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บทที่ 6 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

 จากการดําเนินงานที่ผานมาไดจัดทําขอสรุปและการขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม และการนําเคร่ืองมือการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมไปปรับใช  โดยจากการสอบถามและประชุมระดมความคิดเห็นของคณะผูดําเนิน
โครงการฯ วิเคราะหสถานภาพและศักยภาพของบุคลากรหรือตัวแทนของสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (หัวขอ 6.1) และ แนวทางการปรับตัวของผูประกอบการสําหรับการรองรับระเบียบ 
RoHS และ REACH (หัวขอ 6.2)  และไดรวบรวมความคิดเห็นจากการประชุมผูประกอบการในกิจกรรม
ของโครงการ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการในการดําเนินการเพ่ือรองรับ
กฎระเบียบดังกลาว (หัวขอ 6.3) 

 

6.1 สถานภาพของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

 ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เขารวมโครงการนั้นมีสถานภาพที่แตกตางกันทั้งใน
สวนของขนาดและความพรอมในการดําเนินการ ซ่ึงสามารถจําแนกผูประกอบได 3 ประเภทดวยกันคือ 

 ประเภทที่ 1  ผูประกอบการขนาดกลางที่มีบุคลากรและมีความพรอมในการรองรับ
กฎระเบียบใหม ๆ แตยังขาดความเขาใจท่ีชัดเจน  เน่ืองจากบุคลากรในองคกรมีความพรอมและ
ไดรับองคความรูในเรื่องที่เก่ียวของมากอนบางแลวหรือถูกกําหนดเปนนโยบายของบริษัทอยูกอนแลว  
สวนใหญอยูในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนในการปรับตัว เชน อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ   บุคลากรในเหลาน้ีไดรับการฝกอบรมจากภาครัฐหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ บุคลากรในกลุมน้ีมีความรูที่จะสามารถพัฒนาการดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอมไดเอง ไมวาจะเปนดานระบบการจัดการ กิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับปรุงปญหา
สิ่งแวดลอมขององคกรได หากไดรับองคความรูใหม ๆ เพ่ิมเติม ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรเหลาน้ี จึงเปน
การเพ่ิมเติมความรูในสวนที่ขาดและเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

 การแกไขปญหาในเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑที่
ปลอดสารตองหามหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ัน เปนปญหากับผูประกอบการในกลุมน้ีที่สุดเพราะ
ขอมูลเชิงเทคนิคเหลาน้ี จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหคําปรึกษา ชวยเหลือ  ประกอบกับความ
ตองการของผูซ้ือในอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากตางประเทศไดกําหนดเง่ือนไขที่คอนขางสูง  (อุตสาหกรรม
เคร่ืองนุงหมหรืออุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)  
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 ประเภทที่ 2  ผูประกอบการที่มีขนาดกลางที่ขาดบุคลากรและความพรอมในการ
ดําเนินการตามกฎระเบียบตาง ๆ เน่ืองจากผูประกอบการในประเภทนี้มีทั้งที่อยูในขอบขายที่ไดรับ
ผลกระทบจากมาตรการสหภาพยุโรปทั้งทางตรงและทางออม  แตอยางไรก็ตามยังขาดบุคลากรที่
ดําเนินการติดตามหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาองคกร   ซ่ึง
บทบาทน้ีมักจะตกอยูกับเจาของผูประกอบการซ่ึงแมจะมีคุณสมบัติเพียงพอ แตในสถานการณปจจุบัน
เจาของสถานประกอบการตองทําหนาที่ในการนําพาองคกรใหรอดพนจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เสียกอนแมจะรูวา เรื่องมาตรการตางๆ น้ีเปนความอยูรอดขององคกรในอนาคตก็ตาม  เม่ือเปนเชนน้ีจึง
สงผลกระทบตอการบริหารงบประมาณภายในขององคกรที่มุงเพ่ือความอยูรอดในปจจุบันมากกวาการ
เตรียมความพรอมเพ่ืออนาคต 

 ปญหาเร่ืองความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความรู
ความสามารถพรอมที่จะรองรับพัฒนาการดานมาตรการของตางประเทศที่มีตอการคาเปนเรื่องที่สําคัญ
ของผูประกอบการกลุมน้ี  นอกจากน้ีงบประมาณในการพัฒนาองคกรก็ยังเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ
เชนเดียวกัน 

 ประเภทที่ 3  ผูประกอบการขนาดยอมที่ขาดบุคลากรและความพรอมในการ
ดําเนินการตามกฎระเบียบตาง ๆ และท่ีสําคัญยังมีทัศนคติตอมาตรการตางๆ ในเชิงลบ 
สถานภาพของผูประกอบการในกลุมน้ีจะมีลักษณะใกลเคียงกันกับประเภทที่สอง  แตมีสิ่งที่แตกตางก็คือ
ทัศนคติตอการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ น้ันยังเปนไปในเชิงลบ  เน่ืองจากเห็นวาปจจุบันมีมาตรการ
ตางๆ เปนจํานวนมากอยูแลว  และยังมีแนวคิดวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเรื่องไกลตัวยังไมมีความจําเปนที่ตอง
ทําในปจจุบัน  ไมไดคํานึงถึงความสัมพันธและความสําคัญของสายโซอุปทาน (Supply Chian) วามี
โอกาสที่จะสงผลกระทบมาถึงองคกรได 

 ประเด็นที่สําคัญของผูประกอบการในกลุมน้ีมีควรใหการสงเสริม คือ  ความตระหนักตอ
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตและผลิตภัณฑของผูประกอบการขนาดยอมเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด  
เพราะจะสงผลกระทบทั้งตอความเชื่อม่ันและภาพลักษณขององคกรเอง รวมถึงสังคมและส่ิงแวดลอม  
จนถึงคูคาทั้งในประเทศและตางประเทศได 

 

6.2 แนวทางการปรับตัวในการรองรับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 

