลีโบรมิเนทเตด ไดฟนิลอีเทอร ในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2549 (นั้นคือ ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2549 เปนตนไป สินคาที่สงเขาไปขายใน EU ตองปลอด “สารตองหาม” 
ที่กลาวมา) ทั้งน้ีไมรวมชิ้นสวนที่นําเขาตลาดกอนป 2546 แตมีขอยกเวนสําหรับสารตะกั่ว  ปรอท  
แคดเมียม และ เฮกซะวาเลนทโครเมี่ยม  ในผลิตภัณฑบางชนิด (แตผูผลิตยังคงตองแยกเอาสารเหลานี้
ออกเพ่ือนําไปจัดการอยางเหมาะสมเมื่อสินคาหมดอายุการใชงาน ตามระเบียบ WEEE) ดังนี้ 

• สารปรอทในหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนทที่มีปริมาณไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอหลอด 

• สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงที่ใชในงานปกติ ที่มีปริมาณ 
- ฮาโลฟอสเฟท ไมเกิน 10 มิลลิกรัม 
- ไตรฟอสเฟทที่มีอายุการใชงานปกติ มีไมเกิน 5 มิลลิกรัม 
- ไตรฟอสเฟทที่มีอายุการใชงานยาวนาน มีไมเกิน 8 มิลลิกรัม 

• สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษอื่น 

• สารปรอทในหลอดไฟที่ไมไดกลาวในที่นี้ 

• สารตะกั่วในแกวของหลอดภาพแบบคาโธด 

• สารตะกั่วที่อยูในสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและหลอดฟลูออเรสเซนท 

• สารตะกั่วที่ใชในโลหะอัลลอย  (Alloying element) ในเหล็กที่มีปริมาณตะกั่วต่ํากวาหรือ
เทากับรอยละ 0.35 โดยน้ําหนัก ในอลูมิเนียมที่มีปริมาณตะกั่วต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 
0.4 โดยน้ําหนัก และในทองแดงที่มีปริมาณตะกั่วต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 4 โดยน้ําหนัก 
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• สารตะกั่วที่ใชบัดกรีซึ่งมีจุดหลอมเหลวสูง (ไดแก สารบัดกรีที่เปนสารอัลลอยระหวางดีบุก-
ตะกั่ว ซึ่งมีปริมาณตะกั่วมากกวารอยละ 85) 

• สารตะกั่วที่ใชบัดกรีในเซิรฟเวอร storage และระบบ storage array (ไดรับการยกเวน
จนถึงป 2553) 

• สารตะกั่วที่ ใชบัดกรีในอุปกรณที่ เปนโครงสรางเครือขายสําหรับสวิทช  สัญญาณ  
transmission และการจัดการเครือขายสําหรับโทรคมนาคม 

• cadmium plating ยกเวนที่หามใชในระเบียบที่ 91/338/EEC  

• เฮกชะวาเลนท โครเมียม ที่ใชในการปองกันการกัดกรอนเหล็กคารบอนในระบบหลอเย็น
แบบ Carbon Steel ใน Absorption Refrigerators  

 ชนิดของสารอันตรายที่หามใช รวมถึงรายการขอยกเวนที่ไดมีการระบุในระเบียบนี้ อาจมี
การเพิ่มหรือลด ไดอีกในอนาคตทั้งน้ีขึ้นอยูกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่
เกี่ยวของ  ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีวาระในการพิจารณาเปนครั้ง ๆ ขึ้นกับผูผลิตรองขอใหลดหรือ
เพ่ิมขอยกเวน 

 ประเด็นในการพิจารณาความสอดคลองกับระบียบ RoHS อยางหนึ่งที่สําคัญ คือการ
วิเคราะหทดสอบชิ้นสวนวาปราศจากสารอันตรายทั้ง 6 ชนิดหรือไม  เน่ืองจากในทางปฏิบัติไมสามารถ
ผลิตวัสดุใดที่มีความบริสุทธิ์ถึง 100 % ได และยังไมมีวิธีหรือเครื่องมือใดตรวจวัดและยืนยันความบริ
สุทธในระดับนี้ได  แตจะบอกไดเพียงวามีปริมาณสารตองหามต่ํากวาขีดจํากัดของการวัด ซึ่งจะมากหรือ
นอยขึ้นกับเทคนิคและเครื่องมือที่ใชตรวจวัดนั้น ๆ  ระเบียบ RoHS จึงอนุญาตใหมีตะกั่ว ปรอท 
โครเมียม เฮกซะวา-เลนซ PBB และ PBDE ไดสูงสุดไมเกิน 0.1% โดยนําหนักของวัสดุเน้ือเดียวกัน 
และ แคดเมียมไดสูงสุดไมเกิน 0.01% โดยนําหนักของวัสดุเน้ือเดียวกัน  โดยการตีความของวัสดุเน้ือ
เดียวกัน (Homogeneous Material) นั้น หมายถึงวัสดุที่ไมสามารถแยกใหเปนวัสดุชนิดยอยไดอีกโดยวธิี
กล เชน การถอดสกูร การตัด การบด การขัด และการเจียรไน เปนตน  ยกตัวอยางเชนแผงวงจรรวม 
(IC) หรือสายไฟ เปนชิ้นสวนที่มีวัสดุเน้ือเดียวกัหลายชนิดบรรจุอยูรวมกัน คือเม่ือตัดขวางจะสังเกตเห็น
วัสดุตางชนิด หรือตางสีกัน  เนื่องมาจากองคประกอบของสารที่ตางๆกัน แมจะมองภายนอกจะเห็นเปน
ชิ้นสวนเดียวกันก็ตาม  ในการรับรองผลิตภัณฑของตนตามระเบียบ RoHS นั้น ผูผลิตตองรับรองใหได
วาวัสดุเนื้อเดียวกันทุกประเภท ทุกสวนประกอบ ที่นํามาผลิตนั้นมีสารตองหามทั้ง 6 ชนิด ไมเกินกวา
คาที่ระเบียบ RoHS ระบุไวขางตน 

