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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของระเบียบผลิตภัณฑที่ใช

พลังงาน (Energy-using Products: EuP) ของสหภาพยุโรปตอภาคอุตสาหกรรมไทย และ

เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ 

EuP และสถานประกอบการนํารองที่เขารวมโครงการเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส และการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใช

พลังงานที่มีการสงสินคาไปยังสหภาพยุโรปเพื่อเปนขอมูลทั้งหมดมาประกอบการวิเคราะหสภาวะ

แวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอก

ที่เกี่ยวของ และประเมินความเปนไปไดของแนวทางตางๆ โดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําเสนอแนวทางใน

การเตรียมพรอมภาคอุตสาหกรรมไทยใหปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

 ผลการศึกษาพบวา สถานประกอบการสวนใหญไดรับผลกระทบจากระเบียบ EuP ซึ่งมีทั้ง

ผลกระทบทางบวกและลบ โดยสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตในระดับสูง สวนผลกระทบในระดับ

ปานกลางไดแก ดานวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/ อุปกรณ และเทคโนโลยี ดานบุคลากร และดานบริหาร

จัดการ อยางไรก็ตาม สถานประกอบการไดมีการเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP ในดาน

ตางๆ โดยเฉพาะดานวัตถุดิบและการบริหารจัดการที่มีความพรอมในระดับสูง เพราะมีการ

ดําเนินการตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของตางประเทศอยูแลว เชน CE Marking, WEEE และ 

RoHs สวนดานเศรษฐศาสตร มีความพรอมในระดับปานกลาง และดานทักษะความรูและ



 

(4) 

บุคลากร มีความพรอมในระดับต่ํา กลาวคือสถานประกอบการยังขาดบุคลากรที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP จากการวิเคราะห SWOT Analysis และการวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ทําใหไดแนวทางในการเตรียมความพรอมฯ 4 แนวทางหลักคือ 1) 

การเสริมสรางความรู/ความตระหนัก และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 2) 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร 3) การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP และ

4) การประสานความรวมมือในการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis   A Readiness Approach for Thai Industries to EU Directive 

    on Energy-Using Products (EuP) 

Author    Miss Sutthisa  Damrongphao  

Degree    Master of Science (Environmental  Management) 

Year    2011 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 This research aims to study impacts of the EU directive on Energy-using 

Products (EuP) to Thai industries and to propose a readiness approach for Thai 

industries to this directive. Qualitative methodology is employed, including in-depth 

interviews with experts and companies involved with the EuP project by Electrical and 

Electronic Institute and surveys of companies exporting EuPs to European countries. 

 A readiness approach for Thai industries to the EuP directive is thus proposed based 

on a SWOT analysis and the consensus of the exports. 

 It is found that the effects of the EuP directive to Thai industries are both positive 

and negative. Production costs are highly affected while raw materials/tools/ and 

technologies, personnel, and management are affected moderately. Many companies 

have applied some measures to meet the EuP requirements, especially on raw material 

substitutions and management since these also are required by foreign laws and 

regulations on environmental requirements, e.g., CE Mark, WEEE, and RoHs.  However, 

the readiness in terms of economic performance and personnel qualified for EuP 

directive are found to be at medium and low levels, respectively.  

 From the SWOT analysis, four main measures for the industries are proposed: 1) 

education and awareness raising on environmental conservation 2) research and 

development to support the EUP directive 3) economic measures and 4) cooperation of 

related organizations.   



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติ
ตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป  สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี  ผู เขียน 
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. วรางคณา ศรนิล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ  รอง
ศาสตราจารย ดร. วิสาขา ภูจินดา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม สําหรับการใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ  แนวทางการแกไข  และปรับปรุงเนื้อหาและวิ ธีการวิจัยที่ดี เสมอมาตลอด
กระบวนการวิจัย พรอมทั้งอาจารยประจําหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทุกคนที่ไดใหความรูดานสิ่งแวดลอมหลากหลาย
แขนงวิชาที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิจัยช้ินนี้  
 ขอขอบคุณพระคุณ ผู เชี่ยวชาญและตัวแทนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับระเบียบ EuP อันไดแก สถาบันไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทที่ปรึกษา Eco Design 

Consultant จํากัด  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ และ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสถานประกอบการประเภท
ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปทุกแหง ในการสละเวลาใหขอมูลดานวิชาการที่
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานวิจัย 
  ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณสําหรับการสนับสนุนดานกําลังใจ ความหวงใย และทุนทรัพยเปน
อยางดียิ่งจาก บิดา มารดา และนองชาย และครอบครัวอันเปนที่รัก พรอมทั้งน้ําใจที่มีคาจาก
มิตรภาพของเพื่อนๆ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมรุนที่ 14 รุนพี่ และรุนนองที่คอยชวยเหลือให

กําลังใจเสมอมา รวมทั้งเจาหนาที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรที่คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและธุรการทุกทาน 
 

        สุทธิสาร ดํารงคเผา 

                                                                                                        สิงหาคม 2554 

 



 

สารบัญ 
 

  หนา 
บทคัดยอ (3) 
ABSTRACT (5) 

กิตติกรรมประกาศ (6) 

สารบัญ (7) 

สารบัญตาราง (11) 

สารบัญภาพ 

 

(13) 

บทท่ี  1  บทนํา 1 

 1.1  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา   1 

 1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 3 

 1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 

 1.4  ขอบเขตของการศึกษา 3 

 1.5  กรอบแนวคิด 4 

 1.6  นิยามศัพท 7 

บทท่ี  2  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 10 

 2.1  ระเบยีบผลิตภัณฑทีใ่ชพลังงานของสหภาพยุโรป 10 

 2.2  กฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑอ่ืนที่เกีย่วของ 25 

 2.3  แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วของ 37 

 2.4  สถานการณอุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสไทย 

41 

 2.5  นโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของในการพัฒนา

อุตสาหกรรมประเภทผลิตภณัฑที่ใชพลังงานในประเทศ
ไทย 

45 

 2.6  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่วของกับระเบียบ EuP 49 



(8) 

 2.7  งานวิจยัทัง้ในและตางประเทศที่เกีย่วของ 59 
 

บทท่ี 3  วิธีการศึกษา 69 

 3.1  กรอบแนวคิดการศกึษา 69 

 3.2  ประชากรและผูใหขอมลู 70 

 3.3  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 72 

 3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 74 

 3.5  แหลงที่มาของขอมูล 75 

 3.6  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 76 

 3.7  วิธีการวิเคราะหขอมูล 78 

บทท่ี 4  ผลการศึกษา 79 

4.1  การสัมภาษณเชิงลึกสถานประกอบการนํารองที่เขารวม

โครงการที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP  

79 

4.2  การสัมภาษณสถานประกอบการประเภทผลิตภณัฑทีใ่ช

พลังงานที่มีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป  

88 

4.3  การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และผูแทนจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

97 

บทท่ี 5  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

(SWOT Analysis) 

104 

5.1  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน 105 

5.2  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก 106 

5.3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอม

ภายในและภายนอก (SWOT Matrix ) 

108 

5.4  แนวทางการเตรียมความพรอมใหแกอุตสาหกรรมไทยใน

การปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

110 

5.5  การประเมินแนวทาง/มาตรการในการเตรียมความพรอม

ของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบEuP 

111 

 



(9) 

 

บทท่ี 6  สรุปและอภิปรายผล 115 

6.1  การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 115 

6.2  การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการประเภท

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของไทยตามระเบยีบ EuP 

116 

6.3  ผลกระทบของระเบียบ EuP 117 

6.4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 118 

6.5  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามระเบยีบ EuP 119 

6.6  แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย

ในการปฏิบัตติามระเบียบ EuP 

119 

6.7  ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 

120 

บรรณานุกรม  121 

ภาคผนวก  128 

ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณเชิงลึกคร้ังที่ 1 สําหรับสถาน

ประกอบการประเภทผลิตภณัฑที่ใชพลังงานนํา
รองที่เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

129 

ภาคผนวก ข  แบบสัมภาษณเชิงลึกครั้งที่ 2 สําหรับสถาน

ประกอบการประเภทผลิตภณัฑที่ใชพลังงานนํา
รองที่เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

133 

ภาคผนวก ค  แบบสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและตัวแทนของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ 
EUP 

142 

ภาคผนวก ง  แบบสอบถามสําหรับสถานประกอบการประเภท
ผลิตภัณฑที่มสิีนคาสงออกไปยังสหภาพยุโรป 

145 

 



(10) 

 
ภาคผนวก จ  ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและผูแทนของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเกีย่วของ
กับระเบยีบ EuP 

154 

ประวัติผูเขียน 167 
 



 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 
 

หนา 

2.1  ความคืบหนาของมาตรการดําเนนิการ (Implementing Measure)ของ

ระเบียบ EuP 

17 

2.2  ประเภทผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบเขตการบังคับของมาตรการดําเนินการ 

Standby and off-mode losses ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ (List of 

energy-using products covered by implementing Measure of 

Standby and off-mode losses of EuPs)  

23 

2.3  เครื่องมือสําหรับการออกแบบเชิงนเิวศเศรษฐกิจ (Eco design) 29 

2.4  รายช่ือผลิตภัณฑที่บงัคบัตามมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.)  

ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งอยูในขอบเขต
ประเภทผลิตภณัฑตามระเบียบ EuP  

34 

2.5  ประเภทผลิตภัณฑฉลากสีเขียวที่อยูในขอบขายประเภทผลิตภัณฑทีใ่ช

พลังงานตามระเบียบ EuP  

37 

2.6  มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส ระหวางป 2550-

2553  

42 

2.7  ขอมูลสถิติสงออก ณ เดอืนมกราคม 2553 ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป 

(EU27) ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

43 

2.8  กิจกรรม/การประชุมสัมมนาที่เกีย่วของกับระเบียบ EuP ระหวางป 2545 

-2554  

53 

4.1  ขอมูลประเภทผลิตภณัฑของสถานประกอบการ 90 

4.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบ EuP  91 



(12) 

 
ตารางที่ หนา 

 
93 

99 

 

105 

107 

 

4.3  ขอมูลการเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP 

4.4  สรุปผลการสัมภาษณเชงิลึกผูเชี่ยวชาญและตัวแทนหนวยงานภาคเอกชน

ที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP  

5.1  ผลการวิเคราะหปจจยัและสภาวะแวดลอมภายใน (จดุแข็งและจุดออน) 

5.2  ผลการวิเคราะหปจจยัและสภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาสและอปุสรรค) 
5.3  ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและ

ภายนอก ( SWOT MATRIX) 

5.4  ผลการประเมินแนวทาง/มาตรการการเตรียมความพรอมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP  

109 

 

113 

  
 



 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา 
 
 

1.1  กรอบแนวคิด 6 

2.1  ขั้นตอนการออกมาตรการดําเนินการ 15 

2.3  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน  39 

2.4  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก 40 

2.5  การวเิคราะหความสัมพนัธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 41 

3.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอก(SWOT 

MATRIX) 

77 

 



 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

เมื่อเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตรกาวหนาขึ้น ตลาดภาคอุตสาหกรรมก็เติบโต
ขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย โดยการคิดคนเครื่องอํานวยความสะดวกประเภท
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นตามลําดับ ซ่ึงผลิตภัณฑประเภทดังกลาวลวนจําเปนตอง
ใชพลังงานไฟฟาที่มาจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาที่มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชเปน
เชื้อเพลิง ไมวาจะเปนทรัพยากรที่สามารถทดแทนไดหรือไมก็ตาม ดวยเหตุนี้ประเทศกลุมสหภาพ
ยุโรปซ่ึงเปนกลุมประเทศการคาที่มีความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงานจึง
ประกาศนโยบายสินคาครบวงจร (Integrated Product Policy: IPP) ที่ใหความสําคัญดาน

ส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึงการกําจัดซาก สงผลทําใหเกิด
กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังงานขึ้นมารองรับนโยบายดังกลาว เชนระเบียบวาดวยการ
จัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste Electrical and Electronic 

Equipment: WEEE) ระเบียบวาดวยการกําหนดและควบคุมสารตองหามในผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and 

Electronic Equipment: RoHs) และระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy-using Products 

Directive: EuP) เปนตน ถึงแมวากฎระเบียบดังกลาวจะเปนเพียงมาตรการทางการคาที่มิใชอากร

ศุลกากร (Non-Tariff Barrier Measure) ของประเทศคูคากับสหภาพยุโรปและเปนมาตรการโดย

สมัครใจ  (Volunteer) แตดวยแนวโนมของโลกที่ เห็นความสําคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(Sustainable Development) จึงเกิดแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green-based Economy) เพื่อ

สรางความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

ระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานเปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
ภาคอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรืออุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่
ใชพลังงานของสหภาพยุโรป โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของผลิตภัณฑ ใน
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ปจจุบันครอบคลุมผลิตภัณฑ 19 ประเภท ตัวอยางเชน คอมพิวเตอรสวนบุคคลและจอคอมพิวเตอร 

อุปกรณเครื่องถายเอกสาร โทรสาร พร๊ินเตอร เครื่องสแกนเนอร โทรทัศน เครื่องชารจแบตเตอรี่ 
โคมไฟที่ใชในสํานักงาน และถนนสาธารณะ เครื่องปรับอากาศ มอเตอรไฟฟา เครื่องสูบน้ํา พัดลม 
ระบายอากาศ ตูเย็นและตูแช เครื่องลางจาน เครื่องซักผา เครื่องปนผาแหง และเครื่องดูดฝุน เปนตน 
และมีแนวโนมในอนาคตที่จะขยายครอบคลุมผลิตภัณฑอ่ืนที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน 

(Energy-related Products) เชน วัสดุการกอสรางบางชนิด ตัวอยางเชน ฉนวนกันความรอนและ

กระจก เปนตน ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไปยัง
สหภาพยุโรปจึงตองมีการดําเนินการใหสอดคลองระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ซ่ึงตองมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใชเครื่องมือทางสิ่งแวดลอมไดแก การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อตรวจสอบวาขั้นตอนหรือกระบวนการใดของ

ผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมากที่สุด หลังจากนั้นจึงใชหลักการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มี
มูลคาการสงออกสินคาไปยังกลุมประเทศสหภาพยุโรป (ขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2553) 

จํานวน 600.48 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนประมาณรอยละ 15.12 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด 

(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2554) อยางไรก็ตาม สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบที่รุนแรงจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีมูลคาการ
สงออกลดลงตามการคาดการณผลกระทบของระเบียบดานสิ่งแวดลอมซึ่งเปนมาตรการที่มิใชภาษี 
(อัทธ พิศาลวานิชและคณะ, 2550: บทคัดยอ) แตการปรับตัวใหสอดคลองกับมาตรการระหวาง

ประเทศดานสิ่งแวดลอมเปนการสรางโอกาสในการสงออกของผูประกอบการเชนกัน  
ระเบียบ EuP  มีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 แตยังมีการประกาศ

มาตรการดําเนินการ (Implementing Measures) ซ่ึงเปรียบเสมือนกฎหมายลูกของระเบียบ EuP 

ออกมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงขอมูล ณ ปจจุบัน มีการประกาศใชแลวจํานวน 11 ชนิดผลิตภัณฑ 

(European Commission, 2011) ดังนั้นผูประกอบการผลิตสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสจําเปนตองติดตามขอมูลและปรับตัวใหสอดคลองกับระเบียบดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็น
ความสําคัญในการศึกษาผลกระทบของการนําระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน มาใชในประเทศไทย 
เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ
ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพ

ยุโรปตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

1.2.2  เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติ

ตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 

 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

 1.3.1  ทราบถึงผลกระทบของระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตอภาคอุตสาหกรรมไทย 

 1.3.2  ทราบถึงการเตรียมความพรอมและปญหาอุปสรรคของสถานประกอบการประเภท

ผลิตภัณฑทีใ่ชพลังงาน  
 1.3.3  ทราบถึงแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตาม

ระเบียบผลิตภัณฑทีใ่ชพลังงานของสหภาพยุโรป 
  

1.4  ขอบเขตของการศึกษา  
 

1.4.1  ดานกลุมเปาหมายและพื้นท่ี 
1.4.1.1  ภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานในประเทศไทย อัน

ประกอบดวย 
1)  สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานนํารองที่เขารวม

โครงการที่เกี่ยวของกับระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (โครงการการฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนํา Training Lead Consultancy: TLC สําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแผนงาน: Energy Using Product ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) 

จํานวน 3 แหง ไดแก  สถานประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ สถานประกอบการผลิตมอเตอร

ไฟฟา และสถานประกอบการผลิตตูเย็น 

2)  สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่สงออกไป

สหภาพยุโรป (ไมรวมสถานประกอบการประเภทผลิตชิ้นสวนอุปกรณ) 
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 3)  ผูเชี่ยวชาญ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาท

หนาที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP โดยมีหนวยงานภาครัฐ ไดแก  สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานภาคเอกชน ไดแก สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ
บริษัท Eco design Consultant จํากัด 

 
1.4.2  ดานเนื้อหา 
เพื่อศึกษาการนําระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy using Products Directive: 

EuP) มาใชในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ

เชิงลึกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ พรอมวิเคราะหผลกระทบจากระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบEuP 

โดยใชการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และวิเคราะหหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ (SWOT MATRIX) 
 

1.4.3  ดานระยะเวลา 
ใชระยะเวลาตั้งแต เดือนมกราคม 2553 – สิงหาคม 2554 

 

1.5  กรอบแนวคิด 
 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิง

ลึกผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน และสถานประกอบการนํารองที่เขารวม

โครงการเกี่ยวกับระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ

แบบสอบถามจากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของประเทศไทยที่มีการสง

สินคาไปยังสหภาพยุโรป และนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมภายในและ

ภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งสภาวะแวดลอมภายในครอบคลุม 4 ดานคือ ดานบุคลากร ดาน

วัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณ และสภาวะแวดลอมภายนอกอยูภายใต

บริบทดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี พรอมหาความสัมพันธของ
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ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการ

ปฎิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรปดังภาพที่ 1.1 



6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน (Energy –Using  Products :EuP) 

2.  ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

3. สถานการณอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานของประเทศไทย 

4. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของในการพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ

ท่ีใชพลังงานของประเทศไทยที่สอดคลองกับระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน 

5. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ ระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน 

6. งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับ ระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน   

 

ขอมูลทุติยภูมิ 

แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย 

ในการปฏิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานของสหภาพยุโรป 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 

1. ผูเชี่ยวชาญและตัวแทนของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 แหง 

2. สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ

ท่ีใชพลังงานที่เขารวมโครงการที่

เกี่ยวของกับระเบียบผลิตภัณฑท่ีใช

พลังงาน จํานวน 3 แหง 

ขอมูลปฐมภูมิ 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑท่ี

ใชพลังงานที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป 

ตามขอบเขตประเภทผลิตภัณฑ 

ตามระเบียบผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน 

จํานวน 47 แหง 

การวิเคราะหปจจัยและสภาวะแวดลอมภายนอก

(โอกาสและอุปสรรค) 

ดานการเมือง(Politic) 

ดานเศรษฐกิจ(Economic) 

ดานสังคม(Social) 

ดานเทคโนโลยี(Technology) 

 

 

การวิเคราะหปจจัยและสภาวะแวดลอมภายใน  

(จุดแข็งและจุดออน) 

ดานบุคลากร (Man) 

ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี 

(Material) 

ดานการบริหารจัดการ ( Management) 

ดานงบประมาณ (Money) 
 

 SWOT 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด 

 Analysis 

กระบวนการ 

ผลการวิเคราะห

SWOT  Analysis 



7 

1.6  นิยามศัพท   
 

1.6.1  ระเบียบ EuP (A Framework for the Setting of Eco Design Requirements for 

Energy-using Products Directive) หมายถึง กรอบขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ซ่ึงเปนกฎระเบียบดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป 

1.6.2  EuP (Energy-using Product) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ภายใตระเบียบ

ผลิตภัณฑทีใ่ชพลังงาน (EuP Directive) 

1.6.3  Eco design  หมายถึง ดีไซนหรือรูปแบบสินคาซึ่งไดมีการออกแบบอยางเปน

ระบบโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เพื่อทําใหการใชงานสินคาในชวงตลอดวงจรชีวิตสินคานั้น
กอใหเกิดผลที่ดีขึ้นในแงของสิ่งแวดลอม  