 การปรับตัวตามของผูประกอบการที่ความตองการดําเนินการตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของ
สภาพยุโรปนั้น  ผูประกอบการจําเปนตองพิจารณาในกฎระเบียบน้ันใหชัดเจนกอน เพ่ือจะไดรับรู
บทบาทหนาของตนเองในระเบียบนั้น ๆ วามีความเกี่ยวของอยางไร  และวิเคราะหศักยภาพของตนเอง
วาอยูในระดับใดบาง  แตอยางไรก็ตามการเตรียมพรอมทั้งหมดเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของ
กฎระเบียบเหลาน้ี  จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของกับการผลิตภัณฑ ไดแก ผูขาย
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วัตถุดิบ/สารเคมี ผูปฏิบัติงาน ผูรับจางชวงผลิต ลูกคา  รวมถึงการบริหารงานเชิงระบบ มีการวางแผน 
รวบรวมขอมูล ดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหสามารถติดตามกฎระเบียบใหม ๆ ที่เก่ียวของ
ที่เกิดขึ้นไดอยางทันสมัย  

6.2.1 แนวทางการปรับตัวในการรองรับกฎระเบียบ REACH 

 ในการปรับตัวเพ่ือรองรับระเบียบ REACH ของผูประกอบการไทย มีความเปนตอง
เขาใจในหลักการระเบียบ REACH และภาระหนาที่ที่ตนเองตองมีสวนเกี่ยวของกอน  เพ่ือใหรูถึง
เจตนารมณของขอกําหนดและขอปฏิบัติในแตละขั้นตอน  จากน้ันจึงเริ่มสรางความรวมมือกับสายโซการ
ผลิตของตนเอง ตั้งแตผูขายวัตถุดิบ ผูขายสารเคมี ผูซ้ือสินคา และผูสงออก วาแตฝายจําตองรับผิดชอบ
หรือมีภาระเพ่ิมเติมจากการเดิมอยางไร  เพ่ือใหเกิดการเขาใจที่ตรงกันและสรางกลไกการรับผิดชอบ
ของตนเองได  หลังจากน้ันจึงวิเคราะหหลักเกณฑและเง่ือนไขของระเบียบ REACH เพ่ือนํามาปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลิตในภาพรวม  ทั้งน้ีการตอบสนองตอระเบียบ REACH น้ี
จําเปนตองวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑที่ใหใชสารเคมีที่ปลอดภัยและมีการจัดการขอมูล
สารเคมีตั้งแตผูผลิตจนถึงลูกคาใหสามารถทวนสอบสามารถนํามาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ   ทั้งน้ีการ
ปรับตัวเพ่ือรับมือระเบียบ REACH สามารถทําใน 2 ขั้นตอนคือ 

 
1) การประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมี  

การประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมีเปนแนวทางแรกในการเตรียมพรอมเพ่ือ
รองรับระเบียบ REACH  เน่ืองจากในกระบวนการผลิตน้ันสารเคมีอันตรายที่ถูกนํามาใชบางสวนอาจ
ตกคางในผลิตภัณฑและสงผลใหกลายเปนขอจํากัดตอการสงออกสูตลาดสหภาพยุโรปได    ใน
ขณะเดียวกันการใชสารเคมีอยางเหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณจะชวยยกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคา
สูงขึ้นและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได     กรอบแนวทางในการปรับปรุงการใชสารเคมีในรูปที่ 4 น้ี
ประยุกตมาจากการศึกษาของตางประเทศ และหลักการประเมินการความเส่ียงอันตราย การประเมิน
ตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือปรับใหผูประกอบการสามารถนําไปใชไดงายขึ้น  ซ่ึงอาจชวยทําให
ผูประกอบการเห็นถึงลําดับความสําคัญและนําไปพิจารณาถึงความจําเปนเพ่ือหาแนวทางในการลดการ
ใชสารเคมีอันตรายและการปรับเปลี่ยนสารเคมีทดแทนที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด    

ผูประกอบการตองรวบรวมบัญชีรายการสารเคมีในการผลิตทั้งหมดแลวจึงทําการประเมิน
แนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมีอันตราย   โดยเริ่มพิจารณาประเด็นสารเคมีที่มีความอันตรายใน
ผลิตภัณฑ  มีความเปนไปไดในการตกคางในผลิตภัณฑ และมีโอกาสจะถูกปลดปลอยออกเม่ือใชงานใน
สภาวะปกติ (Intended to be released) แลวจึงจัดลําดับความสําคัญของสารเคมีโดยนําหลักการของการ
ประเมินความเสี่ยงอันตราย  โดยมีปจจัยที่นํามาเปนเกณฑในการพิจารณาไดแก ปริมาณสารเคมีที่มี
โอกาสเกิดขึ้นจากการตกคางและความเปนพิษของสารเคมี เปนตน  หลังจากนั้นจึงทําการคัดเลือก
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ประเด็นปญหาสําคัญเพ่ือทําการศึกษาแนวทางปรับปรุงเพ่ือ 1) ลดอันตรายจากสารเคมีจากการใชของ
ผูปฏิบัติงานมีความสําคัญตามมาตรการจัดการความเส่ียง สามารถทําไดโดยการวิเคราะหกระบวนบวน
การผลิตที่เปนอันตราย  เหตุการณผิดปกติ  และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น  2) เปลี่ยน
สารเคมีที่มีอันตรายออก และทดแทนดวยสารเคมีที่ปลอดภัยกวา และ 3) ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ใหมขึ้น หรือการเพ่ิมขั้นตอนการผลิต เชน กระบวนการซักลาง กระบวนการอบ-ใหความรอน 
เพ่ือลดสารเคมีตกคางในผลิตภัณฑ เปนตน   และขั้นตอนสุดทายวิเคราะหปจจัยดานเทคนิค ดาน
การตลาด ดานเศรษฐศาสตร และอ่ืน ๆ รวมในทุกฝายที่เก่ียวของไดแก ฝายบริหาร ฝายการผลิต 
การตลาด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ  และกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง  พรอมทั้งใหความสําคัญกับมาตรการการควบคุมการใชสารเคมีใหเปนไปตามกฎหมาย 
และเง่ือนไขของลูกคาเหนือจากระเบียบ REACH  ที่ตองปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 6-1  ขั้นตอนการประเมินแนวทางการปรับปรุงการใชสารเคมี 
 

