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บทที่  1 

บทนํา 

 

ปญหาสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง กอใหเกิดผลกระทบอยางเปนรูปธรรมกับทุกประเทศทั่ว
โลก ไมวาจะเปนปญหาการขาดแคลนทรัพยากร สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง การขาดแคลน
แหลงน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค ซึ่งเปนผลจากในอดีตขาดการรักษาสภาพแวดลอม การบริโภคที่เกิน
พอดี   เพ่ือการแกไขปญหาอยางทันทวงที   ในหลายประเทศไดใชกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือเขาควบคุม
ปญหา รวมถึงมาตรการตางๆ  ที่หวังจะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น  ดวยหลักการการควบคุมความเสี่ยง
กอนเกิดเหตุ (Precautionary Principle) เพ่ือใชเปนแนวทางการขับเคลื่อนกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ และและนําหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extend Producer Responsibility ; EPR) 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคใหมีสวนทั้งผูผลิต ผูบริโภครับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้นตามความเหมาะสมดวยการใชหลักเศรษฐศาสตรมาเปนเง่ือนไขในการตัดสินใจ    ดังน้ันผูผลิตที่
จําเปนตองแขงขันในดานคุณภาพ ราคาและจําเปนตองนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ผนวกเขา
กับสินคาของตนเพ่ือผลักดันกลุมผูบริโภคที่ใหความสําคัญในดานสิ่งแวดลอมและสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับผลิตภัณฑ   จะเห็นไดวาในหลายประเทศไดกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน   ไมวาจะเปนมาตรการสงเสริมการผลิตที่สะอาด  มาตรการดานภาษีสิ่งแวดลอม 
เปนตน ควบคูกับการดําเนินนโยบายผลิตภัณฑครบวงจร (Integrated Product Policy ; IPP) ของ
ภาครัฐ        

สหภาพยุโรปเปนกลุมประเทศที่เปนผูนําในการออกกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหผูผลิตใน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบในจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน ระเบียบ WEEE และ RoHS 
ที่มีผลบังคับใชแลวน้ัน มุงเนนผูผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่กําหนดภาระรับผิดชอบ
ในการจัดการผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน (WEEE) ซึ่งเปนการเพิ่มคาใชจายในการจัดการซากใหกับ
ผูบริโภคมีสวนรับผิดชอบ รวมถึงระเบียบการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ 
(RoHS) ที่มีกรณีของผูผลิตที่ละเมิดขอกําหนดตามกฎระเบียบ RoHS โดยถูกตรวจพบวาสินคา
ประกอบดวยชิ้นสวนที่มีสวนผสมของตะกั่วเกินขีดจํากัด เกิดเปนคดีความฟองรองบริษัทผูผลิตเพ่ือให
เสียคาปรับและเก็บสินคาออกจากตลาด แตอยางไรก็ดีแมจะยอมความกันไดนอกศาล   แตถือวาคดีแรก
และคดีตัวอยางที่ไดรับการตัดสินแลวตามกระบวนการยุติธรรมแลว   เม่ือถึงกรณีสหรัฐอเมริกา
ที่ตรวบพบปริมาณสารตะกั่วจากสีในของเลนเด็กที่ผลิตจากจีน  ถูกเรียกเก็บออกจากตลาดทั้งหมดและ
บริษัทผูนําเขาเรียกคาเสียหายกับผูผลิตโดยอางถึงขอตกลงทางการคา   ไดกอใหเกิดความเสียหายตอ
อุตสาหกรรมของเลนเด็กของจีนและภาพลักษณของผลิตภัณฑจากจีนเปนอยางมาก  นั่นคืออีกตัวอยาง
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หน่ึงที่ทําใหหลายประเทศหันกลับมามองถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ที่วางขายในประเทศใหกับประชาชนของ
ตนเอง และเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบทั้งในประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของผูบริโภค
มากขึ้น    

นอกเหนือจากกฎระเบียบที่ไดมีผลบังคับใชแลวน้ัน ยังมีกฎระเบียบที่จะมีผลในอนาคตที่รอใหมี
ผลบังคับใชอีก  เชน ระเบียบ REACH ที่มีวัตถุประสงคใหเพ่ือควบคุมและจัดการสารเคมีในสหภาพ 
ยุโรป  ระเบียบ EuP ที่เนนการออกแบบเชิงนิเวศนเพ่ือกําหนดผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   จะเห็นไดวาการผลักดันแนวคิดที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากผลิตภัณฑจึงรุดหนาไปอยางมากในประเทศในกลุมที่พัฒนาแลว  เชน สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา เปนตน  ในฐานะที่ประเทศเหลานี้มีกําลังการซื้อสูงและมีอํานาจการตอรองที่สูงกวาจึงมี
พัฒนานํากฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ มาใชเปนมาตรการทางเทคนิคที่บังคับใหประเทศคูคาที่
เกี่ยวของตองปฏิบัติตาม    สําหรับไทยนั้นเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการดาน
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคาอยางหลีกเลี่ยงไมได  เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศยัง
พ่ึงพาการสงออกเปนหลัก ประกอบกับยังไมมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีพอและการพัฒนาผลิตภัณฑที่
ปลอดสารอันตรายหรือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ดีเทาที่ควร  

 

1.1        รายละเอียดโครงการ 
 
ชื่อโครงการ  :  การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือ

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม 
หนวยงานสนับสนุน  :  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
หนวยงานดําเนินการ  :  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 
หลักการและเหตุผล : 

ปจจุบันสถานการณดานสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนตองมีความตระหนักและให
ความสําคัญในการแกไขปญหาดังกลาว และในหลายประเทศไดใหความสนใจในเรื่องดังกลาวและได
กําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคา เพ่ือปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนใน
ประเทศของตัวเอง ทั้งมาตรการในรูปแบบสมัครใจ เชน การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 
14001) ฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (Ecolabel) เปนตน และในรูปแบบบังคับดวยกฎระเบียบการคา
และสิ่งแวดลอม เชน ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH)  ระเบียบการกําจัดซาก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (WEEE)  ระเบียบการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่อง
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (RoHS) เปนตน   ในฐานะของผูประกอบการของไทยที่พ่ึงพิงการสงออกคอนขาง
สูงยังมีความตื่นตัวในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมคอนขางนอยรวมถึงความรู ความเขาใจในกฎระเบียบ
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ตางๆ  มีไมมากนักทําใหมีแนวโนมที่เสี่ยงตอการรับภาระกดดันทางการคาระหวางประเทศ โดยความรู
ในเครื่องมือตางๆ สําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและแนวทางเพื่อการรองรับมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ดังกลาวมีความคลายคลึงกัน อาทิ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) 
และ การผลิตที่สะอาดหรือเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology : CT) เปนตน ดังน้ันการนํา
เครื่องมือเหลานี้มาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมในประเทศตาง 
ๆ ไดอยางดี 

ดวยการสงเสริมและการสนับสนุนของภาครัฐที่เนนใหความสําคัญกับผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูผลิตในสายโซการสงออกและภาคบริการที่ปจจุบันตองเผชญิ
กับการกําหนดมาตรฐานสากลดานตาง ๆ รวมถึงดานสิ่งแวดลอม   และผูประกอบการนั้นยังมีความ
ตองการเพิ่มพูนความรูความเขาใจในมาตรการดังกลาว รวมถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมดวย
เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ   เพื่อประเมินศักยภาพของตนเองในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการ
สงออกที่ยั่งยืน  โดยผูประกอบการแตละรายยังขาดความรวมมือในลักษณะเครือขายความรูระหวางกัน
เพ่ือรวมยกระดับสถานประกอบการและผลิตภัณฑอยางเกื้อกูลกัน 

ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่ตองจัดทําโครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมเพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" เพ่ือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม
ของสถานประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันทางการคาในตลาดโลกไดดวยการใช
เครื่องมือดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและนําประโยชนจากฐานความรูที่พัฒนาขึ้นโดยเครือขาย
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดความเสี่ยงตอแรงกดดัน
จากมาตรการดานสิ่งแวดลอมใหสามารถดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไดตอไป 
 

วัตถุประสงค : 

1) สรางความตระหนักในระเบียบ ขอกําหนด มาตรฐาน ที่เปนมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่
มีผลกับการคาแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

2) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยดวยเครื่องมือ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือสรางความพรอมตอการดําเนินการธุรกิจตาม
มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาที่มีอยูในปจจุบันและที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคต   

3) สรุปสถานะเบื้องตนผูประกอบการในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ
มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกับการคาโดยใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม  และ
สรุปความตองการการสนับสนุนผูประกอบเพื่อลดภาระจากมาตรการดังกลาว 
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1.2        กิจกรรมและการดําเนินการ 

โครงการไดแบงงานเปน 2 สวนดวยกันคือ 1) การฝกอบรมจํานวน 2 วัน และ 2) การประชุม
ติดตามการดําเนินงาน 1 วัน   

1) กิจกรรมอบรมในหลักสูตร “การเสริมสรางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือ
พัฒนาจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม” อบรมแบงเปน 2 วัน คือ  

วันแรก  
 

เวลา เร่ือง 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 
09:00-09:30 พิธีเปดการอบรม 
09:30-09:45 แนะนําสํานักงานสงเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
09:45-10:00 แนะนําโครงการ 
10:00-10:30 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 / แหลงขอมูลเพิ่มเติม 

14:00-14:45 เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม : การผลิตและผลิตภณัฑ 
- เทคโนโลยีสะอาด (CT) 

14:45-15:00 รับประทานอาหารวาง 
15:00-16:15 Workshop #1 : การเตรียมพรอมในการรองรับระเบียบที่เกี่ยวของ 
16:15-16:30 ถาม ตอบ 

 
 

 



เอกสารเผยแพรชุด “การเตรียมตัวรับมาตรการดานสิ่งแวดลอมสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 

โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 
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วันท่ี 2  
 

เวลา เร่ือง 

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

- ระบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 
- การบัญชีบริหารเพื่อส่ิงแวดลอม  (EMA) 
- ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

10:30-10:45 รับประทานอาหารวาง 
10:45-11:15 เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม (ตอ) 

- การประเมินวัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 
- โครงการฉลากเขียว (Green label) 
- การประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) 

12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-15:00 Workshop # 2 : การเลือกใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม ในการดําเนิน

ธุรกิจที่เหมาะสม  
15:00-15:15 รับประทานอาหารวาง 
15:00-16:15 นําเสนอผลกิจกรรมกลุมและขอเสนอแนะ 
16:00-16:15 ถาม ตอบ 

 

2) กิจกรรมการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานและความรูความเขาใจในมาตรการดาน
สิ่งแวดลอม และวิเคราะหความตองการเพื่อสนับสนุนผูประกอบการใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจไดภายใตมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ 
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