1.6.4  การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA)  หมายถึง การ

วิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ การสกัดวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน รวมถึงการใชน้ํา  
การหมุนเวียนกลับมาใชใหม และการกําจัดทิ้งหลังหมดอายุการใชงานในเชิงปริมาณ เพื่อไดผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตลอดวัฏจักรชีวิต และหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
ใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

1.6.5  โครงลักษณทางนิเวศ (Ecological Profile)  หมายถึงรายละเอียดขอมูลปจจัยนํา 

เขาและออก (Input/Output) ตลอดจนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑซึ่งสามารถระบุเชิงปริมาณทาง

กายภาพที่สามารถวัดได  
1.6.6  ภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน หมายถึง สถานประกอบการที่ 

ผลิตผลิตภัณฑในประเทศไทยและสงสินคาไปยังตลาดสหภาพยุโรปที่มีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ซ่ึงตามระเบียบ EuP มีทั้งหมด 19 ประเภทสินคา ดังนี้ 

1.6.6.1  เครื่องตมน้ําประเภทใชกาซ น้ํามัน และไฟฟา  ( Boilers and Combine-

Boiler Gas/Oil/Electric) 

1.6.6.2  เตาตมน้ําประเภทใชกาซ น้ํามัน และไฟฟา (Water heaters–Gas /Oil 

/Electric)  

1.6.6.3  คอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งแลปทอปและตั้งโตะและจอคอมพิวเตอร 

(Personal Computers both Desktops& Laptops and Monitors) 
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1.6.6.4 เครื่องถายเอกสาร โทรสาร พร๊ินเตอร เครื่องสแกนเนอร (Imaging 

Equipment: Copiers, Faxes, Printers, Scanners, Multifunctional Devices) 

1.6.6.5  โทรทัศน (Consumer Electronics: Televisions) 

1.6.6.6  ระบบ Standby and off-mode losses ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

1.6.6.7  เครื่องชารจแบตเตอรี่ (Battery Chargers and External Power Supplies) 

1.6.6.8  ไฟในสํานักงาน (Office Lighting) 

1.6.6.9  ไฟถนนสาธารณะ (Public Street Lighting) 

1.6.6.10  เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยและในหอง (Residential room 

conditioning Appliances –aircro and  Ventilation) 

1.6.6.11  มอเตอรไฟฟาขนาด 1-150 วัตต เครื่องสูบน้ํา พัดลม ระบายอากาศ (ใน

สถานที่อ่ืนๆ ที่ไมใชที่พักอาศัย) (Electric Motors 1-150 kW, Water Pumps Commercial 

Buildings , Drinking Water, Food, Agriculture, Circulators in Buildings , Ventilation Fans 

for Nonresidential) 

1.6.6.12  ตูเย็นและตูแชประเภทตางๆ เพื่อการคา ( Commercial Refrigerators and 

Freezers , including Chillers, Display Cabinets and  Vending  Machines) 

1.6.6.13  ตูเย็นและตูแชในครัวเรือน (Domestic Refrigerators and Freezers) 

1.6.6.14  เครื่องลางจานและเครื่องซักผาในครัวเรือน ( Domestic Dishwashers 

and Washing Machines) 

1.6.6.15  อุปกรณติดตั้งการสันดาปเชื้อเพลิงแบบแข็งขนาดเล็ก  Solid Fuel Small 

Combustion Installations (โดยเฉพาะอุปกรณเพื่อใหความรอน) 

1.6.6.16  เครื่องปนผาแหง (Laundry Dryers) 

1.6.6.17  เครื่องดูดฝุน (Vacuum Cleaners) 

1.6.6.18  เครื่องแปลงสัญญาณโทรทัศน ทั้งแบบ Free TV และ แบบ Pay TV 

(Complex Set Top Boxes with Conditional Access and/or Functions that are always on) 

1.6.6.19  อุปกรณใหแสงสวางในครัวเรือน (Domestic Lighting) 

1.6.7  EU หรือ สหภาพยุโรป หมายถึง องคกรระหวางประเทศที่เกิดจากการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรป กอตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ภายใตสนธิสัญญา

มาสทริชตประกอบดวยรัฐสมาชิก 27 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส 

เยอรมนี  กรีซ  ไอรแลนด  อิตาลี  ลักเซมเบริ์ก  เนอเธอรแลนด  โปรตุ เกส  สเปน  สวี เดน 
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สหราชอาณาจักร ไวปรัส เช็ค เอสโตเนีย ฮังการี  ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด สโลวีเนีย สโล
วาเกีย บัลแกเรีย และโรมาเนีย  

1.6.8  ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง ผูที่มีความรู และประสบการณการทํางานเกี่ยวกับระเบียบ

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ สถาบันการศึกษาตางๆ  

1.6.9  ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (Small and Medium Enterprises: SMEs) หมายถึง 

ธุรกิจขนาดเล็กที่จางคนงานไมเกิน 50 คน หรือสินทรัพยในการผลิตนอยกวา 50 ลานบาท และ

ธุรกิจขนาดกลาง คือ ธุรกิจที่มีคนงานตั้งแต 50 คน ขึ้นไป แตไมเกิน 200 คน ซ่ึงมีสินทรัพยในการ

ผลิตตั้งแต 50 ลานบาท ขึ้นไป แตไมเกิน 200 ลานบาท (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, 2554) 



 

 

 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  ระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป (Energy-Using Products 

Directive: EuP) 
 
 2.1.1  ความหมายของระเบียบ EuP  
 ระเบียบ EuP เปนกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของกลุมประเทศสหภาพยุโรป 

มีแนวคิดเพื่อสงเสริมการออกแบบสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

and Electrical Equipment: EEE) ใหลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑที่

เร่ิมต้ังแต การผลิต การจําหนาย การใชงาน รวมทั้งการกําจัดซากผลิตภัณฑที่หมดอายุ โดย

ครอบคลุมกลุมผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน ตามมาตรา 2 ของระเบียบ  EuP ไดกําหนดคําจํากัดความ

ของผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy-using Products) วาหมายถึง ผลิตภัณฑที่ตองอาศัย

พลังงาน ไมวาจะเปนไฟฟา เชื้อเพลิง ฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน หรือผลิตภัณฑสําหรับ

กําเนิด สงผาน และวัดพลังงาน รวมถึงชิ้นสวนที่ตองอาศัยพลังงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชใน

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่นําเขาสูตลาด และ/หรือใหบริการแกผูใชสุดทาย (End-users) ใน

ลักษณะอะไหลและที่สามารถประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมไดอยางอิสระ (สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2550:128-129) 

สําหรับวัตถุประสงคหลักของระเบียบ EuP เพื่อวางกรอบในการกําหนดความตองการดานการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) สําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy–using  

Products :EuP) และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Products) ตามแนวทาง

หลักของนโยบายการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืนของสหภาพยุโรปและเพื่ออนุรักษพลังงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 

 ระเบียบ EuP มีการประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมี

ผลการบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดยเปนกรอบการดําเนินการที่ระบถุงึ เงือ่นไข 

หลักเกณฑ และวิธีการ (Methodology) เพื่อใหคณะกรรมมาธิการยุโรปใชในการพิจารณาการวาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับ Eco Design สําหรับประเภทผลิตภัณฑที่อยูภายใตระเบียบ EuP ซึ่งหลังจากมี
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ประกาศใชระเบียบ EuP แลวคณะกรรมาธิการยุโรปจะคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อพิจารณากําหนด

มาตรการดําเนินการ (Implementing Measure) โดยทําการศึกษา วิเคราะหประเด็นทางเทคนิคที่

เกี่ยวของโดยละเอียด และประชุมปรึกษาหารือรวมกับประเทศสมาชิก ผูเชี่ยวชาญ และผูที่มีสวน

ไดสวนเสีย เพื่อกําหนดมาตรการดําเนินการ (Implement Measures) โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ 1) 

การกําหนดกลุมผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (Energy-using Products หรือ EuP) และ 2) ประเด็นทาง

ส่ิงแวดลอม (Environmental Aspects) ที่สหภาพยุโรปใหความสําคัญเพื่อทําการควบคุมการผลิต 

 
 2.1.2  ขอกําหนดดานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design Requirement)  
มีเปาหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของตัวผลิตภัณฑหรือขอกําหนดในเรื่องการให

ขอมูลดานลักษณะทางสิ่งแวดลอมของ EuP สามารถแบงขอกําหนด 2 ดาน (สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2550: 74-75) ไดแก 

2.1.2.1  ขอกําหนดทั่วไปเพื่อใหเกิดการปรับปรุง EuP โดยมุงเนนลักษณะทาง

ส่ิงแวดลอมที่มีนัยสําคัญ โดยไมมีการกําหนดขีดจํากัด ซึ่งสามารถแบงเปน  3 สวน ดังนี้   

(1)  พารามิเตอรหรือตัวชี้วัดสําหรับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

สําหรับ EuP ข้ึนอยูกับมาตรการดําเนินการ( Implementing  Measure) ของแตละผลิตภัณฑซึ่งมี

ประเด็นตางๆ ดังนี้คือ น้ําหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑ การใชวัสดุที่มาจากการทํากิจกรรมรี

ไซเคิล การใชพลังงาน น้ํา ทรัพยากรอื่นๆ ตลอดวัฎจักรชีวิต การใชสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

และ/หรือส่ิงแวดลอมตามระเบียบวัตถุอันตรายและระเบียบ RoHs  เปนตน  ปริมาณและลักษณะ

ของการใชส้ินเปลือง ความงายในการใชซ้ําและรีไซเคิล การใชชิ้นสวนซ้ําในตัวผลิตภัณฑ การ

หลีกเลี่ยงการใชเทคโนโลยีที่สงผลรายตอการใชซ้ําและการรีไซเคิล การยืดอายุการใชงานปริมาณ

ของเสียและของเสียอันตรายที่กอ และการปลอยมลพิษสูอากาศ น้ํา และดิน 

(2)  ขอกําหนดดานการใหขอมูล ซึ่งรวมการใหขอมูลจากผูออกแบบ

สําหรับผูบริโภค และขอมูลสําหรับสถานบําบัดซากตามระเบียบ WEEE   

(3)  ขอกําหนดสําหรับผูผลิต โดยผูผลิตมีหนาที่ประเมิน EuP ตลอดวัฎ

จักรชีวิตของสินคาภายใตมาตรการดําเนินการ (Implementing  Measure) ของแตละประเภท

ผลิตภัณฑตามประเด็นที่กําหนดใหตองประเมิน และสรางโครงลักษณทางนิเวศของสินคา (EuP 

Ecological Profile) ที่ไดจากลักษณะเฉพาะทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑและปจจัยนําเขาและ

ออก (Input /Output ) ตลอดวัฎจักรชีวิต โดยระบุในรูปของปริมาณทางกายภาพที่สามารถวัดได 

และเมื่อไดผลประเมินดังกลาวจะตองประเมินทางเลือก (Eco Design Options) ในการ
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ปรับเปลี่ยนการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งเปรียบเทียบสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑที่

ไดเทียบกับระดับ Benchmark ที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการฯ  สําหรับแตละผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ยัง

ครอบคลุมถึงผูผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบที่เปนสวนหนึ่งของ EuP แตอาจไมสามารถประเมิน

ลักษณะเฉพาะทางสิ่งแวดลอมของสินคาของตนไดอยางอิสระ เนื่องจากมีความแปรผันตามการใช

งาน ในกรณีนี้ มาตรการดําเนินการ (Implementing  Measure) สามารถระบุใหผูผลิตชิ้นสวนและ

สวนประกอบยอยเพื่อใชใน EuP และไมไดนําเขาตลาด และ/หรือนํามาใชงานในลักษณะอะไหล 

หรือไมสามารถประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมไดอยางอิสระ ใหขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบของ

วัสดุ ปริมาณการใชพลังงาน วัสดุและ/ หรือทรัพยากรตางๆ ในชิ้นสวน หรือสวนประกอบยอยแก

ผูผลิต EuP เพื่อนําไปเปนขอมูลในการประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดลอมและการออกแบบเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized 

Enterprises) ดวย 

  2.1.2.2  ขอกําหนดเฉพาะเพื่อใหเกิดการปรับปรุงลักษณะทางสิ่งแวดลอมของ 

EuP ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจอยูในรูปการลดการใชทรัพยากรบางอยาง เชน

การจํากัดการใชทรัพยากรชวงตางๆ ในวัฎจักรชีวิต ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ สามารถเลือกกําหนด

ขอกํ าหนดด านใดด านหนึ่ งหรื อทั้ งสองด านก็ ได  ในกรณีที่ กํ าหนดขอกํ าหนดทั่ ว ไป 

คณะกรรมาธิการฯ ตองกําหนดชวงของวัฎจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดลอมที่ตองการควบคุม 

พรอมแนบตัวอยางตัวชี้วัดที่เลือก (Eco Design Parameter) เพื่อเปนแนวทางในการประเมินการ

พัฒนาลักษณะทางสิ่งแวดลอมที่ระบุ หากมีการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ คณะกรรมาธิการฯ ตอง

ระบุระดับขีดจํากัดของลักษณะเฉพาะทางสิ่งแวดลอมที่ตองการ  

 
 2.1.3  วิธีการประเมินการเปนไปตามขอกําหนด (Conformity Assessment)  
 นุจรินทร รามัญกุล (2553:8) กลาวถึงวิธีการประเมินการเปนไปตามขอกําหนด โดยผูผลิต 

EuP ที่จะนําสินคาเขาวางตลาดสหภาพยุโรป จะตองทําการประเมินสินคาตามขั้นตอนที่ระบุในมติ 

93 /465/ EEC หรือการประเมินเปนไปตามขอกําหนดและกฎสําหรับการติดเครื่องหมาย CE โดย

ใชรูปแบบที่ระบุในมาตรการดําเนินการ  ทั้งนี้ สามารถเลือกไดระหวางการใชควบคุมการออกแบบ

ภายในและการใชระบบบริหารจัดการ และหากผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน (EuP) ออกแบบโดยองคกร

ที่ข้ึนทะเบียนในระบบ Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ของสหภาพยุโรปที่รวม

กิจกรรมการออกแบบในขอบเขตของการขึ้นทะเบียน หรือหาก EuP ถูกออกแบบโดยองคกรที่มี
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ระบบบริหารจัดการที่รวมถึงกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ และดําเนินการตาม Harmonized 

Standards ก็จะถือวาผานขอกําหนดดานระบบบริหารจัดการ  

 ในกรณีถือวาเปนไปตามขอกําหนด (Presumption of Conformity) ของระเบียบ EuP จะ

เปนไปตามขอกําหนด ไดแก (1) EuP ที่ติดเครื่องหมาย CE (2) EuP ที่ใชมาตรฐานที่ยอมรับ

รวมกัน (Harmonized Standards) (เฉพาะในหัวขอที่มาตรฐานที่เกี่ยวของ) (3) EuP ที่ไดรับฉลาก

ส่ิงแวดลอม Eco-label ของสหภาพยุโรป หาก Eco-label นั้นไดตามขอกําหนดดานการออกแบบ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจที่กําหนดตามมาตรการดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะเปนผูพิจารณา

เงื่อนไขและตัดสิน “ความเทียบเทาของฉลากแตละชนิด”อยางไรก็ตาม ผูผลิตตองเก็บเอกสารที่

เกี่ยวของกับการประเมินการเปนไปตามขอกําหนดที่ไดดําเนินการ รวมทั้งเอกสารสําแดงการ

เปนไปตามขอกําหนดที่ไดรับเพื่อการตรวจสอบเปนระยะเวลา 10 ป หลังจากผลิต EuP เครื่อง

สุดทาย และหากมีการเรียกขอดูเอกสาร ผูผลิตจะตองนําเอกสารเหลานี้มาแสดงภายใน 10 วัน 

 ผลของการไมไดปฏิบัติตามขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจตามมาตรา 7 ตาม

ระเบียบ EuP คือ ผูผลิตหรือผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองแกไขและทําให  EuP เปนไปตาม

ขอกําหนดที่ระบุในมาตรการดําเนินการที่เกี่ยวของ และ/หรือ ตามขอกําหนดการติดเครื่องหมาย 

CE และยุติขอขัดแยงภายใตเงื่อนไขตามที่ประเทศสมาชิกระบุ เมื่อการมีหลักฐานเพียงพอใหเชื่อ

ไดวา EuP อาจไมเปนไปตามขอกําหนด ประเทศสมาชิกมีสิทธิดําเนินมาตรการตามความจําเปน

โดยพิจารณาจากความรายแรงสามารถสั่งหามนํา EuP เขาตลาด จนกวาจะมีการแกไขใหถูกตอง 

แตหาก EuP ยังคงไมเปนไปตามขอกําหนดอีก ประเทศสมาชิกตองตัดสินใจใหจํากัดหรือหามนํา 

EuP ที่เปนปญหาเขาตลาด และ/หรือ เขามาใชหรือทําใหมีการถอนสินคาออกจากตลาด อยางไรก็

ดีกรณีที่มีการสั่งหามหรือส่ังถอนสินคาออกจากตลาด จะตองแจงใหคณะกรรมาธิการฯ และ

ประเทศสมาชิกอื่นทราบทันที ทั้งนี้คําตัดสินใดๆ ที่ประเทศสมาชิกดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมี

ผลไมวาการจํากัด หรือ หามนําสินคาเขาตลาด และ/หรือ นําเขามาใช ตองระบุเหตุผลในการสั่ง

หามพรอมทั้งตองแจงคําตัดสินนั้นใหฝายที่เกี่ยวของ พรอมกับแจงหนทางแกไขในทางกฎหมาย

ภายใตกฎหมายที่บังคับในประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของ รวมถึงกรอบเวลาในการแกไข  

 สวนความรับผิดชอบของผูนําเขาในกรณีที่ผูผลิตไมไดตั้งอยูในสหภาพยุโรปและไมมี

ตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ ผูนําเขานั้นมีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการทําใหมั่นใจไดวาสินคาที่นําเขา

ตลาด หรือนํามาใหใชเปนไปตามระเบียบนี้และมาตรการดําเนินการที่เกี่ยวของ และเอกสาร

สําแดงการเปนไปตามขอกําหนด (Declaration of Conformity) และเอกสารดานเทคนิค(นุจรินทร 

รามัญกุล,  2553:  26) 
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 2.1.4  มาตรการดําเนินการ (Implementing  Measures) 
 มาตรการภายใตระเบียบ EuP ที่กําหนดขอกําหนดดานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจแก 

EuP ที่ตองการควบคุม หรือ ลักษณะทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ตามที่คณะกรรมาธิการฯ กําหนด 

ประกอบดวยรายละเอียดไดแก 1) ชนิดของ EuP จะตองถูกควบคุม 2) รายละเอียดขอกําหนดดาน

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และขอกําหนดดานเทคนิคอ่ืนๆ 3) มาตรฐานและวิธีที่จะใชวัด 4) 

รายละเอียดวิธีการประเมินการเปนไปตามขอกําหนด 5) ขอบังคับดานการใหขอมูลและการเก็บ

ขอมูลเพื่อการตรวจสอบในอนาคต 6) กําหนดการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน วันที่มีผลบังคับใชและชวง

ระยะเวลาปรับ  เปนตน  โดยมี ข้ันตอนการออกมาตรการดํ า เนินการ  ( Implementing  

Measures:IM) ภายใตระเบียบ EuP (นุจรินทร รามัญกุล,  2553:  6) ดังภาพที่ 2.1   
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พิจารณาสินคาที่จะควบคุม 

ตามหลักเกณฑ 3 ประการดังนี้ 

1. มีปริมาณการใชในสหภาพยุโรปสูง 

2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ 

3. ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

ผลิตภัณฑโดยไมกอภาระคาใชจายที่สูง 
 

 
 การประชุมปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย
(Consultation Forum) อาทิเชน กลุม

อุตสาหกรรม SME กลุมศิลปาชีพ สหภาพ

การคา ผูคา ผูคาปลีก ผูนําเขา กลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และองคกรผูบริโภค 

ระเบียบ EuP 

Consultation  Forum 

การประชุมหารือ 
(All Stakeholders) พิจารณา 

คณะกรรมาธิการฯจะประเมินวาจะออก
ขอกําหนดในแตละผลิตภัณฑ หรือไม อยางไร

แลวจึงพิจารณายกราง Implementing 

Measure 

บังคับใชกฎหมายตาม IM 

ของผลิตภัณฑที่ใชพลังงานในแตละประเภท
ตามระเบียบ EuP 

คณะกรรมมาธิการฯรับรางออก  IM  

สรุป เสนอตอ คณะกรรมมาธิการฯยกราง 
Regulatory  Committee 

ทําการศึกษา (Preparation Study)ตามแนวทาง 

MEEuP เพื่อคนหาขอเท็จจริงเชิงเทคนิค 

(Technical  workshop)ใหไดเปนรายงานและ

ขอเสนอแนะ 

ภาพที่  2.1  ข้ันตอนการออกมาตรการดาํเนนิการ (Implementing  Measures: IM) 

ภายใต ระเบียบ EuP 

แหลงที่มา:  ดัดแปลงจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  ศูนยเทคโนโลยโีลหะ

และวัสดุแหงชาติ, ม.ป.ป. 