2) แนวทางการปรับปรุงการจัดการสารเคมีและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

นอกจากแรงกดดันจากมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่มีตอการคาเชนระเบียบ REACH แลว   
กระแสการบริโภคผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดรับความสนใจมากขึ้น   ดังนั้น

 

บงชี้ความอนัตราย 

ของสารเคมี และ 

จัดลําดับความสําคัญ 

 

 

พิจารณาทางเลือก 

ในการตอบสนองตอ 

ระเบียบ REACH 

• พิจารณาความอันตรายของสารเคมีจากการใชงานและปริมาณท่ีมีการใช 
• ขอมูลดานพิษวิทยาของสารเคมีจากเอกสารความปลอดภัย (SDS) 
• ใชหลักการประเมินความเส่ียงอันตรายของสารเคมีในผลิตภัณฑพิจารณา 2ปจจัย คือ  

1) ระดับการตกคางทําไดโดยการทดสอบหรือการคํานวณดุลมวลสาร (Mass Balance) 
2) ระดับความเปนพิษ แบงเปน 2 ประเภท  

- สารที่อยูในกลุมสารกอมะเร็ง  
- สารที่ไมเปนกลุมสารกอมะเร็ง  

• การใหเกณฑนํ้าหนักเพื่อจัดลําดับความสําคัญข้ึนกบัการพิจารณา 

• ทําการรวบรวมขอมูลสารเคมีที่คัดเลือกอยางละเอียด 
1) ขอมูลลักษณะการใชงานสารเคมีในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
2) ขอกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑทางการคาที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมีที่คัดเลือก 
• ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพิจาณา ไดแก  

1) ความเหมาะสมทางดานเทคนิค เพื่อศึกษาการลดปริมาณการใช  ลดการตกคาง และใช
สารเคมีทดแทนที่เหมาะสม  โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

2) ความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรทําการเปรียบเทียบตนทุนที่เพิ่มข้ึนกอนและหลัง
การปรับปรุง  

พิจารณาตามเงื่อนไข 
ตามระเบียบ REACH   

• เงื่อนไขการประเมินความปลอดภัยจากสารเคมีในผลิตภัณฑ ไดแก  
1) โอกาสจะปลดปลอยจากสถานการณการใชงานปกติ 
2) สวนประกอบของผลิตภัณฑที่มีความอันตรายพิเศษ 
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ผูประกอบการจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด 
หรือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นควบคูกับการตอบสนองตอความตองการของลูกคาไป
พรอมๆ กัน    การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศน-เศรษฐกิจ (Ecodesign) เปนเคร่ืองมือในการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสามารถนํามาประยุกตกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได อยางดี  โดยสวนประกอบหรือกระบวนการผลิตถูกนํามาวิเคราะหผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ  ในแงของสารเคมีที่ใชก็เชนเดียวกันขั้นตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑหรือสินคาจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญในการคัดเลือกสารเคมีที่ปลอดภัยตอผูบริโภค และ
เพ่ิมคุณคาใหกับสินคาดวยการเลือกใชสารเคมีที่คุณสมบัติที่โดดเดนเพ่ือสรางความสนใจและปลอดภัย
ตอผูซ้ือ   แตในขณะเดียวกันน้ันผูออกแบบการจําเปนตองใชความรู เทคนิคและประสบการณในการ
คัดเลือกสารเคมีมาใชเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีตนทุนที่สามารถแขงขันได และสราง
แรงจูงใจตอแรงผูซ้ือ   โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ตองการมุงสูตลาดความตองการเฉพาะ (Niche Market) 
จําเปนตองสรางเอกลักษณของสินคาและนําสินคาเขาถึงตลาดระดับสูงมากขึ้น  

การดําเนินการวิเคราะหการใชสารเคมีในการผลิตดวยจัดทําสมดุลมวลสารเปนการประเมิน
ผลิตภัณฑเบื้องตนเพ่ือตรวจสอบกระบวนการผลิต  เพ่ือประเมินชนิดและปริมาณสารเคมีเม่ือ
เปรียบเทียบกับเง่ือนไขของระเบียบ REACH    การจัดทําดุลมวลสารในการผลิตตองเปนขอมูลจากการ
ผลิตจริงที่เชื่อถือไดในระดับหน่ึง ซ่ึงมีความเปนไปไดวารายละเอียดและรูปแบบการจัดทําเปนเอกสาร
น้ันตองอยูในรูปแบบมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ  เชน ระบบมาตรฐานจัดการดานคุณภาพ ISO 9001 
เปนตน   ดังน้ันแนวทางในการปฏิบัติของโรงงานจําเปนตองพัฒนาการควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือใชในการอางอิงเพ่ือรายงานขอมูลสารเคมีในผลิตภัณฑใหกับ ลูกคาได    สําหรับ
การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือเทียบเคียงดวยหลักการทางวิชาการจําเปนตองไดรับความรวมมือกับองคกร
กลางที่มีความชํานาญและมีฐานขอมูลรวบรวมเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถพิสูจน/ประเมิน/รับรอง 
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหมีความสอดคลองรวมทั้งรับรองกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ   
หากไมสามารถพิสูจนใหสามารถเชื่อไดวาสารเคมีในผลิตภัณฑน้ันไมอยูในเง่ือนไขที่ตองรายงาน  
ผูประกอบการจําเปนตองมีขอมูลจากการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑดวยหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน ซ่ึงผูประกอบการตองรองรับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นโดยไมจําเปนแตถาหากเปนความ
ตองการเพิ่มเติมของลูกคาที่จะตรวจสอบสินคาทุกงวดการสง  การอาจตองทําความตกลงทางการคา
เปนครั้งๆ ไปวาคาใชจายที่เกิดขึ้นในอยูในความรับผิดชอบของฝายใด    