 

3.2  มาตรการดานสิ่งแวดลอมแบบสมัครใจ  

การดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของภาคธุรกิจนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมตางๆ แลวยังมีมาตรการทางการคาแบบสมัครใจ (Voluntary Measures) เพ่ือเปนทางเลือก
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ใหกับผูประกอบการที่สนใจและตองการใชเปนแนวทางการในดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร  ซึ่ง
มีหลายมาตรการดวยกันขึ้นขอบเขตและเปาประสงคของผูที่ตองการดําเนินงาน   มาตรการที่นิยม
ดําเนินการมากที่สุด คือระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และฉลากสิ่งแวดลอม 

3.2.1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 

  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System) ตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ    โดยมุงเนนในการปองกัน
มลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง  การนําระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชจะกอใหเกิดประโยชนกับองคกรในการลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบ
และพลังงานและการบําบัดมลพิษ เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลด
ปญหาการคาระหวางประเทศ  ผูบริโภคสามารถใชสินคาดวยความมั่นใจวาจะไมมีสวนในการทําลาย
สิ่งแวดลอม   หลักการในการดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอมประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ คือ  

1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม (Environmental Policy)  
2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning) 
3. การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ (Implementation & Operation) 
4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแกไข (Checking & Corrective Action) 
5. การทบทวนและปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง (Management Review & Continual 

Improvement) 

  ประโยชนที่ไดรับจากระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  คือการนําไปใชจัดการการผลิตหรือ
บริการเพื่อลดความเสี่ยงที่กอใหเกิดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม  สนองความตองการของลูกคา 
เนื่องจากในปจจุบันลูกคาตองการสินคาที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม  และลดตนทุนและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรไดอยางคุมคา     ตลอดจนสรางภาพลักษณที่ดีในสายตาลูกคา ผูบริโภคและภาครัฐสะดวกใน
การทําการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ  และลดปญหาในการเจรจาและการทําขอตกลงทางการคา 

3.2.2 ฉลากเขียว 

  ฉลากเขียว หรือ ฉลากสิ่งแวดลอม เปนฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑคุณภาพที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน ฉลาก
เขียวถือเปนกลยุทธหนึ่งในนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือ เนื่องจากมีสินคาและ
บริการวางจําหนายในตลาดเปนจํานวนมาก ฉลากเขียวที่ติดอยูกับผลิตภัณฑจะเปนขอมูลใหผูบริโภค
ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภค
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ผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น  ผลักดันใหผูผลิตรายอื่น ๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือ
บริการของตน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

 ระบบฉลากสิ่งแวดลอมตามอนุกรมมาตรฐาน ISO (14020 ISO14021 ISO14024 และ 
14025) สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 คือ ฉลากสิ่งแวดลอมที่
ใหการรับรองเกณฑกําหนดในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ผานการพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑโดยองคกรกลาง ซึ่งเปนภาคความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับหนวยงานรัฐ 
ภายใตกรอบดําเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน ISO14024 ที่เกี่ยวของ 2) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 2 
เปนฉลากที่ใหการรับรองตนเองโดยผูผลิตผลิตภัณฑตามกรอบดําเนินการที่กําหนดในอนุกรมมาตรฐาน 
ISO 14021 และ 3) ฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 3 เปนฉลากสิ่งแวดลอมที่ใหขอมูลผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณโดยใชหลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ นั้นๆ ตามกรอบดําเนินการ
ที่กําหนดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14025 

 ประเทศไทย มีโครงการฉลากเขียวซ่ึงเปนระบบฉลากสิ่งแวดลอมประเภทที่ 1 และเปน
โครงการระดับชาติ ในป 2536 ริเร่ิมมาจากแนวคิดของคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย และ
นํามาเสนอตอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยมีสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ 
อนุมัติใหฉลากแกผลิตภัณฑคุณภาพที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ที่
ผานเกณฑคุณภาพและสิ่งแวดลอมที่คณะอนุกรรมการเทคนิคไดกําหนดไว ปจจุบัน (กันยายน 2550) มี
ผลิตภัณฑฉลากเขียวจําหนายในทองตลาดจํานวน 164 รุน  ในกลุมผลิตภัณฑ 20 กลุม ไดแก ตูเย็น สี
ทาบาน สุขภัณฑ หลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่องปรับอากาศ กระดาษบรรจุภัณฑ กระดาษอนามัย สาร
ซักฟอก กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา ฉนวนกันความรอน ฉนวนกันความรอน: ฉนวนยาง ผลิตภัณฑ
ที่ทําจากไมยางพารา เครื่องเรือนเหล็ก เครื่องถายเอกสาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดถวยชาม ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว สบู รถยนต เครื่องเขียน และผลิตภัณฑลบคําผิด 
จาก 31 บริษัทที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว 

 

3.2.3 การบัญชีบริหารเพื่อสิ่งแวดลอม  (EMA) 

  การทําบัญชีคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม  จัดทําเพื่อใชจดบันทึกคาใชจายที่เกิดจาก
ผลกระทบตางๆ ทางดานสิ่งแวดลอมขององคกรทั้งในทางตรงและทางออม ที่สามารถแบงยอยตาม
สาเหตุที่เกิด  รวมทั้งการนําผลลัพธ  ผลผลิตตางๆ ที่เกิดขึ้นมาประกอบการพิจารณาดวย  โดย
คาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม  ก็คือคาใชจายที่เปนผลมาจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมตางๆของ
บริษัท  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดทั้งในบริษัท (Internal Environmental Cost) และนอกบริษัท (External 
Environmental Cost) และไมจําเปนตองเกิดในชวงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมที่ทําใหมันเกิดขึ้น   อยางไร
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ก็ดี สวนใหญจะพิจารณาเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เชน คาบําบัดน้ําเสีย เปนตน  ซึ่ง
ปจจุบันการตีความคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมจะหมายรวมถึง  บัญชีติดตามวัตถุดิบ และพลังงานที่ใช
ในการผลิต และแนวคิดในการจัดทําขอมูล (Material and Energy Flow Accounting) ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
เชน คาใชจายของวัตถุดิบ  คาใชจายดานบุคลากร  คาจัดเก็บ  คาจัดการของเสีย  เปนตน  การทําบัญชี
เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมจึงมีวัตถุประสงคสําคัญในการที่จะแสดงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมดวยตัวชี้วัด
ตางๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพ ความปลอดภัย กฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหบุคลากรดานการบัญชีการเงิน
ทั้งหลายไดเกิดความเขาใจ และสามารถตัดสินใจรวมกันดวยขอมูลที่เปนเหตุเปนผลและเกิดประโยชน
กับองคกรสูงสุด ซึ่งกองการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Division for Sustainable 
Development – UNDSD) ไดใหคํานิยามการบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม วา  “การระบุ   การ
รวบรวม  การวิเคราะห  และการใชขอมูลสองประเภทเพื่อการตัดสินใจภายใน :ขอมูลดานกายภาพ  
เกี่ยวกับการใช  การไหลตางๆ และการแปรเปลี่ยนไป(fate) ของพลังงาน  น้ํา และวัสดุตางๆ (รวมทั้ง
ของเสีย)  และขอมูลดานการเงิน  เกี่ยวกับมูลคาตางๆ รายไดตางๆ และที่ประหยัดไดที่เกี่ยวของกับงาน
สิ่งแวดลอม” มีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะดานการเงิน และสิ่งแวดลอม  โดยใชขอมูลดาน
การเงิน และขอมูลดานกายภาพเปนหลัก   

ผูที่มีความเกี่ยวขัองกับการทําบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมจึงควรเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ และมีความรับผิดชอบในฝายงานที่แตกตางกัน ใหมาทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายคือ
ความสําเร็จขององคกร  ไมวาจะเปนผูจัดการดานการเงิน/บัญชี   วิศวกร/ผูจัดการดานสิ่งแวดลอม  
ผูจัดการฝายผลิต  ผูจัดการฝายบุคคล  ฝายควบคุมคุณภาพ  และที่สําคัญที่สุดคือความมุงม่ันของ
ผูบริหารระดับสูงที่ตองใหความสําคัญสนับสนุนการดําเนินงาน เหตุผลที่สําคัญที่ตองการผูเกี่ยวของที่มี
ความหลากหลายเพราะตองการทัศนคติมุมมองที่แตกตางกัน โดยเฉพาะผูมีอํานาจตัดสินใจขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ   และขอมูลดานสิ่งแวดลอมทางการเงิน    

ประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม 

  การทําบัญชีคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม จะทําใหบริษัทสามารถรับทราบขอมูล
ขาวสาร ที่แมนยําเกี่ยวกับคาใชจายตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากงานดานสิ่งแวดลอม  และใชเปรียบเทียบกับ
รายรับหรือความสําร็จตางๆ ที่เกี่ยวของเปนการภายใน  นอกจากนี้ขอมูลขาวสารเหลานี้จังสามารถใช
เปนพ้ืนฐานชวยการตัดสินใจที่เหมาะสมในกิจกรรมตางๆ ดานการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรได  
ตลอดจนอาจใชเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิผลในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมไดอีกดวย   
โดยเฉพาะแนวคิดในการทําบัญชีติดตามวัตถุดิบและพลังงานที่ใชในการผลิต (Material and Energy 
Flow Accounting : MEFA) จะชวยใหองคกรสามารถระบุไดวา ขั้นตอนของกระบวนการผลิตใดที่ใช
ตนทุนสูง สําหรับการประหยัดคาใชจายตางๆ ดวยการลดประมาณวัสดุตางๆ ซึ่งความคิดนี้จะเปดโอกาส
ใหมๆ เพ่ือการเพิ่มประสิทธิผลในเชิงนิเวศนอีกดวย 
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  นอกจากนี้การทําบัญชีคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมน้ีจะเปนศูนยกลางของแหลงขอมูล
ขาวสาร ในวิสาหกิจทุกประเภท  ขอมูลจากการทําบัญชีคาใชจาย  จะถูกใชเพ่ือการวิเคราะหและ
ประเมินกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการเตรียมแผนงานในชวง
ตางๆ ของอนาคต หากมีกระบวนการที่นําคาใชจายตางๆ ทางดานสิ่งแวดลอมเขามาพิจารณาดวยก็จะ
ชวยใหองคกรมองเห็นตนทุนที่เกิดจากผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมไดโดยตรง   เพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ความรับผิดชอบตอสังคม (Cooperate Social Responsibility; CSR) 