 

 คณะกรรมาธิการฯ จะมีการศึกษาการเตรียมความพรอม (Preparation Study) เพื่อเปน

แนวทางในการวางนโยบายและขอกําหนดไดอยางถูกตองและเหมาะสมสําหรับสินคาที่จะควบคุม

ในแตละผลิตภัณฑตามระเบียบ EuP โดยมีการจางเพื่อศึกษาความพรอมเพื่อสรุปเปนรายงานและ

ขอเสนอแนะใหคณะกรรมาธิการฯ พิจารณายกรางมาตรการดําเนินการ Implementing Measure 

กอนการบังคับใชกฎหมายตอไปซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา 7 ประเด็น ดังนี้  
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  1)  ศึกษาสินคาวามีการดําเนินการตามขั้นตอนการผลิตตลอดวัฎจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑหรือไม อยางไร การประเมินผลการดําเนินการ พรอมทั้งพิจารณามาตรฐาน และ

กฎหมายหรือระเบียบที่มีการดําเนินการบังคับใชอยู 

  2)  การวิเคราะหดานการตลาดและเศรษฐศาสตร ทั้ง 2 ฝายคือ ผูศึกษาขอมูล

การลงทุนและการตลาดทั่วไปและแนวโนมของตลาดใหแกผูผลิต  และศึกษาขอมูลพื้นฐาน

งบประมาณและคาใชจายของผูบริโภค 

  3)  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคและโครงสรางพื้นฐานเพื่อศึกษาและระบุ

ถึงแนวโนมปญหาและขอกําจัดที่เปนไปไดในการประยุกตใชการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ( Eco 

Design) และเพื่อเปนตัวชี้วัดความตองการของผูใชหรือผูบริโภคสินคา 

  4)  การวิเคราะหระบบการผลิตของผลิตภัณฑเพื่อศึกษาและวิเคราะหเทคโนโลยี

ที่มีอยูในปจจุบัน 

  5)  การกําหนดกรณีศึกษาพื้นฐานเพื่อประเมินศักยภาพในการพิจารณาตาม

ประเด็นไดแก ปจจัยนําเขาที่เฉพาะเจาะจงถึงผลิตภัณฑ (Product  Specific Inputs)   การ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Base –Case Environmental Impact  Assessment) 

คาใชจายตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Base-Case  Life Cycle Costs) มูลคาผลรวมของสหภาพ

ยุโรป(EU Totals) และผลกระทบตอ ประเทศสหภาพยุโรป (EU- 25 Total System Impact) 

  6)  การวิเคราะหดานเทคนิค เพื่อศึกษาและปรับปรุงทางเลือกที่มีศักยภาพ 

ผลกระทบและคาใชจาย เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มี Best Available   

Technology  (BAT)  

  7)  การวิเคราะห ข้ันสุดทายเพื่อวิเคราะห นโยบายและผลกระทบ  (Policy  

Analysis)  และสถานการณปจจุบัน (Sensitivity Analysis) 

 ตั้งแตเร่ิมประกาศระเบียบ EuP คณะกรรมาธิการยุโรปมีการออกมาตรการดําเนินการของ

แตละผลิตภัณฑมาอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาใหปฎิบัติใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดดังกลาวแตกตางกัน เพื่อใหสถานประกอบการดําเนินการเพื่อเตรียมพรอมตาม

ขอกําหนดดังกลาว ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 แสดง

ประเภทผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบเขตการบังคับของมาตรการดําเนินการ Standby and Off-

mode  Losses  ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ 



 

 

 

ตารางที่ 2.1 ความคืบหนาของมาตรการดําเนินการ ( Implementing Measure)ของระเบียบ EuP  
 

สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

1. เครื่องตมน้ําประเภทใชกาซ น้ํามัน และไฟฟา   (Boilers and combi-boilers- 

gas/oil/electric) 

    X X X 

2. เตาตมน้ําประเภทใชกาซและไฟฟา (Water heaters       X X X 

3.คอมพิวเตอรสวนบุคคลทั้งแบบแลปทอปและตั้งโตะและจอคอมพิวเตอร 

(personal computers –desktop&  Laptops and  computer  monitors) 

    X X X 

4. อุปกรณเครื่องถายเอกสาร โทรสาร ปริ๊นเตอร เครื่องสแกนเนอร (Imaging 

equipment copiers faxs, printers, scanners , multifunctional devices) 

    X X X 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

5.โทรทัศน  ( Consumer electronics televisions)     X No642/2009 

22 ก.ค. 2552 

มีผลบังคับใช 4 ระยะเวลา ไดแก   

1) 20 ส.ค. 2553  2). 7 ม.ค. 2553    

3) 20 ส.ค. 2554  4) 11 เม.ย. 2555   

เงื่อนเวลาขึ้นอยูกับตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ 

6.  Standby and off-mode  losses  ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ (Standby and 

off-mode losses of EuPs)  

    X No 1275 /2008 

17 ธ.ค. 2551 

มีผลบังคับใช  2 ระยะเวลา ไดแก 

1) 7  ม.ค. 2553   2) 7 ม.ค. 2556 

ขอสังเกต: Standby and off-mode  losses  ครอบคลุม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลายประเภท3

7. เครื่องชารทแบตเตอรี่  ( Battery Chargers and external power supplies)     X No 278/2009 

6 เม.ย. 2554 

มีผลบังคับใช ภายใน 1 ป นับวันที่ใชบังคับ 

8. ไฟในสํานักงาน (office lighting )     X X X 

 

9. ไฟถนนสาธารณะ (Public street lighting ) 

    

 

  

No640/2009 

22 ก.ค. 2552 

 

มีผลบังคับใช 3 ระยะเวลา  

1) 16 มิ.ย. 2554 

2) 1ม.ค. 2558 

3) 1ม.ค. 2560  

10. เครื่องปรับอากาศ ในที่พัก (Residential  room conditional appliance-

aircon  and ventilation) 

    X X X 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

Fans No327/2011  

30 ม.ค. 2554 

มีผลบังคับใช 2 ระยะเวลา 

1)1ม.ค. 2556 สําหรับ Ventilation  Fans  

2)1 ม.ค. 2560 สําหรับพัดลมทุกประเภท 

พิจารณาตามประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 

Circulators  No641/2009  

22 ก.ค. 2552  

มีผลบังคับใช 2  ระยะเวลา  

1) 1ม.ค. 2558 

2) 1ม.ค. 2563  

ข้ึนอยูกับประเภทของ circulators  

11.มอเตอรไฟฟา เครื่องสูบน้ํา พัดลมระบายอากาศ (ในสถานที่อื่นๆที่ไมใชที่พัก

อาศัย) (Electronic motors 1-150kw.wat,water pumps-commercial  

buildings, drinking water, food, agriculture- circulators in building  

 

    X 

Electric motors  

No 640/2009  

22 ก.ค. 2552  

มีผลบังคับใช  2  ระยะเวลา  

1) 1ม.ค. 2558 

2) 1ม.ค. 2560  

พิจารณาตามประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ

มอเตอร ที่ตองผานมาตรฐานมอเตอร IE3 

12. ตูเย็นและตูแชประเภทตางๆเพื่อการคา ( Commercial  refrigerators and 

freezers, including  chillers , display cabinets and vending machine) 

 X X X 

 

13. ตูเย็นและตูแชในครัวเรือน (Domestic refrigerators and freezers) 

 

 

 
X 

Household refrigerating  

appliances No 643/2009  

22 ก.ค. 2552  

มีผลบังคับใช  2 ระยะเวลา  

ขอกําหนดทั่วไป 

1) 1 ก.ค. 2553 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

2) 1 ก.ค. 2556 

ขอกําหนดเฉพาะ 

1) 1 ก.ค. 2553  

2) 1 ก.ค. 2555  

3) 1 ก.ค. 2557  

ข้ึนอยูกับดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

( Energy Efficiency Index ) 

Household dishwater  

No 1016 /2010 

10 พ.ย. 2553   

 

มีผลบังคับใช  3 ระยะเวลา  

1) 1 ธ.ค. 2554 

2) 1 ธ.ค. 2556 

3) 1 ธ.ค. 2559 

14. เครื่องลางจานและเครื่องซักผาในครัวเรือน ( Domestic dishwashers and 

washing  machines) 

 

    X 

Household washing 

machine  

No  1015/2010  

10 พ.ย. 2553 

มีผลบังคับใช  2 ระยะเวลา 

1) 1 ธ.ค. 2554 

2) 1 ธ.ค. 2556  

ข้ึนอยูกับดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

( Energy Efficiency Index ) 

15. อุปกรณติดตั้งการสันดาปเชื้อเพลิงแบบแข็งขนาดเล็ก  (Solid Fuel Small     X X X 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

Combustion installation) 

16.เครื่องปนผาแหง (Laundry drivers)     X X X 

17.เครื่องดูดฝุน ( Vacuum cleaners)     X X X 

18. อุปกรณแปลงสัญญาณโทรทัศน (Complex set top boxes with conditional 

access and/ or functions that  are always on) 

    X No 107/2009  

4 ก.พ. 2552  

มีผลบังคับใชภายใน 1 และ 3 ป นับจากวันที่ประกาศใช 

19.อุปกรณใฟใหแสงสวางในครัวเรือน (Domestic lighting)/ 

 

    X Fluorescent lamps  without 

integrated ballast, for high 

intensity discharge lamps, 

and for the ballasts and 

luminaries able to operate 

such as  lamps and 

repealing Directive  

No 245/2009  

18 มี.ค. 2552 

 

 

 

มีผลบังคับใช  3  ระยะเวลา ชวงระยะคือ 1,3,8 ป 

หลังจากการประกาศใช 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
สถานะการศึกษาเบื้องตน 
(Preparation Study) 

ชนิดผลิตภัณฑ 

ศึกษาแลว กําลัง
ศึกษา 

วันที่ประกาศใช1 

(Commission Regulation 
(EC)NO ....../year) 

มีผลบังคับใชตามเงื่อนเวลา  
ขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ2

 

Non- directional household 

lamps  

No  244/2009  

18 มี.ค. 2552 

มี 6 ระยะเวลา ดังนี้ 

1) 1 ก.ย. 2552  

2) 1 ก.ย. 2553 

3) 1 ก.ย. 2554 

4) 1 ก.ย. 2555 

5) 1 ก.ย. 2556  

6) 1 ก.ย. 2559  

ข้ึนอยูกับดัชนีประสิทธิภาพการใชพลังงาน ( Energy 

Efficiency Index ) 

     

แหลงที่มา: European  Commission ,2011. 
ขอสังเกต: :    1.ผลการบังคับใชจะนับจากวันที่ประกาศ ตาม commission regulation ที่ลงใน Official  Journal  of the European Union  

    2 รายละเอียดตามเงื่อนไขในแตละมาตรการดําเนินการของแตละผลิตภัณฑ จากhttp://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm#top 

     3 พิจารณาตามตารางประเภทผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบเขตการบังคับของมาตรการดําเนินการ Standby and off-mode  losses  ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

 หมายถึง มีการดําเนินการแลว   X หมายถึง ยังไมมีการดําเนินการ 
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ตารางที่ 2.2 ประเภทผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบเขตการบังคับของมาตรการดําเนินการ Standby and Off-mode  Losses  ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ (List  of  Energy-using  

Products  Coverd by Implementing Measure of  Standby and Off-mode Losses of EuPs)  
1. Household appliances 2. Information technology equipment intended 

primarily for use in the domestic environment  

3. Consumer equipment  4.  Toys, leisure and sports equipment  

Washing machine 

Clothes dryers, Dish washing machine 

Cooking , Electric ovens 

Electric hot plates, Microwave ovens 

Toasters, Fryers  

Grinders, coffee machine and equipment for 

opening or sealing container or packages 

,Electric knives  ,Other appliances for 

cooking  and other  processing  of food, 

cleaning  and maintenance of clothes  

Appliances for  hair  cutting , hair  

drying, tooth brushing, shaving  

massage and other body care  

appliance Scales 

Personal Computers both Desktops & Laptops 

and monitors 

Fax  

Multifunction devices 

Radio sets  

Television sets  

Video cameras 

Video recorders 

Hi Fi record 

Audio amplifiers 

Home theatre systems 

Musical instruments 

And other equipment for the purpose of recording 

or reproducing sound or imaging other than by 

telecommunications 

 

Electronic trains or car racing sets  

Hand-held video game consoles  

Sports equipment  with  electric or electronic 

components  

Others toys, leisure and sport equipment  

แหลงที่มา: ดัดแปลงจาก European  Commission,  2011.  
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 2.1.5  ประเภทผลิตภณัฑตามระเบียบ EuP  
 ครอบคลุมสินคาที่ใชงานโดยพลังงานทุกประเภท ไดแก พลังงานไฟฟา พลังงานฟอสซิล

(Fossil) และพลังงานทดแทน (Renewable Fuels) ทั้งนี้ ชิ้นสวน (Parts) ของสินคาดังกลาวที่

จําหนายเปนอะไหลก็รวมอยูในขายดวยเชนกัน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 

2552:109) โดยมีจํานวนประเภทสินคา 19 ชนิด ไดแก 

  2.1.5.1  เครื่องตมน้าํประเภทใชกาซ น้ํามนั และไฟฟา (Boilers and Combi-

boiler—gas/oil/electric) 

  2.1.5.2  เตาตมน้ําประเภทใชกาซ น้าํมัน และไฟฟา (Water Heaters –

gas/oil/electric) 

  2.1.5.3  คอมพิวเตอรสวนบคุคล ทั้งแบบแลปทอปและตัง้โตะ และ 

จอคอมพิวเตอร ( Personal Computers Both Desktops &Laptops and Monitors) 

  2.1.5.4  อุปกรณเครื่องถายเอกสาร โทรสาร พร๊ินเตอร เครื่องสแกนเนอร 

(Imaging Equipment:copiers, faxes, printers, scanners , multifunctional devices) 

  2.1.5.5  โทรทศัน ( Consumer electronics:televisions) 

  2.1.5.6  ระบบ Standby and Off-mode Losses ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

  2.1.5.7  เครื่องชารจแบตเตอรี่ (Battery Chargers and External Power 

Supplies) 

  2.1.5.8  ไฟในสํานักงาน (Office Lighting) 

  2.1.5.9  ไฟถนนสาธารณะ (Public Street Lighting) 

  2.1.5.10  เครื่องปรบัอากาศในทีพ่ักอาศยัและในหอง (Residential Room 

Conditioning Appliances –aircro and  ventilation) 

  2.1.5.11  มอเตอรไฟฟา เครือ่งสูบน้าํ พัดลม ระบายอากาศ (ในสถานที่อ่ืนๆ ที่

ไมใชที่พักอาศยั)(Electric Motors 1-150 kW, Water Pumps Commercial Buildings , Drinking 

Water, Food, Agriculture, Circulators in Buildings , Ventilation Fans for Nonresidential) 

  2.1.5.12  ตูเยน็และตูแชประเภทตางๆ เพือ่การคา ( Commercial Refrigerators 

and Freezers , Including Chillers, Display Cabinets and  Vending  Machines) 

  2.1.5.13  ตูเยน็และตูแชในครัวเรือน (Domestic Refrigerators and Freezers) 

  2.1.5.14  เครื่องลางจานและเครื่องซักผาในครัวเรือน ( Domestic Dishwashers 

and Washing Machines) 
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  2.1.5.15  อุปกรณติดตั้งการสันดาปเชื้อเพลิงแบบแข็งขนาดเล็ก ( Solid Fuel 

Small Combustion Installations) 

  2.1.5.16  เครื่องปนผาแหง (Laundry Dryers) 

  2.1.5.17  เครื่องดูดฝุน (Vacuum Cleaners) 

  2.1.5.18  เครื่องแปลงสัญญาณโทรทัศน ทัง้แบบ Free TV และ แบบ Pay TV 

(Complex Set Top Boxes with Conditional Access and/or Functions that are always on) 

  2.1.5.19  อุปกรณใหแสงสวางในครัวเรือน (Domestic Lighting) 

 นอกเหนือจากประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตามระเบียบ EuP ไดมีการขยายครอบคลุม

สินคาที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในระหวางการใชงาน รวมทั้งชิ้นสวนที่ใชในการประกอบ/

ผลิตสินคา (Energy related Products Directive:ErP Directive 2009/125/EC ซึ่งประกาศใชเมื่อ

วันที่ 21 ต.ค. 2552  และอาจมีผลบังคับใชประมาณป 2558 ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการติดตาม

เพื่อเตรียมพรอมกับระเบียบใหมที่มีเจตนารมณของระเบียบที่ตองการลดผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑและเพื่อลดการใชพลังงานมากที่สุด  

 

2.2  กฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑอื่นที่เก่ียวของ 
 
 2.2.1  กฎระเบียบผลิตภณัฑดานสิ่งแวดลอม  
 ระเบียบ WEEE (Waste  Electrical and Electronic Equipment)เปนกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การจัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยใหผูผลิตเปนผู รับภาระ 

(Producer Responsibility) หรือ ผูสรางมลพิษเปนผูจาย โดยใหผูผลิตตองรับผิดชอบในการ

จัดเก็บซากเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ โดยสงเสริมการนําชิ้นสวน/วัสดุกลับคืน (Recovery) การใชซ้ํา/

การนํากลับมาใชใหม (Recycle/Reuse) โดยผานระบบการรับคืน (Return)และการจัดเก็บ

รวบรวม (Collection) ของผูผลิต และเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่ง EU 

ประกาศใชเมื่อป 2547 ทั้งนี้ ประเทศไทยไดมีการดําเนินตามระเบียบ WEEE เห็นไดจาก

ยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงบูรณาการโดยกรม

ควบคุมมลพิษ ซึ่งไดความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เพื่อเปนการ

จัดระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทยใหมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินการงาน  เปนการ
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สงเสริมการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ยกตัวอยาง 

แนวทางการจัดการซากโทรศัพทมือถือและแบตเตอรี่ของกรมควบคุมมลพิษ 

 ระเบียบ RoHS (Restriction of the use of  certain Hazardous  Substance in 

Electrical and Electronic Equipment) เปนกฎระเบียบวาดวย การกําหนดและควบคุมสาร

ตองหามในผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนการจํากัดการใชสารเคมีอันตรายบาง

ประเภทในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีสวนสนับสนุนแกระเบียบ WEEE ที่มีการ

จํากัดซากผลิตภัณฑ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 

กรกฎาคม 2549 สําหรับสินคาที่นําเขาหรือขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ครอบคลุมประเภท

ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองการอาศัยไฟฟาในการทํางาน เชน 

โทรทัศน เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เปนตน รวมทั้งชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟา ตั้งแตแผงวงจร อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ไปจนถึงสายไฟ จะตองผานขอกําหนดดังกลาว คือ จะตองใชสารอื่นในอุปกรณ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทดแทนการใช ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียม-  

เฮกซะวาเลนซ (Hexavalent Chromium Cr-VI) สารโพลิโบรมิเนท-ไบฟนิล (PolyBrominated 

Biphynyles-PBB) และสารโพลิไบรมิเนท -ไดฟนิล-อีเทอร (PolyBrominated Diphynyl Ethers -

PBDE) (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,  2552: 91-93)ยกเวนการใชงานเฉพาะ

บางอยางที่ระบุใหเปนขอยกเวน REACH ( Registration  Evaluation  and  Authorization of 

Chemicals Directive) เปนกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชสารเคมีในผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจะตองมีการ

ข้ึนทะเบียน การประเมินผล การรับรองและการควบคุมการใชสารเคมี เปนตน (สถาบันไฟฟาและ

อิเล็คทรอนิกส,  2549:  46) 

 ระเบียบ REACH (Registration  Evaluation  and  Authorization of Chemicals 

Directive) เปนกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน  การประเมินความเสี่ยง  การขออนุญาต และการ

จํากัดการใช สารเคมี ในสหภาพยุโรป ที่มีประกาศอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549

โดยขอกําหนด REACH ที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้นๆ เทานั้น แตไมรวมสารเคมี เคมีภัณฑ 

ที่มีการใชงานในกระบวนการผลิตนอก EU ที่ไมติดไปกับตัวสินคา นั้น โดยขอกําหนดภายใต

ระเบียบ REACH มีผลบังคับใชกับสถานประกอบการของสหภาพยุโรปที่ทํากิจกรรมในเชิงพาณิชย

ที่มีสวนเกี่ยวของกับสารเคมี/เคมีภัณฑ ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ไมวาผลลัพธ

หรือสินคาที่ไดจากกิจกรรมนั้น จะถูกนําเขาตลาดสหภาพยุโรปหรือไมก็ตาม รวมทั้งการผลิตเพื่อ

การสงออกทั้งหมด (รอยละ 100) แตระเบียบ REACH ไมครอบคลุมกิจกรรมหรือเหตุการณที่

เกิดขึ้นนอกสหภาพยุโรป ดังนั้น REACH จึงไมมีผลกระทบทางตรงตอผูผลิตนอกสหภาพยุโรป แต
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ผูผลิตนอกสหภาพยุโรปมีหนาที่ทางออมในฐานะผูขายสินคาใหกับผูประกอบการในสหภาพยุโรป

ที่ทําหนาที่เปนผูนําเขา หรือ ผูใชในสายโซการผลิต เพื่อชวยใหลูกคากลุมนี้สามารถปฏิบัติหนาที่

ของตนไดอยางครบถวน ตามที่กฎหมายกําหนด(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ.  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ,ม.ป.ป.) ทั้งนี้ในประเทศไทยไดมีหนวยงานที่ดูแล

คือ ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ

ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มีหนาที่จัดและ บริหาร และวิเคราะหขอมูลเพื่อสราง

ความรูดานวัตถุอันตรายและความปลอดภัยพรอมการพัฒนาและการใหความรูเกี่ยวกับดาน

สารเคมี 

 
 2.2.2  ระบบการจัดการสิง่แวดลอม  
 ISO 14062 (Eco Design) คือการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Design) 

เปนวิธีการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมที่แหลงกําเนิดเปนการประสานหลักเกณฑทางดาน

ส่ิงแวดลอมไปในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากความหมายของ Economic 

(เศรษฐศาสตร) และ Ecological (นิเวศวิทยา) ซึ่งจะพิจารณาในแงดานการลงทุนและผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมเพื่อหาแนวทางรวมในการออกแบบผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

นอยที่สุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) จาก

ผลิตภัณฑเกิดจนถึงถูกทําลายและนํากลับมาใชใหม (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2553:14) 

ในปจจุบัน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปถือวาเปนผูนําแนวคิดดังกลาว จึงมีการสนับสนุนให

ความรูและทักษะดาน Eco Designแกกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาแก

ประเทศในเอเชียภายใตโครงการ Asia Eco Design Electronics (AEDE) Project ใหแกประเทศ

ไทย อินเดียและจีน ซึ่งเปนคูคาสําคัญของตลาดสหภาพยุโรป(เครือขายการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจไทย,2550) สําหรับประเทศไทยไดมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตามแนวคิด

ดังกลาวซึ่งมีเครือขายที่เปนหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ(MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย(สกว.)และมหาวิทยาลัยหลายแหง เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักการทั่วไปของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มีดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑนั้นๆ ตั้งแตเร่ิมจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งการกําจัดซากผลิตภัณฑไดแก 
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ดานวัตถุดิบ มีการเลือกวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรือมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตํ่าทั้งใน

สวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ มีการลดการใชทรัพยากร หรือ การเลือกใชวัสดุทดแทน ดานการผลิต 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพทางดานสิ่งแวดลอม การนํากลับมาใชใหม 

(Recycle) ภายในกระบวนการผลิต หรือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดานการขนสง มีการบริหาร

จัดการดานขนสงตลอดชวงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (การขนสงวัตถุดิบ การขนสงผลิตภัณฑ และ

การขนกลับเพื่อทําลายเมื่อส้ินอายุ )ใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุดและมีความคุมคา

ทางเศรษฐศาสตรมากที่สุด ดานการใชงาน พิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑวามีสวนใดที่กอ

มลพิษมากที่สุดเชน การใชน้ํา การประหยัดไฟฟา เพื่อนําประเด็นมาใชประกอบการการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ดานการออกแบบ มีการออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน โดยการปรับปรุงและการใช

ซ้ํา เพื่อใหใชงานไดนาน หรือออกแบบเพื่องายตอการบํารุงรักษา รวมทั้งออกแบบเพื่อจัดการซาก

ผลิตภัณฑ ซึ่งอาจมีการนําไปใชซ้ําได หรือ สามารถถอดชิ้นสวนเพื่องายตอการรีไซเคิล  

 เครื่องมือที่ใชประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และชวยในการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม

ของผลิตภัณฑมีใชกันหลายวิธี ดังนั้น การเลือกใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนับเปนเรื่องสําคัญ 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมการผลิตขององคกรและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชอยูปจจุบัน เพื่อ

สรางผลิตภัณฑใหมมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เมื่อพิจารณาครอบคลุมตลอดวัฏจักร

ผลิตภัณฑ ยกตัวอยาง เชน การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ LCA  เปนเครื่องมือในการประเมินผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมของกระบวนการผลิตหรือ ผลิตภัณฑ ตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตที่ใหขอมูล

ละเอียดที่สุด ใชเวลามากและคอนขางซับซอน โดยพิจารณาผลกระทบครอบคลุมตั้งแต การไดมา

ซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนสงและการจําหนาย การใชงาน การบํารุงรักษา การกําจดัหลงัหมดอายุ

การใชงาน รวมถึงการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือการใชซ้ํา (Reuse) และเทคนิค

อ่ืนๆ เชน Eco Strategy Wheel, Checklist, Life Cycle Design Structure Matrix (LC-DSM) 

เปนเครื่องมือที่งายกวา LCA ใหผลการประเมินผลิตภัณฑที่เร็วกวาและใชเวลานอยกวา เปนการ

ประเมินผลิตภัณฑในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีแนวทางที่แตกตางกันไปแสดงรายละเอียด

ของเครื่องมือแตละชนิดตามตารางที่ 2.3 
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เทคนคิ 
 

เปาหมาย 
 

จุดมุงหมายดานส่ิงแวดลอม 
 

ผูเกี่ยวของในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

 

ลําดับการใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

 

ประเภทขอมูลที่ใช 
 

LCA (Full) ผลิตภัณฑ 

 

ทรัพยากร  พลังงาน  มลพิษ 

 

ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม ระยะสดุทายของ

กระบวนการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ 

ขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีความ

ซับซอน 

Eco strategy 
Wheel 

ผลิตภัณฑ 

 

รายการตรวจสอบกลยุทธ Eco design 

- มีการออกแบบตามรายการตรวจสอบตามกลยุทธ 

- ระบุหนาที่เหมาะสมในการใชงาน 

- ลดผลกระทบในชวงการใช 

- ลดการใชวัสดุท่ีเหมาะสม  

- ใชกระบวนการผลติท่ีเหมาะสม 

- การจัดการซากหลงัหมดอายุการใชงานที่เหมาะสม 

- ระบบการกระจายสินคาท่ีเหมาะสม 

- การผลิตท่ีเหมาะสม 

ทีมงานจากสวนตางๆของ

องคกร 

 

ระยะแรกของ

กระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

ขอมูลเชิงคุณภาพ/ระดมสมอง 

 

DfE 
Checklist  
 

 

ผลิตภัณฑ  

 

บทสรุปอยางงาย  เชน รายการวัสดุท่ีควร หลีกเลี่ยง 

เปนตน 

 

นักออกแบบ 

 

ระยะแรก/สุดทายของ

กระบวนการ 

พัฒนาผลิตภัณฑตาม

ประเด็นท่ีตองการปรับปรุง 

ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

Life Cycle 
Design 
Structure 
Matrix 
( LC-DSM) 

ผลิตภัณฑ  บงช้ีประเด็นดานสิ่งแวดลอม นักออกแบบ ระยะแรกของกระบวนการ ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ  
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
เทคนคิ 

 
เปาหมาย 

 
จุดมุงหมายดานส่ิงแวดลอม 

 
ผูเกี่ยวของในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
 

ลําดับการใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

 

ประเภทขอมูลที่ใช 
 

QFDE  
 

ผลิตภัณฑ/ช้ินสวน คํานวณหาชิ้นสวนที่มีความเปนไปไดในการออกแบบ นักออกแบบ ระยะแรกของ

กระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

ขอมูลเชิงปริมาณ/ขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
แหลงที่มา: สถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส, 2548: 6-1 ถึง 6-5. 
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 ประโยชนในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ในแงธุรกิจเปนการลดตนทุน

คาใชจายจากปรับลดปริมาณวัตถุดิบหรือ ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตจากการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ มีผลกําไรจากการปรับสินคาใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อตอบสนองแนวโนม

ตลาดสีเขียว ทั้งยังสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรและผลิตภัณฑ นอกจากนี้ และลดปญหาการ

ใชกําแพงที่มิใชภาษีดานสิ่งแวดลอม และรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ เชน WEEE, RoHS, EuP เปนตน 

 ISO 14001 (Environmental Management System: EMS) เปนขอกําหนดของ

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และแนวทางในการนําขอกําหนดไปใชในองคกรไมวาจะ

เปนผูผลิตสินคา หรือ การบริการจะตองปฎิบัติตามหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐาน ISO 14001มีพื้นฐานจากขั้นตอนการดําเนินการตามวงจร ของ Demming (PCDA) ซึ่ง

เ ร่ิมจากวางแผน  (Plan) การปฎิบัติ  (Do) การตรวจสอบ  (Check) และการเปลี่ยนแปลง 

(Change/Act) โดยการตรวจสอบและการทบทวนนั้น เปนการประเมินการทํางานของระบบเพื่อให

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (จําลอง โพธิ์บุญ, 2549: 2-5) ทั้งนี้มีระบบ Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS) ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงระบบขององคกรระบบหนึ่งที่

กําหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรป ตั้งแต พ.ศ. 2538 ใชสําหรับการประเมิน รายงาน และพัฒนาผลการ

ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงาน EMAS เปนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภาคสมัครใจ 

ใชในการขอใบรับรองไดเหมือนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และ

ในปจจุบัน EMAS ไดผนวกรวม ISO 14001 เขาไวเปนสวนหนึ่งของขอกําหนดของ EMAS 

 ISO 14040 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment)ตามคํานิยาม

ขององคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน(International Organization for 

Standardization: ISO) เปนการเก็บรวบรวมและการประเมินคาของสารขาเขาและสารขาออก

รวมทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบผลิตภัณฑตลอดวัฎจักรชีวิตซึ่ง

ครอบคลุมต้ังแตการออกแบบ การสกัดวัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชงาน รวมถึงการใชน้ํา 

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม และการกําจัดทิ้งหลังหมดอายุการใชงานในเชิงปริมาณ ซึ่งอาจกลาว

ไดวาพิจารณาผลิตภัณฑ ตั้งแตเกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยศึกษาถึงปริมาณพลังงานและ

วัตถุดิบที่ใชรวมถึงของเสียที่ปลอยสูส่ิงแวดลอมทั้งทางอากาศ น้ําและดินโดยการพิจารณา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ที่ครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ สุขอนามัย และปญหาสิ่งแวดลอมระดับ

โลก เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยมีกรอบ

การดําเนินการ LCA ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่ง มี 4 ข้ันตอน ไดแก การกําหนด
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เปาหมายและขอบเขตการศึกษา การวิเคราะหบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม การประเมินผล

กระทบตอส่ิงแวดลอม การแปลผลและประเมินผล การปรับปรุง เพื่อนํามาประยุกตใช ในการ

ออกแบบ/ พัฒนา/ การปรับปรุงผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม วางแผนกลยุทธเพื่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธดาน

การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ฉลากสิ่งแวดลอม เปนตน (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส,  2549:  

28-34)  

 โดยขั้นตอนการศึกษาวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  1) การ

กําหนดเปาหมาย (Goal Definition)  2) การกําหนดขอบเขต (Scope Definition) คือ การบงชี้และ

กําหนดสิ่งที่ตองการประเมินและจํากัดรวบรวมสิ่งที่เปนประโยชนตอเปาหมายของ LCA  3) การ

ทําบัญชีรายการ (Inventory) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมจากกระบวนการที่

ไดมีการนิยามไวแลวในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scope Definition) และการสรางแบบจําลอง

ของระบบผลิตภัณฑ (Product System)  4) การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)จาก

ขั้นตอนในการทําบัญชีรายการ ( Inventory) เพื่อทราบขอมูลของการแลกเปลี่ยนทางสิ่งแวดลอม

ของระบบผลิตภัณฑทั้งหมด สําหรับดัชนีที่ชวยในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม คือ 

NETS (Numerical Environment Total Standard) ซึ่งเปนวิธีที่ใชอธิบายผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในวัฎจักรชีวิตได เปนคาที่คํานวณไดตามความรุนแรงของผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่ไดรับ ใชบอกหรือตีคาของภาระสิ่งแวดลอมใหออกมาเปนตัวเลขได โดยพิจารณา

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่สนใจ(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2549: 30-34) 

 ISO 14020 ประเภทของฉลากสิ่งแวดลอมภายใตมาตรฐานระหวางประเทศของชุด

อนุกรม ซึ่งเปนหลักการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและการใชฉลากสิ่งแวดลอม มีอยู 3 ประเภทคือ 

ประเภทที่ 1 ฉลากผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมที่รับรองโดยองคกรอิสระ (Third Party Certification) 

สําหรับองคกรอิสระนั้นในประเทศไทยนั้น คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ประเภทที่ 2  ฉลากสิ่งแวดลอมเพื่อส่ิงแวดลอมที่รับรองโดยตนเอง (Self 

Declaration Claim) และประเภทที่ 3 ฉลากสิ่งแวดลอมเพื่อส่ิงแวดลอมที่บอกรายละเอียด  

(Report Card) หรือ เปนประเภทที่ใชวัฎจักรชีวิต(Life Cycle Assessment: LCA) เชน ฉลาก

คารบอน และ ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท เปนตน (อัมพร ดานนภา, 2541: 37) 
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 2.2.3  มาตรฐานผลิตภัณฑดานสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 CE Marking (Conformity European Mark: CE Marking) คือ มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป มีการบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2536 เปนตนมา เปนการรับรอง

วามีการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป สําหรับสินคา

อุตสาหกรรมทุกประเภท ที่จําหนายในสหภาพยุโรป ทั้งสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตในสหภาพ

ยุโรปครอบคลุมผลิตภัณฑรวม 22 กลุมสินคา เชน ของเลนเด็ก เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร อุปกรณทางการแพทย ลิฟต และหมอน้ํารอน เปนตน เพื่อคุมครองความ

ปลอดภัยใหแกผูบริโภคในสหภาพยุโรปและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น ในการ

กํากับดูแลและตรวจสอบเครื่องหมาย CE มีระเบียบในการประเมินความปลอดภัยจะแตกตางกัน

ไปตามผลิตภัณฑ บางผลิตภัณฑผูผลิตสามารถประเมินและทดสอบผลิตภัณฑตามกระบวนการที่

ระบุไวในระเบียบของสหภาพยุโรปไดเลย แตในบางกรณี หนวยงานตรวจสอบอิสระ (Notified 

Body) ตองเขามาทดสอบผลิตภัณฑ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปมีหนวยงานกํากับดูแลของประเทศสมาชิก

คอยควบคุมและสุมตรวจสอบผลิตภัณฑที่ใชเครื่องหมาย CE (กรมการคาระหวางประเทศ,2552)  

 ข้ันตอนการขออนุญาตติดเครื่องหมาย CE บนสินคาอุตสาหกรรมมีรายละเอียดสําคัญ

ดังนี้ 1)ตรวจสอบระเบียบขอบังคับ (Directives) และมาตรฐานสินคา (Harmomized Standards) 

เพื่อใชเปนแนวทางปฎิบัติ 2) การทดสอบผลิตภัณฑ เพื่อใหมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สหภาพ

ยุโรปกําหนด 3) จัดทําแฟมขอมูลดานเทคนิค (Technical File) ผูผลิต ผูนําเขา หรือ ตัวแทน

จําหนายตองจัดทําแฟมขอมูลทางเทคนิค เพื่อเปนหลักฐานแสดงตอคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อมี

การเรียกตรวจสอบทั้งนี้ แฟมขอมูลดานเทคนิคตองมีรายละเอียดตางๆ 4) จัดทําใบรับรอง 

(Declaration of Conformity) ผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนจําหนาย ตองจัดทําใบรับรอง เพื่อแสดง

วาสินคาที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยตามที่สหภาพยุโรป กําหนด 5)ติดเครื่องหมาย CE ผูผลิตจะ

ติดเครื่องหมาย CE บนตัวสินคาหรือบนบรรจุภัณฑไดก็ตอเมื่อสินคาของตนผานการทดสอบและมี

มาตรฐานตามที่สหภาพยุโรปกําหนด (กรมการคาระหวางประเทศ, 2552) 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ มี 2 

ประเภท อันไดแก  

1) มาตรฐานบังคับ หมายถึง การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบางประเภทที่ผลิตขึ้น เพื่อความปลอดภัยหรือ เพื่อปองกันความเสียหาย

อันอาจจะเกิดแกประชาชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหรือ แกกิจการอุตสาหกรรม 

หรือเศรษฐกิจของประเทศ (สุดาศิริ วศวงศ, 2543: 115-116) โดยมีรายชื่อผลิตภัณฑที่บังคับตาม
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มาตรฐานผลิตภัณฑที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดอยูในขอบเขตประเภทผลิตภัณฑตามระเบียบ 

EuP ดังนี้  

 

ตารางที่ 2.4 รายชื่อผลิตภัณฑที่บงัคับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ (มอก.) ของสาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึง่อยูในขอบเขตประเภทผลิตภัณฑตามระเบยีบ EuP 
ผลิตภัณฑ มาตรฐาน วันที่มีผลบังคับใช 

1.หลอดไฟฟา  มอก.4-2529 เลม 1- 2539 1 พฤษภาคม 2530 

2. เตารีดไฟฟาเฉพาะดานความ

ปลอดภัย 

มอก.366-2547 26 ธันวาคม 2548 

3. เตาไฟฟาชนิดตัวทําความรอน  มอก. 870-2532 21 กันยายน 2536 

4. หลอดฟลูออเรสเซนต:เฉพาะดาน

ความปลอดภัย 

มอก.956-2533 25 กันยายน 2534 

5. หมอหุงขาวไฟฟาและดานความ

ปลอดภัย  

มอก. 1039-2547 21 กมุภาพันธ 2549 

6. เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ

เกี่ยวของที่ใชแหลงจายไฟฟาประธาน

สาํหรับใชในที่อยูอาศัยและงานทั่วไปที่มี

ลักษณะคลายกันเฉพาะดานความ

ปลอดภัย 

มอก.1195-2536 31 สิงหาคม 2545 

7.เครื่องอบผาเฉพาะดานความปลอดภัย มอก.1389-2539 23 มีนาคม 2545 

8. เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย มอก. 1462-2548 21 สิงหาคม 2550 

9.กระทะไฟฟาเฉพาะดานความ

ปลอดภัย 

มอก. 1509-2547 27 เมษายน 2549 

10. เครื่องปรับอากาศสําหรับหองเฉพาะ

ดานสิ่งแวดลอม ประสิทธิภาพพลังงาน 

มอก.2134-2545 11 มีนาคม 2548 

11. ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัยเฉพาะ

ดานสิ่งแวดลอม:ประสิทธิภาพพลังงาน 

มอก.2186-2547 23 ธันวาคม 2549 

12. ตูเย็นสําหรับใชในที่อยูอาศัยเฉพาะ

ดานปลอดภัย 

มอก.2214-2548 23 ธันวาคม 2549 

13. มอเตอรคอมเพรสเซอร มอก. 812-2548 23 มกราคม 2551 

 

แหลงที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2553: 2-4. 