การปรับเปลี่ยนสารเคมีตองการงานวิจัยและทดสอบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใชสารเคมี
ทดแทน และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต    ดังน้ันการปรับเปลี่ยนสารเคมีจึงมิใชเปนเปนเรื่องงาย
ของผูประกอบการที่จะสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง ยังจําเปนตองไดรับการสนับสนุนขอมูลจากผู
จําหนายสารเคมี ผูซ้ือ หนวยงานเฉพาะทางของอุตสาหกรรม หนวยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของ
ภาครัฐ  ตลอดจนหนวยงานภาครัฐที่จะสามารถชวยเหลือดานกฎระเบียบเพื่อเอ้ือใหเกิดการสนับสนุน
กันระหวางสายโซการผลิตและผลักดันใหเกิดการตื่นตัวของผูบริโภค 
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แนวทางในการปรับปรุงการจัดการสารเคมีในการผลิตเพ่ือใหมีความสอดคลองกับระเบียบ 
REACH   มีระดับการดําเนินการที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความพรอมและเปาประสงคของผูประกอบการ 
โดยการดําเนินการเบ้ืองตนจําเปนตองทราบถึงสถานการณการใชสารเคมี  วิเคราะหเพ่ือประเมินความ
พรอมของขอมูลสารเคมีโดยสอบถามขอมูลรายละเอียดจากผูขายสารเคมีและเปรียบเทียบกับรายการ
สารเคมีที่มีอยูกับรายการสารเคมีที่เขาขายถูกจํากัดการใชตามระเบียบ  REACH     ดังนั้นขอมูล
สารเคมีจึงมีความจําเปนพ้ืนฐานในการเริ่มตนเพ่ือวิเคราะหและประเมินแนวทางเลือกในการดําเนินการ
ในแตละระดับดังน้ี 

 

1. การพัฒนาระบบการจัดการขอมูล 

ระเบียบ REACH มีความเก่ียวของกับขอมูลสารเคมีโดยตรง ดังน้ันการพัฒนาการจัดการ
ขอมูลสารเคมีในการผลิตจึงนับวาเปนแนวทางพื้นฐานที่สําคัญตอการรับภาระที่จะเกิดจากระเบียบ 
REACH   เน่ืองจากระบบการจัดการขอมูลสารเคมีที่มีอยูในปจจุบันที่ครอบคลุมเฉพาะการใชสารเคมีใน
การผลิตอาจไมเพียงพอตอการวิเคราะหปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ  ซ่ึงมีความจําเปนที่ตองเพ่ิมเติม
ขอมูลจากการวิจัยและทดสอบผลในการะบวนการผลิตหลายครั้งเพ่ือใชยืนยันผลการวิเคราะหที่ถูกตอง
และเพียงพอตอการรายงานขอมูลสารเคมีในผลิตภัณฑแกผูซ้ือ ขอมูลของสารเคมีในเอกสารความ
ปลอดภัยของสารเคมี (SDS) แตละสวนที่ไดรับจากผูขายจําเปนตองนํามาพิจารณาวาฝายใดบางที่
เก่ียวของ เชน ขอมูลองคประกอบทางเคมีน้ันเก่ียวของกับผูออกแบบผลิตภัณฑ  ผูรับผิดชอบในเร่ือง
ความปลอดภัยของโรงงานจะเกี่ยวของกับขอมูลมาตรการปองกันอันตรายจากการใชและการระงับเหตุ 
เปนตน   จากน้ันแลวการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพตองมีการคัดกรองขอมูลที่สําคัญ เพ่ือกําหนด
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมใหสามารถตรวจสอบการใชสารเคมีประกอบกับมีมาตรการจัดทําระบบขอมูลที่มีการ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ   การดําเนินการเก็บขอมูลอยางมีระบบแลวน้ันสามารถนํามาจัดทําเปน
มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกับระบบการจัดการอ่ืน ๆ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากขอมูลไดมากที่สุด  

2. การจัดการความเส่ียงอันตรายในผลติภัณฑ 

การจัดการความเส่ียงอันตรายในผลิตภัณฑนับเปนแนวทางเชิงรุกเพ่ือการรองรับระเบียบ 
REACH  โดยเปนการลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการใชสารเคมีที่มีความเสี่ยงตอการถูกจํากัดการ
ใชเน่ืองจากเปนสารเคมีที่มีความอันตราย    การดําเนินการในระดับน้ีจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิต  การจัดการระบบขอมูลสารเคมีในโรงงานอยางดี  รวมถึงองคความรูจากการวิจัยและ
ทดสอบสารเคมีทดแทนเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสารเคมี   แนวทางการดําเนินการจัดการความเส่ียง
อันตรายสารเคมีในผลิตภัณฑ แบงไดเปน 6 ขั้นตอน คือ 

1) รวบรวมขอมูลสารเคมีจากผูขายสารเคมี   และติดตามขอมูลรายการสารเคมีในผลิตภัณฑ
ที่เขาขายตองถูกจํากัดการผลิตและการใชในแตละประเทศคูคา รวมถึงติดตามขอกําหนดและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานผลิตภัณฑของคูคา 
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2) ประเมินปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ ดวยการจัดทําดุลมวลสาร  ขอมูลในสายโซการผลิต 
หรือการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑ 

3) จัดลําดับความสําคัญดวยหลักการการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยการบงชี้ความ
อันตราย  บงชี้โอกาสในการสัมผัส  ประเมินระดับของผลกระทบ และจัดลําดับความสําคัญดวยหลักการ
ระบบใหคะแนน 