  ความรับผิดชอบตอสังคม คือ การที่องคกรแสดงความรับผิดชอบกับผลกระทบ จากการ
ดําเนินงานอยางครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตลอดทั้งกระบวนการ   อีกทั้งขอบเขตของ
ความรับผิดชอบตอสังคมยังครอบคลุมประเด็นที่องคกรตองมีความรับผิดชอบตอการบริหารองคกรอยาง
โปรงใส  คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน  สิทธิของพนักงานที่พึงมี    ตลอดจนการใหความสําคัญตอความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม  การดําเนินการคาอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค และการมีการตอบแทนสูสังคม
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนควบคูกันไปทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม   

  ความหมายของธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคมที่ไดรับการยอมรับ และใชกันอยางแพรหลาย
ในระดับโลกนั้นมีที่มาจาก  WBCSD : World Business Council for Sustainable Development ความ
วา  

“The continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to sustainable economic 
development while improving the quality of life of 
the workforce and their families as well as of the 
local community and society.”  

 ถอดความไดวา “ความมุงม่ันอยางตอเน่ืองขององคกรตอการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาตอการพัฒนาเศรษฐกิจพรอมไปกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชน และสังคม”  

 โดยกระแสความรับผิดชอบตอสังคมนี้  ไดสรางความตื่นตัวใหกับนักธุรกิจในบริษัทชั้นนํา 
โดยเฉพาะบริษัทขามชาติขนาดใหญที่ตองเพ่ิมความระมัดระวังในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมซึ่งไมเพียงการดําเนินงานภายในบริษัทของตนเทานั้น  แตยังรวมไปถึงบริษัทคูคาที่เปนบริษัท
เล็กๆ  ในประเทศกําลังพัฒนาอีกดวย  เพราะหากบริษัทแหงใดแหงหนึ่งในหวงโซอุปทาน (Supply 
chain) ขาดความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เชน การกดขี่แรงงาน  การใชแรงงานเด็ก     
ภาพลักษณในแงลบจะลามไปถึงบริษัทอ่ืนๆ ที่ทําธุรกิจรวมกัน อีกทั้งนักลงทุนระดับสถาบัน และราย
ยอย ที่ตองการลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีทั้งดานการเงิน ควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม
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และสังคม หรือที่เรียกกันวา     การลงทุนดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsible 
Invesment)  ดังจะเห็นไดจากบริษัทที่ถูกจับไดวามีความบกพรองอยางรุนแรงเรื่องจริยธรรมและความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมตางก็มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ตกต่ําลงอยางชัดเจน  สอดคลอง
กับผลสํารวจวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงจากบริษัทขามชาติชั้นนําของโลกทั้งในยุโรปและอเมริกาที่
เห็นวา CSR จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในการดําเนินธุรกิจภายในป ค.ศ. 2009  และจะเปนแรงสําคัญใน
การพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษยและสิ่งแวดลอมในอนาคต (ที่มา : สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี, 
CSR มิติใหมในการบริหารธุรกิจ) 

 

3.3 เครื่องมือการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ปจจุบันผูประกอบการจําเปนอยางยิ่งในการปรับตัวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
ทุก ๆ ดาน   แตในดานสิ่งแวดลอมแลวมีเครื่องมือหรือวิธีการที่ใชอยูหลายแบบขึ้นอยูกับผูประกอบการ
จะเลือกนําเครื่องมือเหลานี้ไปประยุกตใชจัดการในองคกรไดอยางเหมาะสมอยางไร  ซึ่งเครื่องมือ
การจัดารดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูตางมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชวยใหผูประกอบการจัดการและลด
ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการบูรณการดานอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  

3.3.1 การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ  

  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) เปนวิธีการ
ในการประเมินหาปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑทั้งวัฏจักร
ชีวิต ตั้งแตการออกแบบ การใชพลังงานและวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงานผลิตภัณฑ รวมทั้ง
การจัดการกับซากผลิตภัณฑ โดยจะพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ 
สุขอนามัยของชุมชน และปญหาสิ่งแวดลอมโลก ทั้งน้ีเพ่ือนําผลไปใชในการกําหนดนโยบายการ
ออกแบบผลิตภัณฑ การปรับกระบวนการผลิต หรือเพ่ิมทางเลือกในการผลิต เพ่ือลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม LCA เปนวิทยาการใหมที่คน
ไทยยังไมมีความเขาใจมากนัก จึงทําใหงานศึกษาวิจัยดาน LCAกับผลิตภัณฑมีจํานวนนอยมาก และ
เกือบทั้งหมดใชฐานขอมูลจาก Commercial Software ของตางประเทศ 

เทคนิคของการประเมินวัฏจักรชีวิตน้ันจะแตกตางจากเครื่องมือทางสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ที่มี
อยู คือ LCA เปนกระบวนการประเมินคาผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (Product) หรือ
หนาที่ของผลิตภัณฑ (function) ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น โดยเนนผลเชิงปริมาณชัดเจน จึง
ทําใหการศึกษา LCA มีความซับซอนมากกวาเครื่องมือทางสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เพราะตองทําการวิเคราะห
ตั้งแตแหลงกําเนิดของทรัพยากรที่นํามาใชไปจนถึงขั้นตอนการทําลายซากผลิตภัณฑ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น และใหความสําคัญทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 

 