 

  2)  มาตรฐานธรรมดาหรือโดยสมัครใจ หมายถึง การกําหนดมาตรฐานสําหรับ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตางๆไว เพื่อสงเสริมใหผูผลิตดําเนินการผลิต ใหผลิตภัณฑมีมาตรฐาน มี
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คุณภาพดี และมีความปลอดภัยในการใชเปนประโยชนตอผูบริโภค (สุดาศิริ วศวงศ, 2543: 120-

121) 

 สําหรับฉลากส่ิงแวดลอมในประเทศไทย มีหนวยงานที่รับผิดหลายงาน ตามวัตถุประสงค

ของแตละฉลาก ขอมูลจากเอกสารประกอบการสัมมนา โครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 หัวขอ

ความสําคัญของสินคาสิ่งแวดลอมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ พบวา มีระบบสินคาสิ่งแวดลอมในไทย (กิตติ สุขุตมตันติ,  2553:  3-6) โดย

สรุป 8 ประเภท โดยมีลําดับที่ 5-8 เปนฉลากสิ่งแวดลอมดานประหยัดพลังงาน ดังนี้  

  1)  สินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หมายถึง สินคาที่สงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมจากขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบ การผลิต ขนสง การใชงาน และการจัดการหลัง

หมดอายุการใชงานเมื่อเทียบกับสินคาที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  สวนบริการ เปนธุรกิจการบริการ

ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากขั้นตอนการจัดการวัตถุดิบการใชทรัพยากรและพลังงานในชวง

การใหบริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนอยกวาเมื่อเทียบกับบริการอื่นที่มี

ลักษณะเดียวกัน (กรมควบคุมมลพิษ,2552)การกําหนดกฎเกณฑดังกลาวเพื่อเปนการสนับสนุน

นโยบายการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ขอมูลปจจุบันมี จํานวน 17 

สินคาและบริการ (14 ประเภทสินคาและ 3 ประเภทบริการ)  

  2)  ฉลาก Green Production ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ตาม

รายละเอียดโครงการสงเสริมการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(Green Production) เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหผูประกอบการการพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดวยจะมอบ

ตราสัญลักษณการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีเกณฑการประเมินสถานประกอบการที่ใช

กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ เชน ใชวัตถุดิบที่เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม ลด หรือ หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี หรือวัตถุดิบ ใชพลังงานอยางประหยัดหรือใช

พลังงานสะอาด มีการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการมลพิษที่เหมาะสม เปน

ตน  ขอมูลปจจุบัน มี 6 เกณฑ ไดแก  การผลิตกระดาษสา สุรากลั่น ส่ิงทอขนาดเล็ก ผักผลไมแช

เย็น/แชแข็ง เฟอรนิเจอรไมและน้ําตาล 

  3)  ฉลากลดคารบอนตามคํานิยามขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(อบก.) หมายถึง ฉลากที่แสดงระดับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศตอหนวย

ผลิตภัณฑ โดยการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินการปลอย 
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กาซเรือนกระจก จํานวน 35 บริษัท 145 ผลิตภัณฑ 

  4)  ฉลากคารบอนฟุตพริ๊นทซตามคํานิยามองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก

(อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่

ผลิตภัณฑตอหนึ่งหนวยสินคา โดยวิธีการคิด ที่เร่ิมจากการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึง

การจัดจําหนายและการกําจัดซาก ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ โดยจะแสดงขอมูลไวที่ฉลาก 

เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคในการเลือกสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จํานวน 25 บริษัท  

  5)  ฉลากประหยัดพลังงานไฟฟาเบอร 5 (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

,ม.ป.ป.) พิจารณาสินคาประหยัดพลังงานที่ชาวบานใช จํานวน 11 สินคา ซึ่งเปนสัญลักษณของ

การประหยัดไฟฟา บอกประสิทธิภาพของการใชพลังงาน เปนไปตามพระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน โดยไดริเร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2549 มีทั้งผลิตภัณฑที่ใชพลังงานไฟฟาและ

ไมไดใชพลังงานไฟฟา โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพ จากสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขายการ

ทํางาน อันไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

ตางๆ และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูดําเนินการในการหาหองปฎิบัติการที่

เหมาะสมในการทดสอบประสิทธิภาพของพลังงาน 

  6)  ฉลากประสิทธิภาพสูงตามคํานิยามของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายถึง ฉลากที่แสดงคาประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑซึ่ง

เปนคาประสิทธิภาพที่ไดจากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กําหนดของแตละผลิตภัณฑโดย

รูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแตละผลิตภัณฑมีลักษณะเหมือนกัน จะตางกันบริเวณขอความ

ดานลางซึ่งระบุชนิดและแสดงคาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑนั้นๆ จะแสดงประเภทสินคาประหยัด

พลังงานขั้นต่ํา และข้ันสูง จํานวน 54 สินคา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,  

ม.ป.ป.) 

  7)  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

เพื่อความปลอดภัยหรือ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนเพื่อความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินหรือ แกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศประสิทธิภาพพลังงาน

ข้ันต่ํา โดยความรับผิดชอบของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

มีจํานวน 24 ประเภทสินคา  

  8)  ฉลากเขียว  หมายถึง  ฉลากที่มอบใหแกผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอยกวาเมื่อมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน โดยที่คุณภาพยัง
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อยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด ยกเวน ยา เครื่องดื่มและอาหาร (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2554: 

3,5) ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาจากสินคาที่

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจํานวน 43 สินคา โดยความรวมมือระหวางสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีฉลากสีเขียวที่อยูในขอบขายประเภท

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตามระเบียบ EuPดังตารางที่ 2.5  

ตารางที่ 2.5 ประเภทผลิตภัณฑฉลากเขยีวที่อยูในขอบขายประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตาม

ระเบียบ EuP  
ผลิตภัณฑ ขอกําหนด 

1. หลอดฟลูออเรสเซนซ TGL-2-R3-11 

2. ตูเย็น  TGL-2-R3-02 

3. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ TGL-6-R1-10 

4. เครื่องปรับอากาศ TGL-7-R2-11 

5.เครื่องซักผา TGL-10-R1-10 

6.คอมพิวเตอร  TGL-12-97 

7.เครื่องซักผาใชในที่อยูอาศัย TGE-R1-07 

8. มอเตอร TGL-15-98 

9.บัลลาสอิเล็กทรอนิกส TGL-23-R2-09 

10. เครื่องถายเอกสาร TGL-27-R2-09 

11. เครื่องรับโทรทัศน TGL-34-04 

12. เครื่องโทรสาร TGL-36-03 

13. เครื่องพิมพ TGL-37-04 

14. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง TGL-39-04 

 
แหลงที่มา: สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย,2554: 2. 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

  2.3.1  แนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and 

Production) เปนการสงเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม จากคํานิยามของการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน หมายถึง การผลิตและการ

บริโภคที่สามารถตอบสนองความจําเปนของคนในรุนถัดไปภายใตสภาวะที่มีอยูอยางจํากัดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ตองสงวนรักษาไวใชประโยชนและผลกระทบที่ เกิดขึ้น (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550: 2-4) สวนประเทศไทยไดมีการศึกษา
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และจัดทํา โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบ

แนวคิดดานการบริโภคที่ยั่งยืนในบริบทไทยและประเมินสถานการณการบริโภคที่ยั่งยืนของ

ประเทศ พรอมทั้งศึกษาและจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ควรใหความสําคัญเปนลําดับแรกๆเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวไปสู

ทางปฏิบัติ ซึ่งใหคํานิยามจากการศึกษาทบทวนตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยไดวา  การบริโภคที่

ยั่งยืนในบริบทไทย หมายถึง การบริโภคอยางพอดี พอประมาณ ตามความจําเปนพื้นฐานและ

นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนโดยคํานึงการใชฐานทรัพยากรและความสามารถที่รองรับไดของระบบ

นิเวศซึ่งกอใหเกิดความสมดุลระหวางความสุขในการดําเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได มีการ

แบงปนใหกับสังคมรอบขางและการรักษาฐานทรัพยากรใหสามารถใชในกิจกรรมการผลิตและ

บริการอยางตอเนื่องไปถึงรุนอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

, 2550: 6)  

 ดวยเหตุนี้ เปนที่มาของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ตองปรับตัวใหพรอมกับตลาดสีเขียวใน

อนาคต เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพและรักษามูลคาการผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ เห็นได

จาก สถานประกอบการที่สงออกสินคาไดยังสหภาพยุโรป เนื่องจากประเทศสหภาพยุโรปที่มีการ

กําหนดนโยบายรองรับแนวคิดดังกลาว ทั้งในประเทศและตางประเทศ เห็นไดจากมาตรฐาน

อุตสาหกรรมระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม อาทิเชน  WEEE , RoHs และ EuP เปนตน ภาพรวม

ของการดําเนินนโยบายการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (SCP: Sustainable Consumption  

and Production) ของสหภาพยุโรป ประกอบดวย 3 แนวทางหลัก (คณะผูแทนไทยประจํา

ประชาคมยุโรป สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัสเซลล,  2551) ไดแก  1)ขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับ

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุนใหผูผลิตปรับปรุงการออกแบบสินคาเพื่อลดการ

ใชพลังงานลงอีก (อาทิ Eco Design Directive)  2)การติดฉลากสินคาสําหรับสินคาที่ใชพลังงาน 

และสินคาที่มีผลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน อาทิ Energy Labeling Directive  3)การติดฉลาก

โดยสมัครใจ อาทิ Energy Star หรือ EU Eco Label (EU flower) นอกจากกฎระเบียบในระดับ

สหภาพยุ โรปแลว  ยังมีการติดฉลากที่กํ าหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุ โรป  และ

ภาคอุตสาหกรรมในบางสาขา  

 2.3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Purchasing) 

เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการปรับตัวและการพัฒนาผลิตภัณฑสีเขียวและสงเสริมใหสายโซ

อุปทานของแตละผลิตภัณฑใหมีความตระหนักดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือการสนับสนุนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ (Product Standards)ของผูผลิต ยังเปนการใหความรูความเขาใจแกผูบริโภคเพื่อ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา ยังตองมีความรวมมือระหวาง(Collaboration) ที่มี

ความสอดคลองระหวางผูผลิตและผูบริโภคเพื่อความตองการของทั้ง 2 ฝาย 

 2.3.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (Strength Weakness 

Opportunity Threat Analysis : SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อพิจารณาสถานการณ

ภายในวาองคกรนั้นมีจุดแข็ง(Strength) หรือจุดออน (Weakness)เชนไร และภายนอกขององคกร

วา มีโอกาส(Opportunity) หรือ ภัยคุกคาม(Threat) เชนไร เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนว

ทางการดําเนินการ หรือจัดการหากลยุทธ ในการบริหารจัดการขององคกรนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม

และทันตอสถานการณที่เกิดขึ้น 

  2.3.3.1  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน สามารถแบงเปน 2 สวน คือ จุด

แข็งและจุดออน ใหครอบคลุมขอมูลปฏิบัติงานภายในขององคกร ขอมูลปจจุบัน และการ

คาดการณอนาคตขององคกรจากขอมูลในอดีตและปจจุบันเพื่อเปนการพิจารณาตัวแปรหรือปจจัย

ที่มีผลกระทบอยางชัดเจน ตามสถานการณที่เกิดขึ้นภายในตัวองคกร(สมพร แสงชัย,2548:75) 

แบงเปน 6 ดานตามรายละเอียดในภาพที่ 2.3  ดังนี้  

ภาพที่  2.3  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน  

(1) ดานบุคลากร  

-  คุณภาพ 

-  ปริมาณ  

-  ความชํานาญทักษะ/ 

ทัศนคติของบคุลากร 

(2)  ดานงบประมาณ

-  รายได 

-  รายจาย 

-  เงินหมุนเวียน 

-  ผลตอบแทน 

-  กําไร 

(3)  ดานวัสดุอุปกรณ 

-  วัตถุดิบ  

-  เครื่องจักร 

-  อาคารสถานที ่ 

-  ปจจัยทางกายภาพ 

(4)  ดานการบริหารจัดการ

-  ระบบการทาํงาน  

-  โครงสราง 

-  กระบวนการดําเนินงาน 

-  การพัฒนาองคกร  

Reengineering& 

Reinventing& 

Restructuring) 

(5)  นโยบายขององคกร

-  แผนงาน  

-  ขอมูลการดาํเนนิการ 

(6)  ผลงาน ผลผลิต 

สมรรถภาพการผลิต 

-  คุณภาพ 

-  ปริมาณ 

แหลงที่มา: สมพร แสงชยั, 2548: 75-76. 
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  2.3.3.2  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก สามารถแบงเปน  2 สวน คือ 

โอกาส (Opportunity)และภัยคุกคาม (Threat) โดยพิจารณาตามสภาพและปจจัยภายนอกที่

สงผลตอองคกร ซึ่งอาจพิจารณาตาม PEST Anaylsis ซึ่งเปนการวิเคราะหอิทธิพลทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีตอองคกร หรือ อาจพิจารณาเพิ่มเติมจาก PEST ในแงของ

สภาพการแขงขัน  และประชาชน ซึ่งจะพิจารณาตามลักษณะและประเภทองคกร ที่จะนํามา

พิจารณาเพื่อความเหมาะสม ตามรายละเอียดในตาราง 2.4 ดังนี้  

 

ภาพที่ 2.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก  

(1)  สังคมและวัฒนธรรม 

-  ประชากร 

-  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

-  ความเชื่อ 

-  จิตวทิยาสังคม 

(2) เศรษฐกิจทั่วไป 

-  นิเวศวทิยา 

-  ภูมิอากาศ  

-  ภูมิประเทศ 

-  ทรพัยากรธรรมชาติ 

(3)  สภาพการเมือง 

-  นโยบายของรัฐ 

-  รัฐบาล แผนพัฒนาของ

ประเทศ 

-  ระเบียบขอบังคับ 

(4)  เทคโนโลยี 

-  การใชเทคโนโลยีตางๆ  

-  ความเจริญกาวหนาของ

เทคโนโลย ี

 

(5)  สภาพการแขงขัน 

-  สวนแบงทางการตลาด 

-  คูแขงขัน 

-  ผูรวมมือทั้งในและนอก

ประเทศ 

    

(6)  ประชาชนทั่วไป 

-  ลูกคา 

-  ส่ือมวลชน  

-  สังคมและชุมชนที่

เกี่ยวของ 

-  ผูจาํหนายวตัถุดิบ

สําหรับองคการ 

แหลงที่มา: สมพร แสงชยั, 2548: 88-92. 

 

 เมื่อไดประเด็นจากขอมูลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรนั้นๆ จึงนํา 

มาวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก หรือ การทํา SWOT Matrix 

เพื่อสรางกลยุทธตางๆ ประกอบดวย กลยุทธจุดแข็งและโอกาส (Strengths -Opportunity 

Strategy) เปนการนําศักยภาพขององคกรมาใช กลยุทธจุดออนและโอกาส (Weakness -

Opportunity Strategy ) เปนการปรับปรุงจุดออน กลยุทธจุดแข็งและภัยคุกคาม ( Strength - 

Threat Strategy) เปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น กลยุทธจุดออนและภัยคุกคาม(Weakness -

Threat Strategy) เปนการแกไขขอบกพรอง หรือลดความเสี่ยง ตามตาราง Matrix ดังภาพ 
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ภาพที่ 2.5  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  

(SWOT –MATRIX) 

          สภาวะแวดลอมภายใน 

 

 

สภาวะแวดลอมภายนอก 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส กลยุทธจุดออน-โอกาส 

อุปสรรค กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค กลยุทธจุดออน-อุปสรรค 

 

 เพื่อใหกลยุทธเปนไปตามความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองให

ผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆไดประเมินและอภิปรายกลยุทธ พิจารณาวา มีความเหมาะสม ความ

เปนไปได และการยอมรับ หรือไมอยางไร และควรมีการปรับปรุงกลยุทธในดานใดบาง หลงัจากนัน้ 

ทําการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ โดยใชวิธีจับคูเปรียบเทียบ กลยุทธแบบพบกันหมด โดย

นํากลยุทธขอที่ 1เปรียบเทียบกับขอที่ 2 เปรียบเทียบกับขอที่ 3 จนกระทั่งขอสุดทาย ขอใดสําคัญ

กวาใหทําเครื่องหมายไว แลวจึงนําคะแนนกลยุทธที่ไดมีคะแนนความสําคัญมากที่สุดจากมากไป

นอยเพื่อเรียงความสําคัญของกลยุทธและสรุปแนวทาง มาตรการ กลยุทธ และแผนปฎิบัติการของ

องคกรนั้น ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด (นันทิยา หุตานุวัตร, 

2551: 220) 

 

2.4  สถานการณอุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 
 
 เนื่องดวยผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตามระเบียบ EuP สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจึงไดทําการศึกษากลุมอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยโดยจากขอมูลรายงานประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศไทย(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550ก: 5) พบวา ผูประกอบการไทยสวนใหญ

ในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนประเภทธุรกิจเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก 

ในขณะที่ผูประกอบการตางประเทศสวนใหญ จะเปนธุรกิจอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

สวนธุรกิจอิเล็กทรอนิกสขนาดกลางถึงใหญโดยสวนใหญเปนการรวมทุน หรือ เปนการลงทุนของ

บริษัทขามชาติ  ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศจํานวนมากจากสถิติของ
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สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา สถานประกอบการประเภท SMEs มีการจางคนงาน 

197,316 คน  สวนบริษัทใหญ มีการจางงานถึง 336,687 คน เชนเดียวกับเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและมูลคาการสงออกพบวา มีประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด จํานวน 697 โรงงานซึ่งแบงเปน

ผลิตภัณฑหลักที่มีมูลคาสงออก 5 อันดับแรกของกลุมเครื่องใชไฟฟามีจํานวน 332 โรงงาน และ

ผลิตภัณฑหลักที่มีมูลคาสงออกสูง 5 อันดับแรกของกลุมอิเล็กทรอนิกสมีจํานวน 365 โรงงาน 

รวมทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 35.22 ของโรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม (สถาบัน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2554: 10) อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามตารางที่ 2.6  

 

ตารางที ่2.6 มูลคาการสงออกเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ระหวางป 2550-2553 

ประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

เครื่องใชไฟฟา 560,569.47 587,719.62 532,482.45 641,747.09 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส 1,015,532.93 967,854.50 912,135.47 1,047,108.14 
รวม 1,576,102.40 1,555,574.11 1,444,617.92 1,688,855.23 

แหลงที่มา: สถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส, 2552ข. 