4) ศึกษามาตรการปรับปรุงแกไขการใชสารเคมีในผลิตภัณฑ      เม่ือกําหนดสารเคมี
เปาหมายจากการลําดับความสําคัญ  จึงวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงซ่ึงประกอบดวยการลด
ความอันตรายดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีหรือขจัดสารเคมีเปาหมายออกใหเหลือตกคางนอยที่สุด 
และการปรับเปลี่ยนสารเคมีเปาหมายดวยสารเคมีทดแทนที่มีความปลอดภัยมากกวา 

5) สื่อสารดานการจัดการความเส่ียงของสารเคมีใหกับทุกภาคีที่เก่ียวของ ไดแก ผูขาย
สารเคมีเพ่ือสรางความรวมมือในการคัดเลือกสารเคมีทดแทนหรือใหแนวทางการใชเพ่ือลดความเสี่ยง    
ลูกคาหรือคูคามีความจําเปนอยางยิ่งในการรับรูขอมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ เพ่ือสรางความรวมมือในการ
พัฒนาการใชสารเคมีที่ปลอดภัยเพ่ือการผลิต 

6) การดําเนินการอยางตอเน่ือง ดวยการบริหารงานเชิงระบบหรือบูรณการเขาสูระบบการ
จัดการคุณภาพหรือระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและดําเนินการอยางตอเน่ือง  

 
3. การพัฒนาผลติภัณฑเพ่ือใหการรับรองฉลากเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ฉลากผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนแนวทางหนึ่งเพ่ือสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ ประกอบ
กับแนวโนมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคใหความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ทําใหการ
รับรองดวยฉลากเพ่ือสิ่งแวดลอมจึงเปนแนวทางที่สําคัญเพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหกับผูซ้ือใชเปนเกณฑ
ในการตัดสินใจเสริมอีกทางหนึ่ง  โดยหลักเกณฑในการพิจารณาขอกําหนดไดถูกพัฒนาขึ้นภายใต
หลักการประเมินหรือวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมน้ันถูกพัฒนาขึ้นโดยใชวิธีการประเมินผลกระทบตลอดวัฏ
จักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment ; LCA) ในทุกชวงอายุตั้งแตกระบวนการผลิต การกระจาย
สูผูบริโภคและการใชงาน จนถึงการทิ้งทําลาย ภายใตกรอบการดําเนินการตามอนุกรมมาตรฐาน 
ISO14024     ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นไดคํานึงถึงประเด็นการใชพลังงานในชวงการผลิต
และการใชงาน ที่มาของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการผลิต เปนตน         

 สําหรับขั้นตอนการขอรับรองฉลากเพื่อส่ิงแวดลอมน้ัน ผูผลิตตองยื่นใบสมัครขอฉลากกับ
หนวยงานใหการรับรองของแตละประเทศ  ใบสมัครตองรวมถึงรายละเอียดและผลการวิเคราะห  เพ่ือ
แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑน้ันมีคุณสมบัติตามรายละเอียดตรงตามขอกําหนด กระบวนการนี้จะถูก
ตรวจสอบโดยผูประเมินอิสระ เพ่ือใหคํารับรองและลงนามในสัญญาใบอนุญาต   โดยปกติเกณฑ
ขอกําหนดของแตละผลิตภัณฑจะมีอายุ 3 ป หลังจากน้ันอาจถูกทบทวนและปรับปรุงเม่ือมีเทคโนโลยีที่
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ใหมขึ้นหรือพบวามีผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมๆ เกิดขึ้น    เพราะฉะนั้นผูประกอบการจึงจําเปนตอง
พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ืองใหสอดคลองกับขอกําหนดที่เขมขนขึ้นในอนาคตตอไป 

 
6.2.2 แนวทางการปรับตัวในการรองรับกฎระเบียบ RoHS 

จากตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป ที่มิไดเนนการทดสอบ
วิเคราะหผลิตภัณฑ แตจะมหคสามสําคัญการตรวจสอบการปฏิบัติของผูผลิตเพ่ือปองกันการละเมิดกฏ
หทนทน  ทําใหผูประกอบการตองดําเนินปรับระบบการผลิตและระบบเอกสารหลักฐานที่พรอมตอการ
รับรองดารผลิตผลิตภัณฑที่ปลอดสารตองหาม  การนําคุณสมบัติการปลอดสารตองหามของผลิตภัณฑ
จึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของสินาและรวมการบริหารจัดการเขาไปเปนสวนหนึ่งระบบควบคุมและประกัน
คุณภาพขององคกร  จะสามารถทําใหการปริหารงายขึ้นและลดดารซ้ําซอน และชวยใหการทํางานมี
ความคลองตัวและลดตนทุนในการจัดการลง โดยไมตองการจัดทําระบบใหมเพ่ือรองรับการผลิตที่ปลอด
สารตองหามน้ีโดยเฉพาะ 

ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 หรือระบบการบริหารงานนั้น 
เปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานวางระบบการรองรับผลิตภัณฑไดอยางดี  โดยเพ่ิมประเด็นทาง
เทคนิคที่ทําใหผลิตภัณฑน้ันปลอดสารตองหามตามขอกําหนดและความตองการของกฎระเบียบลงใน
ระบบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการโดยยอดังน้ี  

1) การวางแผน  จัดเตรียมโครงสรางการทํางาน และทําแผนการดําเนินงานโดย
กําหนดนโยบายสินคาปลอดสารตองหามใหมีความเขาใจกันของพนักงานทุกฝาย
รวมถึงคูคาในทุกระดับ และกําหนดแผนการดําเนินเนินงาน วัตถุประสงค ขอบเขต
เวลาและวิธีการติดตามประเมินผล   