3-14 

สิ้นเปลืองไปและสารอันตรายที่ถูกปลอยออกมา แต LCA จะเปนการมองผลกระทบในภาพรวมที่จะ
กอใหเกิดปญหาตอโลก เชน การทําใหโลกรอนขึ้นมากกวาที่จะมองเฉพาะสารพิษที่ปลอยออกมา 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1) การบงชี้และระบุปริมาณของภาระทางสิ่งแวดลอม (Environmental loads) ในทุกกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ/ที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑนั้น ๆ เชน พลังงานและวัตถุดิบที่ถูกใช การปลอย
ของเสียและการแพรกระจายของมลภาวะทางสิ่งแวดลอม  

2) การประเมินและการหาคาของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impacts) ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปริมาณภาระทางสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ถูกบงชี้มาในขั้นตอนแรก 

3) การประเมินหาโอกาสในการปรับปรุงทางสิ่งแวดลอม และใชขอมูลที่มีการแสดงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกิจกรรมเหลานี้เปนองคประกอบในการตัดสินใจ 

ประโชนของ LCA ทําใหทราบถึงขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาประกอบกับขอมูลในประเด็นอ่ืนๆ เชน ตนทุน ความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผูบริโภค เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจหรือการกําหนดแนวทาง
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในอนาคต เชน การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ การปรับปรุงนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับผลกระทบทั้งตอผูผลิตและผูบริโภค และการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน อน่ึง การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ัน กลาวถึง ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่มีตอระบบผลิตภัณฑ
ภายใตการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ นิเวศวิทยา และการหมดไปของทรัพยากร แตจะไมได
กลาวถึงผลทางเศรษฐกิจและสังคม  LCA สามารถนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมหรืองานวิจัยไดอยาง
หลากหลาย โดยกลุมของผูนําไปใชงานอาจจําแนกไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก ภาคอุตสาหกรรม/
บริษัทเอกชน ภาครัฐ องคกรเอกชน (NGOs) และผูบริโภค  

การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑเปนอีกหนึ่งเครื่องมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกบรรจุ
อยูในอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14000  โดยมีกรอบกาดําเนินงานตามอนุกรม
มาตรฐาน 14040 ดังในรูปที่ 3-2   และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ LCA มีทั้งหมด 7 ฉบับ ดังนี้ 

• ISO 14040 – Life cycle assessment – Principles and framework เปนมาตรฐานที่
กลาวถึงหลักการ นิยามศัพท และกรอบการดําเนินงานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

• ISO 14041 – Life cycle assessment – Goal and scope definition and Life Cycle 
Inventory analysis เปนมาตรฐานที่กลาวถึงการกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต การวิเคราะหและจัดทํา
บัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ (LCI) 

• ISO 14042 - Life cycle assessment – Life Cycle Impact Assessment (LCIA) เปน
มาตรฐานที่กลาวถึงการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
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• ISO 14043 - Life Cycle Assessment – Life Cycle Interpretation เปนมาตรฐานกลาวถึง
การแปลผลขอมูลที่ไดจากการทํา LCI และ LCIA 

• ISO/TR 14047 - Life Cycle Assessment – Illustrative examples on how to apply ISO 
14042 – Life cycle impact assessment เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางของการประยุกตใชอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14042 สําหรับวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

• ISO/TR 14048 - Life Cycle Assessment – LCA Data Documentation Format เปน
รายงานวิชาการแสดงตัวอยางรูปแบบเอกสารของขอมูลดาน LCA 

• ISO/TR 14049 - Life Cycle Assessment – Examples of application of ISO 14041 to 
goal and scope definition and inventory analysis เปนรายงานวิชาการแสดงตัวอยางของการ
ประยุกตใชอนุกรมมาตรฐาน ISO 14041 สําหรับจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ 

 

ประเมนิ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

วเิคราะห

บญัชีรายการ

ส่ิงแวดลอม

กรอบงานการประเมินวฏัจักรชวีติผลิตภัณฑ
(Life cycle assessment)

การแปลผล

กําหนด

เปาหมาย

และขอบเขต
การประยุกตใชโดยตรง :
- ปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ
- วางแผนกลยุทธ
- การตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิต
- อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : International Standard ISO 14040 : 1997 

รูป 3-2  กรอบการดําเนินงาน LCA ตามอนุกรมมาตรฐาน 14040 

1) การกําหนดเปาหมายและขอบเขต 

การศึกษา LCA ตองทราบวาอะไรคือสิ่งที่จะทําการศึกษาและจะศึกษาอยางไร ซึ่งผลของ
การศึกษาจะถูกนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นกับการกําหนดขอบเขตและเปาหมายของ
การศึกษานั่นเอง โดย LCA สามารถนําไปใชกับเปาหมายหลัก ๆ ที่มีความแตกตางกัน ไดแก 

• เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของผลิตภัณฑ ซึ่งตองอาศัยขอมูลดานผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 
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• เพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑ ซึ่งตองอาศัยความรูพ้ืนฐานของการออกแบบและขอมูลใน
เชิงตัวเลขคอนขางมาก 

• เพ่ือใชในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑแตละชนิด ซึ่งตองอาศัยความรูของระบบผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของและขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