 

 สําหรับมูลคาสงออกผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา มีสัดสวนมูลคา

สงออกเครื่องใชไฟฟาในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2554 พบวา อันดับที่1 ตลาดอาเซียน คิดเปนรอยละ 

19 ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้น จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 22.09 สวนรองลงมาเปน ตลาดสหภาพ

ยุโรปรอยละ 15 ที่มีการปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 16.37 สําหรับสินคาหลักที่สงออกไปยังสหภาพ

ยุโรป ไดแก เครื่องปรับอากาศ กลองถายรูป TV VDO เปนตน และอันดับที่สาม คือ ตลาดญี่ปุน

(สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2554: 19) สวนมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา 5 อันดับใน 3 

ตลาดหลักที่กลาวมาขางตน ไดแก เครื่องปรับอากาศ กลองTV, VDO เครื่องอุปกรณสําหรับตัดตอ

ปองกันไฟฟาและลัดวงจร ตูเย็น และเครื่องคอมเพรสเซอร สําหรับสวน 5 อันดับแรกของ

อิเล็กทรอนิกสไดแก อุปกรณประเภทเครื่องคอมพิวเตอรวงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีเครื่องสง-

เครื่องรับวิทยุโทรเลขวิทยุโทรศัพท เครื่องเรดาร วงจรพิมพ และไดโอดทรานซิสเตอรและอุปกรณกึ่ง

ตัวนํา และเมื่อพิจารณาขอมูลสถิติสงออก ณ เดือน มกราคม 2553 กลุมประเทศสหภาพยุโรป 

ประเภทเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เมื่อแจกแจงตามประเภทผลิตภัณฑที่อยูในขอบเขต
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ประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานตามระเบียบ EuP พบวา ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศเปน

ผลิตภัณฑหนึ่งที่มีศักยภาพในการแขงขันในตลาดสหภาพยุโรปคอนขางสูง โดยมีมูลคารวม 

925.50 ลานเหรียญสหรัฐ ปรับสูงขึ้นจากชวงเดียวของปกอนรอยละ 22.57 และมีตลาดสงออก

หลักคือ สหภาพยุโรป ซึ่งมีสัดสวนการสงออกรอยละ 26.67 มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 9.42 

โดยเริ่มปรับตัวขึ้นสูงในเดือนมีนาคม 2554 จากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2554 (สถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส, 2554: 17) สอดคลองกับขอมูลเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องปรับอากาศมี

สัดสวนของการสงออกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 12.33 ของผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑประเภทอื่นๆตามตารางที่ 2.7 

 

ตารางที่ 2.7 ขอมูลสถิติสงออก ณ เดือนมกราคม 2553 ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป 

(EU 27) ประเภทเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
ผลิตภัณฑ มูลคา (ดอลลารสหรัฐ) สัดสวน(รอยละ)ของผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องไฟฟา 

เครื่องรับโทรทัศนสี  9,495,300 1.58 

เตาอบอื่นๆรวมทั้งเตาที่มีหมอหุงตม

ในตัว แผนสําหรับหุงตมบอยริง  

เตายางและเตาอบ หมอหุงขาว 

 

4,022,365 

 

0.67 

พัดลมตั้งโตะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติด

เพดาน 

617,400 0.10 

ตูเย็น ใชตามบานเรือน 3,601,670 0.60 

ตูแชแข็ง ตูแชอื่นๆ 318,113 0.05 

เครื่องปรับอากาศสําหรับที่พักอาศัย 

และโรงงาน  

74,016,926 12.33 

เครื่องซักแหง 648,382 0.11 
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ตารางที่ 2.7 (ตอ) 
ผลิตภัณฑ มูลคา (ดอลลารสหรัฐ) สัดสวน(รอยละ)ของผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

เครื่องดูดฝุน  162,032 0.03 

เครื่องใชอื่นๆที่มีมอเตอรไฟฟาในตัว 13,071 0.00 

รวม 92,895,259 15.47 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส  

เครื่องโทรพิมพ  4,374,641 0.73 

เครื่องโทรสาร 351,761 0.06 

รวม 4,726,402 0.79 
รวมทั้งหมด 97,621,661 16.26 

แหลงที่มา : สถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2554: 1-2. 

  

 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีการติดตามและวิจัยเพื่อ
วิเคราะหสถานการณภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่อง ผลจากการ
สํารวจของรายงานประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทย ปญหาและความจําเปนใน
การสรางขีดความสามารถที่เกี่ยวของกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและความตองการระดับชาติ
และระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 2550 พบวา 
สถานประกอบการเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีความพรอมในดานการบริหารจัดการ เพราะ 
ผูผลิตสวนใหญมี ISO 9000 คิดเปนรอยละ 78.3 และ ISO 14000 คิดเปนรอยละ 55.3(สถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550ก: 20) สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญในระบบบริหารจัดการ
ในองคกร และพบวา ผูประกอบการสวนใหญโดยทั่วไป มีการปรับตัวตามระเบียบ ROHS มาจาก
อิทธิพลของนโยบายการจัดการของบริษัทแมในตางประเทศ และมีปฏิบัติตามฉลากสิ่งแวดลอม 
เชน CE Marking สําหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องปรับอากาศและตูเย็น อยางไรก็ตาม สําหรับ
ฉลากสิ่งแวดลอม (Eco Labeling) และการควบคุมการออกภายใน หรือ การบริหารจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม และแผนการประเมิน (EMAS) ยังคงเปนอุปสรรค หรือขอจํากัดทางดานเทคนิคของ
ประเทศไทย (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550ก: 10)เชนเดียวกับ ความรูความเขาใจเรื่อง
การออกแบบนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) จากการสํารวจของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 
2549 พบวา รอยละ 48 ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP และ มีเพียงรอยละ 5 ที่
ดําเนินการทํา Eco Design  
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 ดวยเหตุนี้ ภาคอุตสาหกรรมไทยที่มีการสงออกไปยังสหภาพยุโรปจึงควรมีการปรับตัวให

สอดคลองกับระเบียบดานพลังงานและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมที่สําคัญของสหภาพยุโรป เชน การสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  การใช

พลังงานหมุนเวียน การสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อจัดจาง โดยมีการระบุผลิตภัณฑหรือสินคาที่ใช

พลังงาน จําพวก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่มีการควบคุมในการจัดซื้อจัดจาง วา รอยละ 

95 ของสินคาอิเล็กทรอนิกสที่จะซื้อ ตองเปนสินคาที่ผานการรับรอง EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) ซึ่งจะมีกฎเกณฑเทียบเทา ระเบียบ RoHs และ WEEE เพื่อ

เปนการเพิ่มศักยภาพและรักษามูลคาสงออกของภาคอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสของไทยในอนาคต  

 

2.5  นโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานในประเทศไทย 

 
 2.5.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 มียุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืนซึ่งมีแนวทางการปรับ

โครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปน

ไทย สําหรับภาคอุตสาหกรรมสงเสริมใหมีปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ใหความสําคัญเรื่อง

การลงทุนเพื่อสรางและพัฒนาเชื่อมตอกับหวงโซอุปทาน( Supply Chain)ในอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพสูง พรอมทั้งดูแลผลประโยชนดานสิทธิบัตรในเชิงธุรกิจ ประกอบสรางระบบวิจัยประยุกต

อยางบูรณาการเพื่อสรางนวัตกรรมทั้งในรูปของผลิตภัณฑและกระบวนการ สงเสริมสถาบันเฉพาะ

ทางใหมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งใน

ระบบและฝกอบรมใหมีความเกง ความชํานาญในสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆใหสอดคลอง

กับการยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาการรวมกลุม สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาส

ดานการตลาดดวยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552: 80-83) 

 
 2.5.2  นโยบายแหงรฐัที่เกี่ยวของกับที่สนับสนุนและเกีย่วกบักฎระเบียบ EuP  
 นโยบายภาคอุตสาหกรรม สามารถสรุปแนวทางที่เกี่ยวของได 3 ประเด็น ไดแก  1) สราง

ความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการผลิต โดยรวมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการ

พัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนาทักษะฝมือแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มความรวมมือใน

ภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ  2) รวมมือกับภาคเอกชนในการ

ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียมและล้ําหนาในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมี

กลไกการระดมทุนและประกันความเสี่ยงใหกับภาคเอกชนเพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนทางดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสาํหรบัสินคาที่

ผลิตในประเทศและมีตราสัญลักษณไทย และ 3) สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอ

สังคม ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการและสิ่งแวดลอม นโยบายดานพลังงาน (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551) 

 สวนแนวทางการปรับโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 

ทางกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสโดยการสงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

ในการยกระดับผูประกอบการในประเทศไทย จากการเปนผูรับจางผลิตใหเปนผูรับจางผลิตที่มีการ

ออกแบบและพัฒนาสินคาเปนของตนเอง หรือ ODM (Original Design Manufacturing) เพื่อ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกสสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑและสงออก

สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงในตลาด นอกจากนี้ มีนโยบายในการรองรับผลกระทบจากกฎระเบียบดาน

สิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย ในระยะ 10 ป เปนศูนยกลางของ อาเซียน (ASEAN) ในการผลิต

ผลิตภัณฑสินคารักษส่ิงแวดลอม ระยะกลาง 5 ปนั้น มีมูลคาการสงออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึน

รอยละ 10 และระยะสั้น เพื่อรักษาสวนแบงการตลาดมูลคา 6 แสนลานบาท และประกอบดวย 3 

มาตรการหลัก ดังนี้  1)มาตรการสรางความตระหนักและคลังขอมูลดานสิ่งแวดลอม มุงเนนใหมี

คลังขอมูลสําหรับผูประกอบการและใหตระหนักถึงการปรับตัวตามกฎระเบียบ โดยมีหนวยงานที่

รับผิดชอบคือ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  2)มาตรการพัฒนา

ผูประกอบการและหองปฎิบัติการทดสอบ มุงเนนผูประกอบการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับ

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปและเพิ่มศักยภาพหองปฎิบัติ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  3)มาตรการพัฒนากฎระเบยีบ/

มาตรฐานและระบบการจัดการซากผลิตภัณฑซึ่งเนนการปกปองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอมและ

ยกระดับการจัดการซากผลิตภัณฑของไทย ไดสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่

สงเสริมการพัฒนาของผูผลิตและจําหนายเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม และประหยัดพลังงานใหเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
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โดยมีพันธกิจ 5 ประการไดแก  1) การพัฒนาบุคลากร  2) การพัฒนาดานเทคโนโลยีและการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  3) การเพิ่มผลผลิตคุณภาพสินคาและโลจิสติกส  4) การพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 5)การพัฒนาการตลาดในตางประเทศ โดยมีหนวยงานรัฐที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑคือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) (ขัติยา ไกรกาญจ, 2551: 42-44) 

 นโยบายดานพลังงาน ไดแก สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน 

อุตสาหกรรม บริการ และขนสง โดยรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจใหมีการลงทุนจากภาคเอกชน

ในการปรับเปล่ียนอุปกรณประหยัดพลังงาน และมาตรการสนับสนุนใหครัวเรือนลดการใชไฟฟา

ในชวงการใชไฟฟาสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและกําหนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟาและมาตรฐาน

อาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการขนสงระบบ

ราง เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดานการจัดหา

พลังงานของประเทศ (สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551) 

 นโยบายดานสิ่งแวดลอม ไดแก พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ชุมชนและนักวิชาการในทองถิ่นมี

สวนรวม และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใช

ทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด และชวยลดมลพิษ(สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

2551) 

 
 2.5.2  กฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP  
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511มีเจตนารมณเพื่อกําหนด

มาตรฐานเพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย หรือ เพื่อปองกันความ

เสียหายที่จะเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม มีดุลยพินิจในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มีสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ ภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวได

กําหนด (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2548) มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  2 

ประเภท ไดแก  1)มาตรฐานบังคับ หมายถึง การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมบางประเภทที่ผลิตข้ึน เพื่อความปลอดภัยหรือ เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจจะ
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เกิดแกประชาชน หรือ แกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ  2) มาตรฐานธรรมดา 

หมายถึง การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตางๆ ไว เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนใหผูผลิตไดผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว 

จะไดมีสินคาที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยในการใชเปนประโยชนตอผูบริโภค

ทั้งหลาย (สุดาศิริ วศวงศ, 2543: 120-121) 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มีการสนับสนุนดาน

การเงินสําหรับโรงงาน SMEs ที่ตองการปรับตัวเพื่อรองรับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมในการ

ปรับเปล่ียนวัตถุดิบ เทคโนโลยี และกระบวนการผลิต ใหสอดคลองกับขอกําหนดของระเบียบนั้นๆ 

จึงจําเปนตองสนับสนุนเรื่องแหลงเงินทุน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, 2550: 203-206) ซึ่งกองทุนสิ่งแวดลอมภายใต

พระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อเปนมาตรการสนับสนุนทางดานการเงินแกภาครัฐและเอกชน โดยมี

เงื่อนไข คือ ตองเปนอุตสาหกรรมหรือ การบริการสาธารณะอื่นๆที่มีลักษณะกิจกรรมและ

กระบวนการที่อาจกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ โดยจะมุงเฉพาะกิจกรรมและกระบวนการที่อาจ

กอใหเกิดปญหาดานมลพิษตางๆของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีเงินลงทุนในสินทรัพย

ถาวรไมเกินสี่รอยลานบาท เพื่อนําไปใชในการจัดระบบบําบัดอากาศเสีย หรือ น้ําเสีย ระบบกําจัด

ของเสีย หรือ อุปกรณ อ่ืนใด เพื่อการควบคุมบําบัดหรือ ขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือ การ

ดําเนินการกิจการของตนเองหรือบุคคลนั้นเปนผูไดรับ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการ เปนผูรับจาง

ใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ กําจัดของเสียตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้การใหการสนับสนุนเงิน

ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

ประกอบการพิจารณา 

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีหมวดวาดวยการอนุรักษ

พลังงานในโรงงานตามมาตรา 7 มีสาระสําคัญคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในเรื่องการสูญเสีย

พลังงาน การลด การเปลี่ยนการใชพลังงาน การนําพลังงานที่เหลือกลับมาใชใหม ตลอดจนมี

ระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน และไดกําหนดประเภทโรงงาน 

ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ วิธีการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดตามมาตรการ หลักเกณฑ 

และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานอยางใดอยางหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกา ตามอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน, 2553) 
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2.6  หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับระเบียบ EuP 
 
 2.6.1  หนวยงานภาครฐั  
 โดยมีหนวยงานภายใตกระทรวงหลัก 3 กระทรวง ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน โดยมีรายละเอียด ดงันี้  

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ในการ

ปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มติคณะรัฐมนตรี 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนแมบทของกระทรวง

อุตสาหกรรม มีหนาที่ ความรับผิดชอบหลัก ไดแก การจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศและ

กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ การใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑและ

รับรองระบบบริหารจัดการ รวมทั้งเปนหนวยงานที่ใหการรับรองระบบงาน หองปฏิบัติการ การ

ใหบริการขอมูลสารสนเทศดานมาตรฐาน ตางๆ 

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานทีด่แูลนโยบายและ

จัดทําแนวทาง มาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ศึกษา วิเคราะห เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย 

พรอมทั้งวิจัย คาดการณแนวโนมอุตสาหกรรม โดยมีเก็บรวบรวมขอมูลจากการจัดประชุมสัมมนา 

เห็นไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองผูประกอบการเชิงรุกเพื่อสอดคลองมาตรการของ

ประเทศคูคา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 เปนการระดมสมองสถานประกอบการเพื่อเปนทิศทาง

ในการปรับตัวแกอุตสาหกรรม  และโครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอม

ภายใต กรอบการคาระหวางประเทศ โดยความรวมมือ จากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

เปนการสรุปภาพรวมนโยบาย มาตรการสิ่งแวดลอมในประเทศคูคาที่สําคัญ เพื่อนําขอมูลพื้นฐาน

อุตสาหกรรมมาเก็บรวบรวมในฐานะศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนงานที่เกี่ยวของอยู 2 สวน คือ สวนที่ 1 

หนวยงานวิจัยสิ่งแวดลอมซ่ึงมีการสนับสนุนขอมูลในโครงการความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เร่ือง

การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทั้งดานเทคนิคและขอมูลวิชาการทั่วไปเพื่อรองรับ

กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย และสวนที่ 2

ศูนยความเปนเลิศดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ในฐานะศูนยกลางเครือขาย

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และใหความรูดานเทคโนโลยีที่
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เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ใหแกอุตสาหกรรม นักวิจัย นักออกแบบ

และผูที่มีสวนเกี่ยวของ และสรางเครือขายการทํางานและสงเสริมกิจกรรมดานการออกแบบ Eco 

Design ระหวางสมาชิก  ผานเวปไซต  www.thaidgn.net และดูแลรับผิดชอบเ ร่ืองฉลาก

ส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนามาตรฐานใหเทียบเทามาตรฐานสากล  โดยมีการเผยแพรความรูผานการ

อบรมและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับการออกแบบสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม โดยมีการใหการอบรม

ใหความรูความเขาใจแกสถานประกอบการ ไดแกหลักสูตร Eco Design, Application for 

Ecodesign, Material Selection และ Clean Technology เพื่อเปนพื้นฐานความรู ความเขาใจใน

การพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตอไปอนาคต 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานดูแล

เรื่อง การสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานรวมทั้งการใชพลังงานสะอาดเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและคุมคา สวนบทบาทดานอุตสาหกรรมนั้น มีการจัดทําฉลากสิ่งแวดลอมดานการ

ประหยัดพลังงาน ซึ่งเรียกวา ฉลากประสิทธิภาพสูง โดยสวนหนึ่งเปนประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความรวมมือกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อกําหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จะมีหนาที่ ทดสอบคา

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเพื่อแสดงประเภทการใชพลังงาน พรอมสนับสนุนผลิตภัณฑที่มี

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงใหมีการผลิตและการจําหนายมากขึ้น 

 
 2.6.2  หนวยงานภาคเอกชน  
 ประกอบดวย สมาคม องคกรอิสระ และบริษัทที่ปรึกษาเอกชนที่มีบทบาท อันไดแก 

 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เปนองคกรหลักในการพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ของไทยเพื่อใหเจริญเติบโต

และสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน เปนศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห วิจัยและ

พัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในดานการผลิต การตลาดและการเจรจา

ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศพรอมพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

เปนไปตามมาตรฐานไทยและสากลโดยมีการจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ป 2554 -2558 (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2552ค) สรุปแนวทาง ทิศทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  1) การเสริมสรางศักยภาพการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  

2) การสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Product) และการสรางสังคม 
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สีเขียว( Green Society)  3) การสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (Supply 

Chain Management)  4) การแสวงหาตลาดใหมที่มีศักยภาพ  5) การจัดทําระบบขอมูลเชิงลึก  

6) การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Management)  7) การสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหม (New EE Industries)  8) การพัฒนาผูประกอบการดานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑและการทดสอบผลิตภัณฑ 

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนองคกรไมแสวงหากําไร ที่ไดรับการยกฐานะขึ้นมา

จากสมาคมอุตสาหกรรมภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530 มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุน

นโยบายของรัฐภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสถานประกอบการเอกชน สรางกลไกการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง ใหภาคธุรกิจมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดตางประเทศ โดยมีกลุมที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานอยู 2 กลุมนั้นคือ 1) กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2)กลุมเครื่องปรับอากาศ

และเครื่องทําความเย็น แมในปจจุบันจะมีการรวมกลุมผูผลิตสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ

ไทย ภายใตสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนเพียงแคการเจรจาตอรองทางดานกฎหมายและ

ภาษีเทานั้น ไมมีความรวมมือทางดานการพัฒนาเทคโนโลยี การบริการ และการบริหารงานบุคคล 

เพราะสวนใหญเปนเทคโนโลยีจากตางประเทศ แตอยางไรก็ตามสภาอุตสาหกรรม มีการสนับสนุน

ใหดําเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อความชวยเหลือทางดานวิชาการ เทคโนโลยีแกสมาชิกและ SMEs  

 บริษัท Eco Design Consultant จํากัด เปนหนวยงานเอกชนที่มีการจัดอบรมและให

คําปรึกษาทางดานวิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรู

ภาคอุตสาหกรรมในการเผยแพรความรูผานการประชุมและสัมมนาแก หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน ไดแก หลักสูตรพื้นฐานเรื่องกฎระเบียบหลักสูตร ISO 14001, Eco Design, Life Cycle 

Assessment (LCA) , Clean Tecnology (CT) และ Energy-using Product ที่ผานมามีการ

รวมงานกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทยอยางสม่ําเสมอ 

 นอกเหนือจากบทบาทหนาที่หลักของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ 

EuP ที่กลาวมา สามารถพิจารณาจากความรวมมือ เครือขาย ผานการประชุม สัมมนา ที่เกี่ยวของ

กับระเบียบ  EuPซึ่ งสะทอนถึงการใหความสําคัญของระเบียบ  EuPตามกิจกรรม /การ

ประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ที่ผานมาจากการเขารวมการสัมมนาการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการระดมสมองผูปฏิบัติการเชิงรุกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 มีขอมูล สถิติการให
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การอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP ตั้งแต ป 2002 ถึงปจจุบัน หรือ ระหวางป 2545- 2554

ตามตารางที่ 2.8 

 



 

ตารางที่ 2.8 กิจกรรม/การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของ กบัระเบียบ EuP ระหวางป 2545-2554 
 
วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

2545 

 

1. National  Subcommitee for EU IPP  ระเบียบ EuP  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design)  

คณะกรรมาธิการยุโรป  ดาน

นโยบายการประหยัดพลังงานครบ

วงจรของสหภาพยุโรป (IPP) 