2) การปฏิบัติ โดยเริ่มจากการใหความรูกับผูปฏิบัติงาน ระบุขอกฎหมายที่เก่ียวของ
และมีระบบติดตามใหทันสมัยอยูเสมอ กําหนดแนวทางหรือขั้นตอนการการรับรอง
ผลิตภัณฑ วัตถุดิบ/สารเคมี จากผูขายหรือ Supplier  กําหนดขั้นตอนและแนวทาง
ในการเก็บรักษาวัตถุดิบ/สารเคมี การผลิต การปลอยผลิตภัณฑ เพ่ือใหสามารถ
รับรองและควบคุมการมิใหเกิดการปนเปอนหรือประเด็นอ่ืนๆ ที่อาจกอใหเกิด
ขอบกพรองตาง ๆ ได 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยจัดใหมีการตรวจประเมินภายในและจัดทํา
มาตรการแกไขขอบกพรองในการณีตาง ๆ เชนขอรองเรียนจากลูกคา เปนตน  

4) ทบทวน การบริหารจัดการและพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง โดยทําการการ
ประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมาก รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ปญหาท่ีอาจขึ้น
และแนวโนมในอนาคตเพื่อเตรียมพรอมกับขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่เขมงวดมากขึ้น 
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6.3 ขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ 

 คณะผูดําเนินการโครงการฯ ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรคของผูประกอบการจากกิจกรรมการ
ฝกอบรมและการประชุมเพ่ือหาปญหาและวิเคราะหความตองการเพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ดําเนินการเพ่ือรองรับกฎระเบียบและนําเคร่ืองมือดานสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชในองคกรทั้ง 2 กิจกรรม 
(บทที่ 4 และ 5)  จากการระดมความคิดเห็นสามารถจัดทําขอเสนอเพ่ิมเติม   โดยไดคํานึงถึงปจจัยที่
สําคัญตอการดําเนินการเพ่ือรองรับระเบียบ ฯ (สวนที่ 1) และนําเคร่ืองมือการจัดการสิ่งแวดลอมไปใช 
(สวนที่ 2) โดยจัดกลุมไดดังน้ี  

สวนที่ 1 ปจจัยที่สําคัญตอการสนับสนุนผูประกอบการใหสามารถดําเนินการตามกฎระเบียบดาน
สิ่งแวดลอมได  โดยพิจารณาจากประเด็นปญหาที่มีผูประกอบการยกขึ้นมาและความตองการสนับสนุนที่
ไดเสนอไว  ประกอบการขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในแตละประเด็นที่คณะผูดําเนินการโครงการฯ ไดรวมให
ความคิดเห็น  ซ่ึงประกอบดวย 

1. องคความรูของบุคลากร 
2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลติ 
3. การบริหารจัดการในองคกร 
4. แหลงขอมูลกลางและศูนยใหคําปรึกษา 
5. ความสามารถในการประเมินและทดสอบผลิตภัณฑ  
6. ความรวมมือระหวางสายโซการผลิต 

สวนที่ 2 ปจจัยที่สําคัญที่ชวยใหผูประกอบการสามารถปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการได โดยการนําเคร่ืองมือการจัดการส่ิงแวดลอมไปประยุกตใชไดสําเร็จ  น้ันประกอบดวย 

1. องคความรูของบุคลากร 
2. ความรวมมือของพนักงานในองคกร 
3. เทคโนโลยีการผลิต 
4. การบริหารจัดการ 
5. แหลงขอมูลกลางและศูนยใหคําปรึกษา 
6. เครือขายกลุมผูประกอบการ  
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สวนที่ 1 กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม (กรณีของระเบียบ WEEE RoHS และ REACH) 
 

ปญหาอุปสรรคจากผูประกอบการ ขอเสนอแนะเพื่อการสนับสนุนผูประกอบการ 

1. องคความรูของบุคลากร 
- บุคลากรยังขาดความรูและความเขาใจในกฎระเบียบที่ชัดเจน เนื่องจากเปน

กฎระเบียบที่ใหมและผูประกอบการยังไมเคยไดรับขอมูลมากอน 
- การถายทอดความรูระหวางระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร ทําใหผูปฏิบัติงานยังไมเห็นถึงความสําคัญเทาที่ควร 
- เนื่องจากจํานวนบุคคลากรมีจํานวนนอย และไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบเฉพาะใน

เรื่องนี้ที่ชัดเจน 

 
- ควรจัดการฝกอบรมเพื่อใหความรูกับพนักงานทั้งในสวนของขอควรระวังในการ

ผลิตและการจัดทําระบบการจัดการสินคาปลอดสารตองหาม 
- ความรูที่ใหกับผูประกอบการควรมีหลายระดับ เพื่อใหตรงกับความตองการของ

ผูเรียนและเหมาะสมกับระดับความรูพื้นฐานของแตละคน 
- ควรจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็ก  เปนที่ปรึกษาหรือ

เจาหนาที่จากภายนอก และสามารถทํางานกับผูประกอบการอยางใกลชิดเพื่อลด
ภาระและเวลาในการเตรียมการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

- ที่ปรึกษาในการใหความรูความเขาใจในกฎระเบียบอยางละเอียด เพื่อทําให
ผูประกอบการทราบถึงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
- ตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชตองเปลี่ยน  
- กระบวนการผลิตตองปรับเปลี่ยนเนื่องจากวัตถุดิบหรือสารเคมีบางชนิดตองใช

สารทดแทน 
- เวลาในการจัดทําเอกสารรับรองใหกับลูกคาเพิ่มขึ้น 
- เอกสารความปลอดภัยสารเคมี (SDS) จากผูขายสารเคมียังไมมีขอมูลที่สมบูรณ 
- การจัดการการผลิตทําไดยากขึ้นเนื่องจากมีขอจํากัดจากผูซื้อมากขึ้น 

 
- ควรจัดตั้งหนวยงานสนุนการวิจัย พัฒนา และสงเสริมผูประกอบการใหสามารถ

ปรับตัวกับขอกําหนดใหม ๆ ของตางประเทศเพื่อใหดําเนินธุรกิจได 
- สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงการสนับสนุนเงินทุน

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหเหมาะสมกับการใชวัตถุดิบทดแทนใหม ๆ  