การศึกษา LCA เพ่ือเปาหมายหลักทั้ง 3 ขอขางตนน้ีจะทําใหไดขอมูลในเชิงวิทยาศาสตร
ที่สามารถชวยใหการวิเคราะหผลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น อันจะนําไปสูการประยุกตใชและพัฒนาใน
ดานอ่ืน ๆ เชน การปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑใหม และการจัดทํา
ฉลากสิ่งแวดลอม และจากเปาหมายของการศึกษาดังกลาวนี้เองจะเปนตัวบงบอกระดับของรายละเอียด
ที่ตองทําการศึกษา เชน หากตองการศึกษาเพื่อจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมและใชเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ 
อาจจําเปนตองมีหนวยงานภายนอกเขามาประกันคุณภาพของขอมูลดวย หรือหากศึกษาเพื่อการ
ออกแบบหรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหมจะตองมีขั้นตอนของการประเมินการปรับปรุงเพ่ิมเขามาดวย
เชนกัน แตหากตองการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน และมีการใชวัสดุทีใกลเคียงกัน 
การศึกษา LCA อาจศึกษาไดโดยการประเมินเปรียบเทียบเฉพาะสวนที่แตกตางกันเทานั้น ซึ่งวิธีการนี้
วา “การวิเคราะหความแตกตาง (difference analysis)” ขอบเขตการศึกษา LCA จะสัมพันธกับความ
ซับซอนของเปาหมายการศึกษา และจะมีผลกระทบโดยตรงตอระยะเวลาและคาใชจายในการศึกษา นั่น
คือ หากการศึกษามีเปาหมายที่ตองการความนาเชื่อถือของขอมูลสูง หรือตองการเผยแพรขอมูลสู
สาธารณะ ขอบเขตการศึกษาระยะเวลา และคาใชจายในการดําเนินการยอมสูงตามไปดวย   ในการ
เปรียบเทียบทางเลือกของการผลิตผลิตภัณฑตางๆ นั้นจะตองมีหลักเกณฑในการเลือกอยางเหมาะสม 
ลักษณะหนาที่การใชงาน (Function) จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญที่สุดที่ตองมีการกําหนดขึ้นมา ตัวอยางเชน 
บริษัทแหงหน่ึงตองการเลือกใชภาชนะบรรจุเครื่องด่ืมระหวางถวยกระดาษที่ใชแลวทิ้งกับถวยเซรามิค 
ถาทําการเปรียบเทียบระหวางความคงทนในการใชงานของถวยกระดาษที่ใชแลวทิ้งกับถวยเซรามิกซึ่งมี
คาชวงชีวิตที่ตางกันมากยอมไมสามารถทําได จึงควรเปรียบเทียบหนวยเปนตอการดื่มกาแฟ 1 ถวย 
หรือการบริโภคเครื่องด่ืมรอนใน 1 ปของพนักงาน แทนที่จะเปรียบเทียบหนาที่การใชงานของถวยกาแฟ
จะดีกวาหรือตัวอยางเรื่องการขนสงอาจทําการเปรียบเทียบระหวางรถยนตนั่งขนาด 4 คนซึ่งขับเคลื่อน
โดยใชเครื่องยนตเทียบกับรถยนตที่ขับเคลื่อนโดยการใชพลังไฟฟา หนวยการทํางาน(functional unit) 
ควรเปนพลังงานที่ใชตอระยะทาง 1,000 กิโลเมตรของถนนสวนบุคคล 

2) การวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม 

จุดประสงคของการวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม คือ การเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมจากกระบวนการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายและ
ขอบเขต และคํานวณเพื่อหาจํานวนสารขาเขา (inputs) และสารขาออก (outputs) ของระบบผลิตภัณฑ 
(product system) ซึ่งสารขาเขาและสารขาออกที่ไดเหลานี้รวมถึงการใชทรัพยากรและการปลอยสารสู
อากาศ นํ้า และดิน การเก็บขอมูลควรอยูในรูปที่เขาใจงายและควรประกอบดวย รายละเอียดของ
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กระบวนการผลิต ผังการไหลของกระบวนการ และลักษณะของขอมูล (เชน คุณภาพ แหลงที่มา 
ขอจํากัดของขอมูล)  

3) การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Impact 
Assessment) จัดเปนกระบวนการที่ตองใชเทคนิคในการจัดการขอมูลดานคุณภาพ และปริมาณเพื่อ
นํามาจําแนกและประเมินผลของสภาวะทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากองคประกอบของบัญชีรายการ การ
ประเมินผลกระทบนั้นมีขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอนที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย การจําแนกขอมูลเขาไป
อยูในกลุมของผลกระทบ (Classification) และการทํา Characterization และขั้นตอนที่เปนทางเลือกให
ศึกษาเพิ่มเติม เชน การเทียบหนวย (Normalization) และการใหนํ้าหนักความสําคัญ (Weighting) 

4) การแปลผล (Interpretation) 

ขั้นการแปลผลเปนการนําผลการศึกษาที่ไดรับจากการวิเคราะหบัญชีรายการดาน
สิ่งแวดลอม (LCI) และการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (LCIA) มาเชื่อมโยงเพื่อวิเคราะหผลลัพธ 
สรุปผล และจัดเตรียมขอเสนอแนะที่มาจากผลลัพธของการทํา LCA รวมถึงจัดทํารายงานสรุปการแปล
ผลการศึกษาใหสามารถเขาใจไดงาย สมบูรณครบถวน และมีความสอดคลองกับเปาหมายและขอบเขต
ของการศึกษาที่กําหนดไวการแปลผลการศึกษาประกอบไปดวยขั้นตอนหลัก ไดแก (1) การจําแนก
ประเด็นที่สําคัญที่มาจากผลลัพธของขั้นการวิเคราะห LCI และ LCIA ของการทํา LCA (2) การประเมิน
คา (evaluation) เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ ความออนไหวของผลการศึกษา และความสอดคลองของ
ขอมูล และ (3) การจัดทําจัดทําบทสรุป ขอเสนอแนะและรายงานผล 