_ 

2548- 2549  2. MOI  established committee (24 international members 

to follow-up &Handle EU  environmental directives,will  

propose action plans for the further Cabinet approval  

ระเบียบ EuP    

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design)  

ฉลากสิ่งแวดลอม(Green label) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว (Green 

Procurement)   

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

(EMS) 

กระทรวงมหาดไทย  _ 

2548 -2549  3.Development  of Government green  procurement  

mechanism  

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว (Green 

Procurement)   

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

(EMS) 

 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

กระทรวงการคลัง 

_ 
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 
วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

2549- 2551 4.International  meeting on IEC  TC111 /WG 2  ระเบียบ EuP    

การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ (LCA) 

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design)  

 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

_ 

2546-2547 5.National  case  study  on Environmental requirements, 

market access  and  competitiveness  

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว (Green 

Procurement)   

ฉลากสิ่งแวดลอม(Green label)   

The United Nations Conference  

on Trade  and Development: 

UNCTAD 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

_ 

2548-2549 6. SPF : Capability  Buiding  on LCA / Ecodesign  for  EEI  การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design) 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  _ 

2548-2550 7.  APE : Asia  Ecodesign   Electronics (AEDE) (FSD / 

Linkoping/ TERI/ ELCINA/ RUC / EEI /Gandhi foundation)  

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco 

Design) 

 

 _ 
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 

วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

2549- 2550  8. SPF : Guideline for RoHs / ELV  compliance  

producers & preparation for EuP  

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Ecodesign) 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ  

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ISMED  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

_ 

2549-2551 9. ASIA PROECOII “ Sustainable Production  and 

consumption as the long term solution  to reduce 

Urban Environmental Degradation Developing a 

Reference Framework  for Electrical  and Electronic 

Products” (TEI , SIRIM ,IZM  Fraunhofer, CITQ ) 

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Ecodesign) 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว (Green 

Procurement)   

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

(EMS) 

 _ 

2548-2549  10. Training Lead Consultancy :TLC ( CT/ LCA/ 

Ecodesign)  

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Ecodesign) 

 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ไดพัฒนาสถานประกอบการเอกชน

ใหมีความรูความเขาใจในประเด็น  

CT  LCA  Eco Design  
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 

วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

2550 11. Thailand  Electrical  and Electronic  Society  

International  Conference  2007/2009 

ระเบียบEuP    

การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA )  

แนวการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

(Ecodesign) 

ฉลากสิ่งแวดลอม(Green label)   

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

 

เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม 

ระบบการจัดการเทคโนโลยีและ

เครือขายระดับนานาชาติ รวมถึง

มาตรการอุปสรรคทางการคาตางๆที่

เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการหารือเพื่อสรางเครือขาย

ความรวมมือระดับนานาชาติ   

 5 ก.พ.2553  12. Design Management : กลยุทธใหมในการแขงขันยุค

โลกาภิวัฒน  

Eco Design  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ  

เสนอแนวคิดและแนวทางในการ

จัดการดานการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ ( Eco Design)  

11 ก.พ. 2553  13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมสมองผูประกอบการเชิง

รุกเพื่อสอดคลองรับมาตรการของประเทศคูคา  

ระเบียบ EuP   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระดมสมองเพื่อเปนทิศทางในการ

ปรับตัวแกภาคอุตสาหกรรม  

14 พ.ค. 2553  14. โครงการศึกษากลยุทธการจัดทําและพัฒนาสินคา

สิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ  

ระเบียบ EuP   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ  

สรุปภาพรวมนโยบาย/มาตรการ

สิ่งแวดลอมในประเทศคูคาที่สําคัญ 
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 

วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

12 และ 22 ก.ค. 

2553  

15. การสัมนาเผยแพรผลการดําเนินการ  โครงการ

ศึกษาวิจัยและจัดทําฐานความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ปงบประมาณ 2552  

ภายใตหัวขอ สังคมฐานความรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอตุสาหกรรมไทยฯ? 

 

 

 ระเบียบ EuP  สินคาสิ่งแวดลอม  

แนวโนมกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใน

ประเทศคูคาสําคัญ การประเมินวัฎจักร

ผลิตภัณฑ การจัดการธุรกิจเพื่อการแขงขัน

ในตลาดสิ่งแวดลอมของประเทศคูแขง  

มาตรการสิ่งแวดลอมกับความอยูรอดของ 

SMEs และเครื่องมือดานสิ่งแวดลอม 

แนวทางการใหบริการขอมูลเพี่อการผลิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

เผยแพรระบบการจัดการฐานขอมูล

องคความรูดานสิ่งแวดลอมของ

อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผานเวบไซต

ของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

21 ม.ค.2554  16. แนวทางการพัฒนากฎระเบียบของไทย บทเรียนจาก

การศึกษากฎระเบียบ EuP  

ระเบียบ EuP  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ขอสรุปพบวา ระเบียบ EuP สงผล

กระทบโดยตรงและโดยออมตอผูผลิต

และสงออกเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส สวนใหญจะสงผล

กระทบทางบวกตอสภาวะแวดลอม มี

ราคาตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้น  พรอม

นําเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ และ

การเตรียมความพรอมในการปรับปรุง

และการบังคับใชกฎระเบียบ และ

พบวา ทางเลือกที่เหมาะสม ณ  

ปจจุบัน  คือ เลือกที่จะปรับปรุง

กฎระเบียบเทาที่จําเปนและเหมาะสม

กับประเทศไทย  
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ตารางที่ 2.8 (ตอ) 

วัน เดือน ป  ชื่อการประชุม สัมมนา ประเด็นหลัก  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ (ผลการสัมมนา) 

28 มี.ค. 2554 17. สัมมนาเผยแพรผลการดําเนินการโครงการ การพัฒนา

สายโซการผลิตผลิตภัณฑไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสสูตลาด

ผลิตภัณฑสีเขียว 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว  

(Green Procurement ) 

สํานักมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  

เพื่อพัฒนาสายโซการผลิตภัณฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสูตลาดสี

เขียว เช่ือมโยงเครือขายการทํางาน

ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให

ความรูแกบุคลากรของโรงงานเรื่อง

การจัดทําขอมูล LCI  และการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ และ

หาแนวทางไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจาก

กรณีศึกษาการทําบัญชีรายงานดาน

สิ่งแวดลอมและการประเมินวัฏจักร

ชีวิตผลิตภัณฑ 

25 -27  พ.ค. 

2554  

18. EU Competition Law for Thai  Business และงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝกอบรมเรื่อง EU Competition 

Law : A Model  for  New  Competition Jurisdiction 

ผลกระทบกฎหมายการแขงขันของสหภาพ

ยุโรป  

นิติศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย และกรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย 

เสริมสรางความตระหนักความรูแก

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ

ความสําคัญและผลกระทบของ

กฎหมายการแขงขันของสหภาพยุโรป 

 

แหลงที่มา :ดัดแปลงจากสถาบนัไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส,2553:2-9. 
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2.7  งานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เก่ียวของ   
 นุจรินทร รามัญกุลและคณะ.(2553ข: ก-6 ,6-36และบทสรุปผูบริหาร) ไดศึกษากลยุทธ

การจัดทําและพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ พบวา แนวโนมความ

ตองการสินคาสิ่งแวดลอมสูงขึ้นในทุกมิติ และสินคาสิ่งแวดลอมไดเร่ิมกลายเปนสินคาสวนใหญที่

มีสัดสวนสูงเกินรอยละ 50ของยอดขายทั้งสําหรับผูผลิตหลายกลุมอุตสาหกรรม และเมื่อประเมิน

จากความพรอมใน 6 ดานสําคัญ ไดแก ความพรอมในระดับนโยบาย ความพรอมของบุคลากร 

ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน ความพรอมระดับปฏิบัติการ ความพรอมในระบบเอกสารและการ

จัดการขอมูล และความพรอมในระดับสินคา พบวา กลุมอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส มีความพรอมดานความปลอดภัยสารอันตราย (รอยละ 75.5 )ดานการออกแบบ 

(รอยละ 66.2)และดานการสําแดงขอมูล(รอยละ 67.7) เมื่อพิจารณาจากปญหาในการดําเนินการ

พบวา วัตถุดิบและการบริหารจัดการ/ความเขมแข็งของสายโซการผลิตและเงินลงทุน เปนอุปสรรค

สําคัญของกลุมเปาหมาย และจากความคิดเห็นของผูประกอบการในประเด็นปจจัยสําคัญที่ผูผลิต

สินคาสิ่งแวดลอมควรตระหนัก ลําดับแรกคือ ดานทรัพยากรมนุษย  ในการปรับตัวใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการดานสิ่งแวดลอมของตลาด รองลงมาเปนอันดับสองคือ ความสามารถ

ในการบริหารจัดการ (Management) การเขาถึงวัตถุดิบ( Materials) และเงินทุน (Money) สวน

ดานเทคโนโลยี ( Machine) และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เปนอันดับ 3 

ขอมูลผลการสํารวจพบวา สินคาส่ิงแวดลอมมีบทบาทสําคัญในการผลิต/การพัฒนาสินคาของ

กลุมเปาหมาย แตสวนใหญเปนการพัฒนาสินคาส่ิงแวดลอมในภาคบังคับ ผานขอกําหนดของ

ลูกคา ซึ่งผูประกอบการสวนใหญ สามารถพัฒนาตนเองจนมีความพรอมในการผลิตสินคาเพื่อ

รองรับขอกําหนดเหลานี้ แตยังไมไดใหความสําคัญกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตาม

ขอกําหนดมากนัก เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูงประกอบกับไดประโยชนที่ไดรับทั้งดานการพัฒนา

ความสามารถดานสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ดานความเขมแข็งของผูประกอบการในสายโซการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการ

พัฒนานวัตกรรม ยังมีจํากัดอยู และพบวา อุปสรรคการลงทุนการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับปญหาคือ ตนทุนคาวิเคราะหทดสอบ ตนทุนคา

วัตถุดิบ ตนทุนการปรับเปล่ียน และตนทุนในการบริหารจัดการ จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุป

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินคาสิ่งแวดลอม มีดังนี้  สรางแตมตอสินคาไทยดวย

การพัฒนาสายโซอุปทาน (Supply Chain) เพิ่มนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม (Eco- Innovation) เพิ่ม

การมีสวนรวมเชิงรุกในการกําหนดมาตรฐานสินคาส่ิงแวดลอมในเวทีโลก สรางความเชื่อมั่นใน
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สินคาสิ่งแวดลอมไทย ลดอุปสรรคที่ไมใชภาษี เพิ่มการถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาตัวชี้วัด

ความสามารถในการแขงขันสําหรับสินคาสิ่งแวดลอม ในเชิงมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะ

ดานมีเครื่องปรับอากาศเปนตัวแทนดานอุตสาหกรรมฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยมีมาตรการตั้งรับ 

(Reactive Measures) ไดแก  การรักษา Branding ดานคุณภาพสินคา พัฒนาชางซอมบํารุงและ

พัฒนาระบบการรับรองชางแอรและชางเครื่องทําความเย็น เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบให

ครอบคลุมทุกรายการที่เปนขอบังคับ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดตนทุน และปรับปรุง

กฎระเบียบควบคุมสารอันตรายในสินคาที่วางตลาดในประเทศใหเทาเทียมกับระดับสากลและมี

การบังคับใชทวงทัน และมาตรการเชิงรุก (Proactive Measure) การพัฒนาความสามารถในการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของบุคลากร การเพิ่มภาพลักษณ ดานสิ่งแวดลอมใหกับสินคาไทย 

และสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน อยางไรก็ตามสามารถ

สรุปแนวทางการพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอม ควรมีการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ของบริษัทใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก ศูนยเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแหงชาติ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสนับสนุนมาตรการดานเศรษฐศาสตร เชน 

การหักลดหยอนภาษี ควรมีการตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอม 

 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2552: 409) ไดวิเคราะหผลกระทบของ

ระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังานของประเทศคูคาที่สําคัญตออุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสตอผูประกอบการไทย พบวา กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประเภท

ชิ้นสวนหรือวัสดุเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไปยังประเทศกลาง ดังนั้นผูประกอบการไทยจึง

ไมรูกฎระเบียบมากนัก เพราะประเทศกลางที่เปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนผู

ควบคุมคุณภาพของสินคาอยูแลว ผูประกอบการไทยมีหนาที่เพียงแตปฏิบัติตามคําสั่งซื้อ (Order) 

ใหเปนตามคุณสมบัติที่ ผู ส่ังซื้อกําหนดมาใหเทานั้น  และพบวา  ขอเสนอแนะจากสถาน

ประกอบการไดแก ควรมีการจัดใหมีหองปฏิบัติการทดสอบ (Test Lab) ที่เปนมาตรฐานสากลและ

ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดจัดทํารายชื่อของ

หองปฎิบัติการเพื่อเปนฐานขอมูลเพิ่มทางเลือกแกสถานประกอบการไทย สวนการวิเคราะห

ผลกระทบจากมาตรฐานและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป พบวา มีการประทับตรา CE Marking 

สถานประกอบการมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑใหมี

มาตรฐานความปลอดภัยซึ่งสอดคลองกับระเบียบขอบังคับที่สหภาพยุโรป แตมีตนทุนการผลิตใน

การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต และคาใชจายในการวาจางหนวยงานตรวจสอบอิสระ (Notified 

Body) เพื่อทดสอบความปลอดภัยของสินคา สวนผลกระทบของระเบียบ EUP พบวา มีการเตรียม
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ความพรอม โดยการศึกษากฎระเบียบ และติดตามความกาวหนาของการพัฒนาวัสดุรักษ

ส่ิงแวดลอมในระดับนานาชาติเพื่อนํามาประยุกตใชกับผลิตภัณฑ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งผูประกอบการตองรับคาใชจายที่เพิ่มข้ึนในการออกแบบและผลิตสินคา

ใหเปนไปตามขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 มูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย (2554: 17-30) ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบสายโซการผลิตสู

ตลาดผลิตภัณฑสีเขียว ภายใต โครงการการพัฒนาสายโซการผลิตผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสสูตลาดผลิตภัณฑสีเขียว โดยมีกลุมเปาหมายในการพัฒนาสายโซการผลิต อยู 2 

ผลิตภัณฑ คือเครื่องปรับอากาศและตูเย็น ซึ่งนํามาประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑเพื่อกําหนด

แนวทางที่เปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พบวา หนึ่งในการ

จัดการสิ่งแวดลอมผานสายโซอุปทาน คือ การสรางตลาดอุปสงคสีเขียว เพื่อเปนการสรางความ

ตระหนักในสินคาสีเขียว ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูผลิต ผูขาย และผูกําหนดนโยบาย ทั้งนี้ การให

ความรูเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแสดงฉลากดานสิ่งแวดลอม และตองควบคูไปกับ

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑใหสูงขึ้น โดยการชวยเหลือและนโยบายของภาครัฐใหมีกฎหมาย

หรือมาตรฐานที่สงเสริมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือใหเทียบเทามาตรฐานของ

ประเทศคูคาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาภายในประเทศ พรอมทั้งสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเปน ไดแก พลังงาน น้ําดิบ เปนตน และ หนวยงานที่รับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และ หองปฎิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของมาตรฐานและ

กฎระเบียบของตางประเทศ  รูปแบบและกระบวนการสรางความสัมพันธในกลุมความรวมมือ มี 5 

ข้ันตอน ไดแก  1) การสรางความตระหนัก  2) การสรางและถายทอดความรูองคความรูภายใน

กลุม  3) การสราง Roadmap รวมกัน ข้ึนอยูกับระดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหาใน

การพิจารณาเพื่อเตรียมพรอมในการจัดลําดับความสําคัญของแนวทาง  4) การริเร่ิมกิจกรรม ผาน

โครงการประชุมหรือสัมมนา และ  5) การยกระดับ โดยเริ่มจากการสรางความตระหนัก (Awared) 

การสรางศักยภาพ (Strengthen) การเตรียมการ (Prepared) การริเร่ิมกิจกรรม (Initiated) นําไปสู

การยกระดับ (Action)  

 พรทิพย  ทาบทอง (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องผลกระทบของระเบียบ  WEEE และ 

RoHs  ของสหภาพยุโรปตออุตสาหกรรมสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาบริษัทเอ็นอีซี อิน

ฟรอนเทียไทย จํากัด โดยมีผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอตนทุนการผลิตจากการเปลี่ยนแปลง

การผลิต (Process Changes) ตองมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ จากสารตะกั่วใหเปนสารทดแทนที่

ไรสารตะกั่วสงผลตอคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต จํานวนมาก 
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คิดเปน 64,880,000 บาท/ป สวนการปรับปรุงเทคโนโลยี (Technology Improvement) และ 

ผลกระทบตอการบริหารจัดการ (Operational Management) ไมไดรับผลกระทบมากนักเนื่องจาก

บริษัทเปนบริษัทรวมทุนตางชาติ (ญี่ปุน) มีการมอบนโยบายใหมีการเตรียมการในเรื่องการเปลี่ยน

วัตถุดิบ และการจัดซื้อจัดจางสีเขียว ใหสอดคลองตามระเบียบ WEEE  และ RoHs  

 สวนปญหาและอุปสรรค ไดแก เร่ืองการเปลี่ยนวัตถุดิบเปนสารทดแทนไรสารตะกั่ว ( Pb 

Free) คุณภาพของผลิตภัณฑ การขาดทักษะความรูของพนักงาน ตนทุนในดานการวิจัยและ

ออกแบบผลิตภัณฑที่เพิ่มข้ึน และขอเสนอแนะเพื่อการเตรียมรับมือกับการปฎิบัติตามระเบียบ 

WEEE และ RoHs ดังนี้  1) ดานเทคโนโลยีการผลิต ควรจัดตั้งหนวยงานกลางในการทดสอบและ

กําหนดมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑวาไมมีสารตองหามตามระเบียบ RoHs  2)ดาน

การรับรูขาวสาร รัฐควรประชาสัมพันธใหผูประกอบการไดรับทราบและเตรียมพรอมกับระเบียบ 

WEEE และ RoHs ใหมากขึ้น 3)ดานการจัดการเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ควรจัดทํา Road Map  การจัดการเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสและพิจารณาปรับปรุงกฎหมายของไทยใหสอดคลองกับระเบียบ WEEE และ RoHs  

4)ดานการปรับตัวของภาคเอกชน ควรมีการรวมมือกับภาครัฐในการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตและผูผลิตควรรวมกลุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูขาวสารและความรวมมือดานเทคนิค 

รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาใหมีบุคลากรมีความรู ทักษะและความชํานาญมากขึ้น  

 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2550ก: 26-27) ไดทําการศึกษาศักยภาพและปจจัย

ความไดเปรียบเชิงการแขงขันโดยรวมของไทยกับประเทศคูแขงขันที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย ไดแก 

ประเทศเกาหลีใต ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม พบวา ปจจัยที่สําคัญและเกี่ยวของ (ปจจัย

หลัก 4 ประเด็น และปจจัยเสริม 2 ประเด็น) ปจจัยหลักเชิงบวก ไดแก  1)ปจจัยดานการผลิต 

(Factor Condition) พบวามีทักษะแรงงานมีฝมือที่มีพัฒนาการและขีดความสามารถรองรับ

กระบวนการผลิตในระดับสูง และมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร และพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของประเทศ  2) ปจจัยดานอุปสงค ( Demand Condition) พบวา มีศักยภาพการเติบโต

ภายในประเทศและตลาดสงออกมีอัตราการขยายตัวสูงและมีภาพลักษณและคุณภาพสินคา

ผลิตภัณฑของประเทศไทยเปนที่ยอมรับระดับสากล สวนปจจัยเชิงลบ พบวา  3) ปจจัยดาน

ยุทธศาสตร โครงสรางและการแขงขัน (Firm Strategy Structure, and Rivalry) (1) ผูประกอบการ

ไทยขาดโอกาสในการรับถายทอดเทคโนโลยีอยางเปนระบบจากพันธมิตรทางธุรกิจมีขอจํากัดการ

พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ (2) เผชิญการแขงขันทางราคาและดานคุณภาพผลิตภัณฑที่มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีมีความซับซอนและหลากหลายมากขึ้น และมีขอจํากัดดานเครือขายการคา
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ระหวางประเทศ 4) ปจจัยดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและตอเนื่อง ( Related and Supporting 