- ควรกําหนดหลักเกณฑในการจัดทําเอกสาร SDS ของผูจําหนายสารเคมีใหมี
ขอมูลที่เพียงพอกับความตองการของระเบียบ REACH และใหสามารถใช
ประโยชนในการประเมินผลิตภัณฑ หากผูใชสารเคมีตองการ 

3. การบริหารจัดการ 
- ไมมีความพรอมในการจัดทําระบบรับรองผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการของ

 
- ใหสิทธิประโยชนกับผูประกอบการที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การ
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ลูกคาที่จะนําเขาสหภาพยุโรป 
- ตนทุนในการดําเนินการเพื่อรองรับระเบียบเหลานี้สูง ทั้งในสวนของตนทุน คา

ทดสอบ เปนตน 
- ระบบการจัดการการผลิตที่ปลอดสารตองหามหรือระบบขอมูลสารเคมี ใหมีภาระ

ในการจัดเอกสารขึ้น 
 

ใชเครื่องหมายรับรองจากภาครัฐใหสามารถใชเอกสารยืนยันกับผูซื้อ   ลดภาษี
สําหรับผลิตภัณฑ จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เปนตน แกผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมเปนกระตุนความสนใจในสิ่งแวดลอมตอผูบริโภค 

- ศึกษามาตรการลดคาใชจายดานวัตถุดิบ พลังงาน และการขนสง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของโรงงานในการแขงขันดานตนทุน 

- กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สําหรับผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมขนาด
ยอม) ใหเปนที่ยอมรับและมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยกับขอกําหนดของ
ตางประเทศ 

- ควรจัดตั้งหนวยงานหลักที่เขามาชวยเหลือผูประกอบการในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ทดแทนใหมีราคาที่เหมาะสม อาจสนับสนุนในจัดซื้อครั้งละปริมาณมากๆ  หรือ
สงเสริมมาตรการดานภาษีใหกับผูขายวัตถุดิบทดแทน 

- หนวยงานของภาครัฐที่มีหนาที่ชวยเหลือผูประกอบการในระดับทองถิ่นอาจเขา
ชวยประสานงานในกรณีที่ตองมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับรองผลิตภัณฑ 

4. แหลงขอมูลกลางและศูนยใหคําปรึกษา 
- ขาดแหลงขอมูลที่รวบรวมผูผลิตวัตถุดิบทดแทน 

- ขาดแหลงขอมูลที่รวบรวมความรูในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 

 
- สนับสนุนที่ปรึกษาและขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําระบบรับรองผลิตภัณฑ  
- จัดตั้งงานที่เปนศูนยกลางใหขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบทางการคาของ

ตางประเทศ เพื่อใหผูประกอบการไดมีแหลงขอมูลที่ถูกตอง และรับคําปรึกษาใน
กรณีที่ประสบปญหากับการสงสินคาออก 

- มีแหลงขอมูลที่รวบรวมผูขายวัตถุดิบ/สารเคมีทดแทน เพื่อลดภาระและเวลาของ
ผูประกอบการที่ตองหาแหลงวัตถุดิบ/สารเคมีใหมเพื่อใชในการผลิต 

- ตองการแหลงขอมูลและชองทางการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและเขาถึงไดงาย 
- จัดทําเอกสารเผยแพรที่มีรูปแบบเขาใจงายและเหมาะสมกับผูประกอบการในแต

ละอุตสาหกรรม เนื่องจากระดับความรูและความตองการขอมูลของผูประกอบการ
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แตละกลุมแตกตางกัน 
- ขาวสารที่อาจเกิดผลกระทบกับผูประกอบการควรเผยแพรประชาสัมพันธอยาง

รวดเร็ว และสื่อสารใหผูประกอบการเขาใจ และกระตุนใหเห็นถึงโอกาสทาง
การคาใหม ๆ ที่เกิดขึ้น  

5. ความสามารถในการประเมินและทดสอบผลิตภัณฑ  
- หองปฏิบัติทดสอบวิเคราะหมีไมเพียงพอ 

- คาใชจายในการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑ เปนตนทุนที่สูงขึ้น 

 
- สงเสริมใหผูประกอบการสามารถวิเคราะหผลิตภัณฑในเบื้องตนได ดวยการ

ประเมินเบื้องตนตามหลักการทางวิทยาศาสตร 
- สนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดโลหะหนักอยางงาย (XRF Portable) ตามระเบียบ 

RoHS เพื่อใหตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑไดในเบื้องตน 
- กําหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการทดสอบ และพัฒนาหนวยงานทดสอบในประเทศ

ใหมีศักยภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มจํานวนหองปฏิบยัติการใหมีเพียงพอ 
- ควรสนับสนุนคาใชจายการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ดวยหองปฏิบัติการของหนวยงานรัฐ   

6. ความรวมมือระหวางสายโซการผลิต 
- Supplier ยังไมมีความเขาใจที่ตรงกัน 
- ผูรับเหมาชวงผลิต อาจขาดความรูความเขาใจการใชสารเคมีที่อันตราย 

 
- หากผูประกอบการมีขนาดเล็ก ควรสนับสนุนกลุม สมาคมหรือ ชมรมที่มีอยูเดิม

แลว ใหผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบคลาย ๆ กัน ไดมีอํานาจตอรองกับ 
Supplier หรือผูซื้อได   

- ผูประกอบการจําเปนสรางความรวมมือระหวางผูขายวัตถุดิบ (supplier) และผูซื้อ 
(buyer) ใหมีความเขาใจที่ตรงกัน ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ และภาระหนาที่ของ
แตละฝาย ทั้งการวิเคราะหทดสอบ ขอมูลที่จําเปน และเอกสารรับรองวัตถุดิบ/
ผลิตภัณฑ ใหตรงกันกัน เนื่องจากกฎระเบียบเหลานี้มีผลผูกผันในสายโซการ
ผลิตกันอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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1. ความรวมมือจากบุคลากรในองคกร 
- บุคลากรยังขาดความตระหนักในเรื่องสื่งแวดลอม ทําใหไมไดรับความรวมมือ