 

3.3.2 เทคโนโลยีสะอาด 

 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology / CT) เปนแนวทางหนึ่งของการ
จัดการในลักษณะของการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) ที่มีการประยุกตและผสมผสานกลยุทธ
ตางๆ เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของภาคการผลิต ใหมีการปองกันหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ดวยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเปน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดการใชวัตถุดิบ พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทําใหเกิดของเสียนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม จึงเปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิดชวย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษยและลดตนทุนการผลิต ตลอดจน
คาใชจายในการบําบัดหรือกําจัดของเสีย จึงเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันทางการคา ดังน้ันเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด จึงไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือการ
จัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน 
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เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด หมายถึง การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑ เพ่ือใหการใช วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใหเปลี่ยนเปนของเสียนอยที่สุด หรือไมมีเลย  จึงเปนการลดมลพิษที่แหลงกําเนิด ทั้งน้ี รวมถึงการ
เปลี่ยนวัตถุดิบ  การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม  ซึ่งจะชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดตนทุนในการ
ผลิตไปพรอมกัน 

คําวา “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด” (Cleaner Technology) เปนคาที่มีนัยเดียวกับคําวา 
• การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) คําจํากัดความสําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในสหรัฐอเมริกา 

• การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในกระบวนการผลิต 

• การลดของเสีย (Waste Minimization) เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

• การผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Productivity) ใชสําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดประเทศญี่ปุน 

คําจํากัดความนี้ เนนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่แหลงกําเนิด โดยการคํานึงถึง
มวลเขาสูกระบวนการผลิต (Inputs) มากกวามวลออกจากกระบวนการผลิต (Outputs) เพ่ือหาวิธีที่จะ
เพ่ิมผลิตผล ใหมีของเสียหรือมีการปลอยมลพิษนอยลง การใชมวลเขา อันไดแก วัตถุดิบ พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย ใหไดประโยชนสูงสุด คือวิถีทางของเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 

หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การใช
ทรัพยากรและลดการเกิดมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม คือ การลดมลพิษที่แหลงกําเนิดเพื่อขจัด
ปญหาการสูญเสียและการเกิดมลพิษที่ตนตอและหากยังมีของเสียเกิดขึ้นตองพยายามนําของเสีย
เหลานั้นกลับมาใชซ้ําหรือนํากลับมาใชใหม เพ่ือใหมีของเสียที่ตองทําการบําบัดหรือฝงทิ้งเหลืออยูนอย
ที่สุดหรือไมมีเลย  และกําหนดแนวทางของเทคโนโลยีสะอาดในลําดับแรก ๆ ของลําดับการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

     

  

 

การใชซ้ํา/            
การนํากลับมาใชใหม 

การบําบัด 

การทิ้งทําลาย 

การลดของเสียใหเหลือ
นอยที่สุด 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

 รูปที่ 3-3 ลําดับการจัดสิ่งแวดลอม และแนวทางการเทคโนโลยีสะอาด 
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วิธีการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด  ตองมีการคนหาแหลงกําเนิดของเสียหรือมลพิษ และ
วิเคราะหหาสาเหตุวาของเสียหรือมลพิษเหลานั้นเกิดอยางไร การลดมลพิษสามารถทําไดโดย 

1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ (Product  Reformulation) เปนการปรับปรุงใน
รายละเอียดของผลิตภัณฑ เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดสารมลพิษ โดยพัฒนาการออกแบบใหมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด เชน ทําใหอยูในรูปสารละลายเขมขนเพ่ือลดจํานวนบรรจุภัณฑ 
หรือเปลี่ยนเปนรูปสารละลายผง เพ่ือเพ่ิมอายุการใชงานของผลิตภัณฑ ยกเลิกหีบหอที่ไมจําเปน 

2) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change) สามารถดําเนินการได ดังนี้ 

2.1)  การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ (Input Material Change) เปนการเลือกใชวัตถุดิบที่
สะอาด หมายถึง คุณสมบัติของวัตถุดิบเองหรือสิ่งปนเปอนมากับวัตถุดิบ เชน การยกเลิกหรือลดการใช
วัตถุดิบที่เปนอันตรายหรือสารที่กอมลพิษสูง และถาหากเปนสิ่งปนเปอนมากับวัตถุดิบ หากเปนไปได
ควรมีการกําจัดออกตั้งแตแหลงที่มากอนที่จะขนเขาสูโรงงานเพื่อเขาสูกระบวนการผลิต 

2.2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Improvement) โดยการปรับเปลี่ยน
วิธีการ กลไกในกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงอุปกรณในสายการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดการ
สูญเสีย เปลี่ยนการออกแบบใหม เพ่ิมระบบอัตโนมัติเขาชวย ปรับปรุงขอจํากัดในการปฏิบัติงานและการ
ใชเทคโนโลยี เปนตน 

3) การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Operational Improvement)  โดยการปรับปรุง
การบริหารระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกระบวนการผลิตใหสามารถลด
ตนทุนการผลิตและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล เชน มีกระบวนการทํางานและขั้นตอน
การบํารุงรักษาที่ชัดเจน มีการบริหารการปฏิบัติงาน มีการฝกอบรม มีวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง มีระบบการ
จัดเก็บในโกดัง ชั้นเก็บของ ใชระบบ First in – First out เพ่ือลดการสูญเสียจากคุณภาพของผลิตภัณฑ 
มีการวางแผนซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ  หลีกเลี่ยงการรวมของเสียตางชนิดเขาดวยกันแยกของเสียที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสม   การใชซ้ํา (Reuse) หรือการนํากลับมาใชใหม (Recycle) เปนตน 

วิธีการทําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) ใหประสบผลสําเร็จ จะประกอบดวย 5 
ขั้นตอน ดังแสดงในรูป  3-4   

 



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 

 

3-20 

 

 รูป 3-4  ขั้นตอนการทํางานของ CT อยางตอเน่ือง 

3.3.3 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance 
Evaluation : EPE) 

การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) เปนกลยุทธที่ ใช เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันความสามารถใหกับองคกร  และเปนวิธีการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา  และนําผลจากการเปรียบเทียบมาใชปรับปรุง
องคกรหรืออีกดานหนึ่งคือเปนกระบวนการของการวัดหรือคนหาเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
นํามาประยุกตใชในองคกรของตน   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1. ชวยเปนแนวทางในการหาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

2. ทําใหรูสถานะองคกรเพื่อหาแนวทางปรับปรุงอยางตอเน่ือง  

3. เปนแนวทางในการจัดลําดับประเด็นปญหาที่สําคัญซ่ึงเปนพ้ืนฐานการทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001)  

4. นํามาปรับใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรและ
คนหาโอกาสในการปองกันการเกิดมลพิษ     

 การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปแบบน้ัน มีแนวทางการดํานิน
การตามขอกําหนดที่เปนมาตรฐาน ISO 14000 โดยยึดตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14030 ซึ่งจัดทําโดย 
Technical Committee ISO/TC 207 Environmental Management, Subcommittee SC 4, EPE  เม่ือ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ประกอบดวยมาตรฐาน 2 ฉบับ คือ 

- ISO 14031: Environmental Management - Environmental performance 
evaluation – Guidelines 
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- ISO/TR 14032: Environmental Management - Examples of environmental 
performance evaluation (EPE) 

 ประโยชนของการทํา EPE ในองคกร คือ การปรับปรุงและพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมใน
องคกร  ผูบริหารจําเปนตองตรวจสอบวาการดําเนินขององคกรบรรลุวัตถุประสงคทางสิ่งแวดลอมที่ไดตั้ง
ไวหรือไม  โดยการสรางดัชนีสิ่งแวดลอม (Indicator) และกําหนดหนวยวัด (measures) เพ่ือตรวจสอบ
สภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไดอยางตอเนื่อง โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมขององคกรในอดีตและปจจุบัน     เปนกระบวนการจัดการภายในดวยการใชดัชนีชี้วัด เพ่ือให
ฝายบริหารทราบวาองคกรดําเนินการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามที่ฝายบริหารกําหนดหรือไมดวยขอมูล
ที่เชื่อถือและตรวจสอบได   

  ดัชนีวัดผลงานดานสิ่งแวดลอม Environmental Performance Indicators (EPIs) 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 กลุมดังในรูปที่ 3-5   
 

 
 รูป 3-5   ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมทั้ง 3 กลุม 

1) ดัชนีวัดผลงานดานการจัดการ Management Performance Indicators (MPIs) เปน
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร เชน 

• ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดําเนินการอยู 
• คุณภาพ เนื้อหา ปริมาณในการฝกอบรมหรือทําการตรวจสอบภายในองคกรตอป 
• คาใชจาย จํานวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับจากหนวยงานราชการ หรือถูก

รองเรียนโดยชุมชน 
• รอยละของเงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมตอเงินลงทุนทั้งหมด 
• ตนทุนที่ประหยัดไดจากการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
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2) ดัชนีวัดผลงานดานการปฏิบัติการ Operational Performance Indicators (OPIs) เปน
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมการใชทรัพยากร  เชน 

• ปริมาณพลังงาน/ ไฟฟา/ วัตถุดิบ/ น้ํามันเตา/ น้ํา ที่ใชในการผลิต 
• รอยละของสารเคมีอันตรายหรือกาซเรือนกระจกที่ใชในการผลิตตลอดวงจร

ผลิตภัณฑ 
• ปริมาณมลสาร / น้ําทิ้ง/ กากของแข็งที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอมตอการผลิต

ผลิตภัณฑ 1 หนวย 
• รอยละของการรีไซเคิลมูลฝอย 
• จํานวนครั้งในการใชซ้ําของผลิตภัณฑ 

3) ดัชนีชี้วัดสภาวะแวดลอม Environmental Condition Indicators (ECIs) ใชเปนตัวชี้วัด
ที่ใชศึกษาความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากกิจกรรมที่มีตอสภาพแวดลอมทั้งใน
ระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคหรือระดับโลก  เชน 

 ตัวชี้วัดในระดับทองถิ่น 

• คุณภาพอากาศที่ดอยลงไปหรือการเกิดทัศนวิสัยที่ไมดี 
• ผลกระทบตอระบบนิเวศทองถิ่น 
• การปนเปอนไปสูดินหรือแหลงน้ําใตดิน 
• ผลกระทบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลันตอปลาหรือสัตวน้ําอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัดในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก 

• ผลของการฟุงกระจายในระยะไกล 
• อัตราการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนไมได 
• ผลกระทบตออุณหภูมิของโลก 
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