อยางเต็มที่ 
- พนักงานไมคอยใหความรวมมือกับการทํางานดานสิ่งแวดลอม  

 
- สรางการมีสวนรวมของพนักงานในการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมในโรงงาน 
- สรางกิจกรรมความรวมมือของพนักงาน เชนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน เพื่อสราง

ความสัมพันธและมีความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูปฏิบัติงาน 

2. องคความรูของบุคลากรในองคกร 
- ขาดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหไมมีความรูหรือแนวทางที่ถูกตองในการ

ปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมขององคกร 
- การถายทอดความรูระหวางระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร 

- ความรวมมือจากกลุมผูประกอบการดวยกันยังไมมีเทาที่ควร จึงไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไดทันที 

- ไมมีคําปรึกษาหรือความชวยเหลือดานสิ่งแวดลอมจากหนวยงานของภาครัฐ 

 

- จัดฝกอบรมในหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมอยางละเอียดเพื่อใหผูประกอบ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

- จัดใหมีเวลาการฝกอบรมในองคกรมากขึ้น  
- จัดทําโครงสรางการจัดการองคความรูในองคกรเพื่อใหผูปฏิบัติมีความรู และเพิ่ม

ทักษะในการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมในโรงงานมากขึ้น 

- เผยแพรขอมูลความรูทางอินเทอรเนต (E-learning) เพื่อชวยชวยผูประกอบการที่
ไมมีเวลามาฝกอบรมไดหลาย ๆ วัน 

- สงเสริมผูประกอบการในภูมิภาคใหไดมีโอกาสในการฝกอบรมหรือพัฒนาองคกร 
โดยการสงวิทยากรมาใหความรูหรือที่ปรึกษาที่สามารถลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ 

- จัดหาผูเชี่ยวชาญในประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมของแตละอุตสาหกรรมเขารวม
วิเคราะห เพื่อหาแนวทางแกไขที่ตนเหตุ 

3. กระบวนการผลิต 
- ปจจุบันไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ จึงไมทราบถึงขนาดของผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 
- ผูประกอบการยังไมมีระบบเอกสารที่จัดทําควบคูกับกระบวนการผลิตเพื่อรับรอง

 
- สนับสนุนการลงทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนอาจ

จําเปนตองซื้อเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ใหมกวา โดยพิจารณาถึงความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรมาชวยในการตัดสินใจ  
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ผลิตภัณฑ 
- กระบวนการผลิตเดิมปรับเปลี่ยนไดยาก 

 

- สรางความพรอมในการควบคุมการผลิตอยางเปนระบบ หรือผนวกเขากับระบบ
การจัดการที่องคกรใชอยูใหสามารถทวนกลับได เมื่อเกิดสิ่งปกติในผลิตภัณฑ  
ซึ่งอาจยึดระบบการจัดการคุณภาพที่มีอยูเปนหลัก 

- สนับสนุนการจับคูธุรกิจที่สามารถพึ่งพิงในเชิงกลยุทธทางเทคโนโลยีเพื่อขยาย
ศักยภาพขององคกรในการดําเนินธุรกิจ 

- จัดหาที่ปรึกษาเพื่อชวยเหลือดานการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- ปรับเปลี่ยนแนวคิดตอสิ่งแวดลอมของโรงงาน ใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอมและสภาพสังคมโดยรอบ 

4. การบริหารจัดการการผลิต 
- ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูบริหาร 
- ผูบริหารยังมองไมเห็นถึงประโยชน ที่จะไดรับหากตองมีคาใชจายในการ

พัฒนาการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 
- จัดทําระบบขอมูลดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน  โดยการกําหนดขอบเขตขอมูลที่

เหมาะกับศักยภาพขององคกร รวมถึงดานการใชพลังงาน ทรัพยากรในการผลิต 
เพื่อใชตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาตอไป 

- ควรจัดทําขอเสนอการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม ควบคูกับผลประโยชนที่วัดไดเปน
เงิน เพื่อใหผูบริหารเห็นถึงความสําคัญและชวยในการตัดสินใจมากขึ้น 

- จัดทําเกณฑชี้ วัดดานการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหแรงจูงใจใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 

5. แหลงขอมูลและเครือขายผูประกอบการ 
- ไมมีขอมูลที่ชวยเปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก

กระบวนการผลิต 
- ขาดแหลงขอมูลที่ตรงกับความตองการ เชนไมมีขอมูลเปรียบเทียบสมรรถนะดาน

สิ่งแวดลอมที่ตรงกับอุตสาหกรรมของตนเอง 

 
- ตองการใหมีแหลงขอมูลกลางเพื่อใช เปนตัวอยางและขอมูลเทียบเคียง 

(Benchmarking) ของแตละอุตสาหกรรม เพื่อใชเปรียบสถานะของโรงงานเอง 

- สงเสริมผูประกอบการขนาดใหญใหถายทอดองคความรูดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหกับผูประกอบการรายยยอ หรือจัดตั้งเครือขายผูประกอบการให



รายงานฉบบัสมบูรณ 
  โครงการ "การเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมแบบองครวม" 

 

6-15 

ปญหาอุปสรรคจากผูประกอบการ ขอเสนอแนะเพื่อการสนับสนุนผูประกอบการ 

- ไมมีฐานขอมูลที่เพิ่ยงพอตอการนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง 

 
รวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนกิจกรรมการประกวดสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการที่ทําไดดี และเปนแหลงเรียนรู
ใหกับผูประกอบการอื่น 

6. งบประมาณในการลงทุน 
- คาใชจายในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตองใชเวลามากขึ้น 

 

 
- สนับสนุนทุนการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม หากจําเปนตองมีการใชงบประมาณ 
- ตองการเงินทุนในการพัฒนาวิจัย เพื่อสรางองคความรูในองคกร และสามารถตอ

ยอดเปนทรัพยสินทางปญญาตอไป 

 