Industries)ขาดความเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานจึงตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบและ

เทคโนโลยีจากตางประเทศ  

 สวนปจจัยเสริม อีก 2 ประเด็นเสริม คือ 5) ปจจัยดานบทบาทภาครัฐ (The Role of 

Government ) เปนปจจัยเชิงลบ ขาดการประสานดานนโยบายสงเสริมและสนับสนุนดานตางๆ

จากภาครัฐ  เชน นโยบายดานภาษีอากร ดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  ดานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน 6) ปจจัยดานบทบาทของสภาพแวดลอมและโอกาส( The Role of 

Change) มีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เชิงบวก คือ มีการขยายตลาดสินคาสงออกมากขึ้น สวนเชิง

ลบพบวามีการแขงขันอยางรุนแรง ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตลอดเวลาและมี

แนวโนมเสถียรภาพของคาเงินบาท (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550ก: 2-3)จึงมี

ขอเสนอแนะวา ควรพิจารณาแกไขดานปจจัยการผลิต ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนดาน

การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาความสามารถของอุตสาหกรรมไฟฟาใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีที่สูงและเปลี่ยนแปลงเร็ว ปจจัยทางยุทธศาสตรโครงสราง การแขงขัน กําหนดมาตรฐาน

การเสริมสรางสมรรถนะในการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรมและโอกาสในการขยาย

ตลาดสงออกใหม โดยอาศัยความรวมมือทางการคากับกลุมพันธมิตร ทั้งในและตางประเทศ 

ปจจัยเสริมควรที่จะมีการปรับนโยบายเรื่องการลงทุน พรอมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหมี

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคลองกัน จึงตองใหความสําคัญ และสงเสริมดานการผลิต การ

บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด ใหมีความทันสมัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหได

มาตรฐาน 

 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2550ข:บทสรุป) พบวา ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ของอินเดียมีประเด็นปญหาและความตองการในการสรางขีดความสามารถที่เกี่ยวของกับ

กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมระดับชาติและระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑและ

ขอกําหนดอื่นๆในเรื่อง ซัพพลายเออรที่ไมสามารถปฎิบัติตามขอกําหนด สงผลกระทบแก SMEs 

เร่ืองการสูญเสียมูลคาการสงออกระหวางประเทศ สงผลใหสถานประกอบการ SME จะตองปด

กิจการหรือลดขนาดธุรกิจลงสงผลถึงการจางงาน ทั้งนี้ จากการสํารวจความตองการจาก

ภาคอุตสาหกรรม พบวา ขาดการ บูรณาการดานสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ 

กลยุทธทางธุรกิจ ที่สําคัญไมมีการพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมในขั้นตอนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ แมมีความตองการของหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่เพิ่มข้ึน แตยังไมมี

ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดในการพัฒนางานดานผลิตภัณฑที่สะอาดและผลิตภัณฑสีเขียว และไม
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มีหนวยงานรัฐบาลที่มีหนารับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามเปรียบเทียบมาตรการในการยินยอม

ตามขอกําหนดสิ่งแวดลอมระหวางประเทศและการปรับปรุงใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของอินเดีย อุตสาหกรรม ดังนั้นสามารถสรุปแนวทาง ไดแก ศึกษาทําความเขาใจและ

ดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามระบบ EMS  เพื่อใหไดใบรับรอง ISO 14000 และระบบคุณภาพ 

ISO 9001 เขาใจบทบาทและทัศนคติของผูที่มีสวนไดเสียตางๆ ในการดําเนินกลยุทธ สรางระบบ

ติดตาม มาตรการควบคุมและประเมินการยินยอม การปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ภายใน การพัฒนาการสื่อสารครอบคลุมภายนอกกับลูกคาสมาคมอุตสาหกรรม องคกรบังคับใช

กฎหมายระดับชาติ และหนวยงานรัฐบาล สรางระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ในเร่ืองการ

ควบคุมการใชสารเคมีที่เปนอันตราย การลงทุนในสายการผลิตใหม กระบวนการ วัตถุดิบ 

ความสามารถในการทดสอบ การฝกอบรมและความตองการอื่นๆ วางแผนยุทธศาสตรเพื่อการ

ออกแบบใหมสําหรับผลิตภัณฑและปรับกระบวนการผลิตที่จําเปนสําหรับรีไซเคิล ประสิทธิภาพ

การใชพลังงาน หรือ ปรับปรุงการปฎิบัติงานอื่นๆ ซึ่งนาจะเสนอแนะโดยลูกคา OEMs หรือ ผูใชข้ัน

สุดทาย ส่ิงเหลานี้ ควรจะรวมอยูในการวางแผนสําหรับการติดฉลากผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่

สอดคลองกับ WEEE หรือ ขอกําหนด อ่ืนๆ สรางมาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับบรรทัดฐาน

ระดับชาติ วางแผนสําหรับการบริหารจัดการและการตรวจประเมินคุณภาพและโปรแกรม Eco 

Design และบูรณาการ Ecodesign และการจัดหาสินคาที่เปนมิตรเขาไปในกระบวนการของ

องคกร ทั้งหมดที่กลาวมาเปนแนวทางการจัดการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวาง RoHs, WEEE, EuP และประสิทธิภาพของ Eco Design 

 สุภัชยา บุญประสม  มนัส ไพทูรยเจริญลาภ จิระเสกข ตรีเมธสุนทร (2551: บทคัดยอ) ได

ศึกษาระดับความเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP ในดานบุคลากร ดานบริหาร

จัดการ ดานระบบเอกสารและดานเงินทุนของสถานประกอบการผลิตเครื่องใชไฟฟาในบานใน

ประเทศไทย และเปรียบเทียบความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP ระหวางลักษณะที่

แตกตางของสถานประกอบการ ไดแก ลักษณะการลงทุน ขนาดเงินลงทุน ขอบเขตการดําเนิน

ธุรกิจ ลักษณะประเภทของการผลิต และการไดรับการรับรองมาตรฐานสากล จากผลการวิจัย

พบวา มีระดับความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP ภาพรวมของแตละดานอยูในระดับปาน

กลาง สวนระดับการเตรียมความพรอมระดับนอยที่สุด คือ ดานบริหารจัดการ การวางแผนและ

ติดตามขอมูลขาวสารระเบียบ EuP และกฎระเบียบของสหภาพยุโรปอ่ืนๆ  ดานบุคลากร การสรร

หา คัดเลือกบุคลากรที่มีหนาที่และรับผิดชอบโดยตรงเพื่อรองรับระเบียบ EuP ดานระบบเอกสาร 

การจัดทําเอกสารใหขอมูลแกผูบริโภคเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและสมรรถภาพทางสิ่งแวดลอม  
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ดานเงินทุน การเตรียมคาใชจายสําหรับการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจประเมินผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑและสําหรับสถานที่และอุปกรณจัดเก็บรักษาเอกสารสําแดงการเปนไป

ตามขอกําหนดและเอกสารดานเทคนิค นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบ สถานประกอบการผลิต

เครื่องใชไฟฟาในบานระหวางลักษณะที่แตกตางของสถานประกอบการ คือ ลักษณะการลงทุน 

สถานประกอบการที่มีลักษณะการลงทุนเปนของชาวตางชาติทั้งหมด มีคาเฉลี่ยของระดับความ

พรอมมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถานประกอบการที่มีลักษณะการลงทุนเปนของชาวไทยทั้งหมดและ

การรวมทุนระหวางชาวไทยกับชาวตางชาติ ขนาดเงินลงทุน พบวาสถานประกอบการทีม่ขีนาดของ

เงินทุนมากกวา 200 ลานบาทมีคาเฉลี่ยของระดับความพรอมมากที่สุด ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ 

พบวาไมมีความแตกตางกัน ลักษณะประเภทของการผลิต  พบวา สถานประกอบการที่มีการผลิต

แบบมีเคร่ืองหมายการคาของตนเองมีคาเฉลี่ยของระดับความพรอมมากที่สุด และการไดรับการ

รับรองมาตรฐานสากล พบวา สถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง 3 มาตรฐานไดแก CE EMAS 

Eco Label ซึ่งเปนเงื่อนไขของวิธีการประเมินการเปนไปไดตามขอกําหนดภายใตมาตรการ

ดําเนินการที่จะนําสินคาสงออกไปยังสหภาพยุโรป มีคาเฉลี่ยของระดับความพรอมมากที่สุด 

 อคิราภพร  แกวมณี (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาจาก

ผลกระทบของระเบียบยานยนตที่หมดอายุของสหภาพยุโรปตออุตสาหกรรมยานยนต กรณีศึกษา 

บริษัท อัทสุมิเท็ค ( ประเทศไทย) เพื่อศึกษาขอกําหนดกฎระเบียบยานยนตที่หมดอายุ (End of 

Life Vehicles Directive :ELV) ของสหภาพยุโรปและหาแนวทางการแกไขปญหา โดยพิจารณา

ผลกระทบ 4 ดาน พบวา 1) ดานบุคลากร ไมมีทีมงานที่มีความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบ ELV 2) ดานการบริหารจัดการ การควบคุมดูแลผูผลิต/ผูรับจาง(Supplier) ในการจัดการ

วัตถุดิบที่ปลอดสารตองหาม  3) ดานเครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี การลงทุนติดตั้งเครื่องจักร

กระบวนการใหสอดคลองกับการควบคุมสารอันตรายตามระเบียบ ELV และ  4) ดานตนทุน

สําหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

 Ruiz et al. (2008: abstract) ศึกษาและเสนอกรณีศึกษาการเตรียมพรอมในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ EuP ของอุตสาหกรรมในเมือง Basque ซึ่งเปนเมืองตอนเหนือของสเปน ที่ประสบ

ความสําเร็จในการหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพแกสถานประกอบการสําหรับการเตรียมตัวตอขอ

กําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจและประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เห็นไดจากมีการปรับ

นโยบายดานสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับระเบียบดานสิ่งแวดลอมในภาค

ธุรกิจ ในขณะเดียวกัน วิธีการนํารองเปนการพัฒนาผลการบริหารจัดการผานสายโซอุปทาน มีการ

ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและกลยุทธที่ทําใหผูบริโภคเขาใจในการออกแบบดังกลาว  เร่ิมจากการ
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วิเคราะหผลิตภัณฑที่เกี่ยวของโดยพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑของระเบียบ EuP ที่มี

การศึกษาเบื้องตน (Preparation Study) เพื่อออกมาตรการดําเนินการ (Implementing Measure)

การอภิปรายของผูประกอบการสามารถบงชี้ถึงผลลัพธที่มีความเปนไปไดในธุรกิจที่อยูภายใต

ระเบียบEuP กลยุทธหรือแนวทางที่เปนตัวอยางที่ไดรางขึ้นมาจากการวิเคราะหขอกําหนดทาง

เทคนิค ประเด็นดานการบริหารจัดการและผลกระทบอื่นๆที่อางอิงประเด็นสําคัญในการศึกษาจาก 

แนวทางในการศึกษา (Preparation Study) ของคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเปนกรณีศึกษาที่ดีใช

สําหรับผูกําหนดนโยบายในระดับภูมิภาคและสวนสถานประกอบการ SMEs จะไดรับผลกระทบ

ตอการบังคับใชระเบียบ EuP คอนขางมาก เพราะมีการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ต่ํากวา

สถานประกอบการขนาดใหญ 

 S. Sampattagul,E. Nawapanun,N. Vorayos  and T. Kiatsirioat (2009: บทคัดยอ) ได

ศึกษาแนวคิด Life Cycle Thinking ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา ไดมีกลุมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

แหงชาติ (CTAP) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) และสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย(Thailand Environment Institute: TEI) ที่มีบทบาทหลักในการสงเสริมและ

สนับสนุนภาคเอกชนในการทําวิจัยและการพัฒนา  รวมทั้งมีสถาบันการศึกษา ที่มีความตื่นตัวกับ 

LCA ไดแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สวน

สถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนสถาบันเริ่มแรกในการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑของประเทศไทย 

จากกิจกรรม LCA นําไปสูนโยบายกระบวนการจัดซื้อจัดจาง นอกเหนือจากคุณภาพและราคาที่

ตองคํานึงจะมีผลตอแนวทางปฎิบัติของผูผลิตจะไดรับการปรับเปลี่ยนไปตามการพิจารณาวัฏจักร

ผลิตภัณฑเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอสินคาและบริการ  และหนึ่งในโครงการ LCA คือ 

โครงการ โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อส่ิงแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมไทย (Green Manufacturing  Technical Assistance Program:GMTAP) เปน

โครงการดานการพัฒนาบุคลากรในสาขา Life Cycle  Assessment & Ecodesignแกภาค 

อุตสาหกรรมไทยโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนภายใต Green Partnership Plan (GPP) 

แตอยางไรก็ตามตองมีการพัฒนาเครือขายการทํางานดาน LCA ควบคูกันโดยการจัดการสัมมนา 

ประชุม และเผยแพรขอมูลผานจดหมายขาวและสื่อตางๆผานเครือขาย LCA ของไทย 

 Schischke (2009a: abtract) ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

พบวา ขอกําหนดทั่วไปปจจุบันภายใต กฎระเบียบ EuP นั้นจะแกปญหาการใชพลังงานโดยสวน

ใหญในชวงระยะเวลาของการใชเทานั้น ซึ่งไดรับความสนใจในแวดวงของ Eco Design เปนการ
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เผยแพรและตอยอดแนวคิดดานสิ่งแวดลอมผานวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ อยางไรก็ดีมีการเสนอแนว

ทางการประเมินสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนไดจากการศึกษาความพรอมของระเบียบ EuP (EuP 

Preparatory Studies)ซึ่งงายตอการประยุกตใชและประหยัดคาใชจายอุปกรณเครื่องมือ ทั้งนี้  

การประเมินเปนตัวอยางที่ดีในการแสดงถึงการประยุกตใชวิธีการดําเนินการและบทสรุป ตัวอยาง 

เชน คูมือการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และพบวา ภาพรวมของระดับแนวทางการดําเนินการนั้น

อยูทิ่ผลิตภัณฑคารบอนฟุตปร๊ินตที่จะไดรับ ซึ่งอาจจะเปนแนวทางในอนาคตของขอมูลดานนิเวศ  

สวนตัวอยางของสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนสิ่งที่ทาทายสําหรับการเตรียมแผนการราง

ขอมูลอุปทานสายโซในดานอิเล็กทรอนิกสภายในโครงการ  EU Funded Asia ProEco Project มี

สอง SMES ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ที่ไดรับการอบรมโดยตรงดานการออกแบบ

นิเวศเศรษฐกิจในป 2006-2008 เพื่อเปนแนวทางและผลการการศึกษาเพื่อสรุปสาระสําคัญ 

 Schischke et al. (2009b: abstract) ไดศึกษาการดําเนินการแนวทางดานสิ่งแวดลอม

ของบริษัทนํารอง 8 บริษัทเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑดานนิเวศวิทยาและดานเศรษฐศาสตรแก

ผลิตภัณฑดวยการใชเครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอมเชน  การประเมินวัฎจักรชีวิต

ผลิตภัณฑ LCA พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาจุดสมดุลของการใช

พลังงาน และพบวาปจจัยสําคัญสําหรับผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมและการปรับปรุงกระบวนการ 

คือ การปฏิบัติการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและเจาหนาที่วิศวกรที่เกี่ยวของในฐานะผูให

คําแนะนําแนวทางการแกไขทางเทคนิคในการจัดการ ในการวิเคราะหข้ันสุดทาย เปนที่นาสังเกต

วาแรงขับเคลื่อนหลักในธุรกิจ ยังเปนการสนับสนุนดานการเงิน เนื่องดวยโครงการเปนการสราง

ความตระหนักถึงการพิจารณาดานสิ่งแวดลอม ในทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมที่ยังไมเปนการ

รักษาระดับการแขงขัน แตเปนขอกําหนดหลักเพื่อเขาสูตลาด EU เปนตลาดใหญแหงหนึ่งของโลก 

 Valkama et al. (2008: abstract) ศึกษาและคนหาแนวทางการประยุกต LCA สําหรับ

การออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม และเพื่อพัฒนารูปแบบโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยา (Ecological 

Profile: EP) ไปใช ผลการศึกษาพบวา เปนเรื่องที่ทาทายอยางยิ่งในการบูรณาการการออกแบบ

เพื่อส่ิงแวดลอม (DfE: Design for Environment) ในกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

เอกสารที่ใหขอมูลประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบ เห็นจากโครง

ลักษณเชิงนิเวศวิทยา (Ecological Profile: EP) เปนการใหขอมูลปจจัยการนําเขาและปจจัยการ

ออกที่มีนัยสําคัญตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ซึ่งเปนเงื่อนไขหนึ่งในการเปดเผยขอมูลของ

ผลิตภัณฑตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ EuP ทั้งนี้ การเก็บขอมูลโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยา 

(Ecological Profile) ก็มีหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ 
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(LCA) ที่มีการนําเสนอขอมูลวัตถุดิบพื้นฐานและรายละเอียดการนําเขาและนําออกของวัตถุดิบ 

และ ขอมูลตัวชี้วัดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จึงเปนการเหมาะสมที่จะประยุกตใช LCA สําหรับ

การจัดทําเอกสารโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยาเพื่อนํามาใชการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม (DfE) ซึ่งมี

หลักการดังนี้  1)กําหนดแนวทาง DfE และการจัดลําดับความสําคัญแกชวงระยะเวลาการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกัน  2)สรางคูมือและความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับ DfE  3)เปรียบเทียบ

ทางเลือกของการออกแบบ  4)ประเมินและควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งนี้งานวิจัยครั้งนี้ไดมี

การทํากรณีศึกษาของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และมีการทบทวนวรรณกรรมทางเลือกในการ

จัดทําและการใชโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยา อยางไรก็ดีการจัดทําโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยา ยัง

ขาดขอมูลที่เพียงพอในการออกแบบและคํานวณปจจัยอื่นๆ ไดแก การพิจารณาความเปนไปได

ดานเทคนิคและดานเศรษฐศาสตร เนื่องจากเครื่องมือดานการออกแบบสวนใหญเพียงใหขอมูล

เล็กนอยในการแกไขจุดบกพรองเพื่อใหการเกิดความสมดุล ดังนั้นเกิดความเขาใจที่เพิ่มข้ึนจึง

ขยายขอบเขตในการจัดทําโครงลักษณเชิงนิเวศวิทยาโดยการผสมผสานระหวาง MET Matrix 

(Material Energy Toxicity) โดยการใหขอมูลในเรื่อง วัตถุดิบ การใชพลังงาน มลพิษ ผานวัฎจักร

ชีวิตผลิตภัณฑ ไดแก การผลิต การจัดจําหนาย การใชงาน และการจํากัดซากผลิตภัณฑ กับ 

UteMa Matrix (The Environment- Technology –Market Matrix) ที่เปนการบูรณาการตัวชี้วัด

ดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมดานสิ่งแวดลอมที่พิจารณาความเปนไปไดทางเทคนิค ความขัดแยงใน

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ดานเทคนิค ดานเศรษฐศาสตรและการตลาด โดยสรุปขอกําหนด

ดานการออกแบบจึงตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ตองพิจารณาเรื่องประเด็นดานเศรษฐศาสตรและ

เทคนิค และขออภิปรายระหวางการตัดสินใจเลือกในแนวทางการออกแบบ จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่

ชวยในการตัดสินใจออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีพื้นฐานขอมูลจากการทํา LCA ดวยเหตุนี้

เครื่องมือการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจึงเปนเพียง

ขอเสนอแนะเทานั้น เพราะการตัดสินใจอยูที่การออกแบบวาจะใหความสําคัญแกประเด็นใด 

 

 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา  
 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับระเบียบ EuP และสถานประกอบการนํารองที่เขารวมโครงการเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของ

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากสถานประกอบการ

ประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของประเทศไทยที่มีการสงสินคาไปยังสหภาพยุโรป เพื่อนําขอมูล

ทั้งหมดมาวิเคราะหปจจัยสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งสภาวะ

แวดลอมภายในครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานวัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ และดาน

งบประมาณ และสภาวะแวดลอมภายนอกอยูภายใตบริบทดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดาน

การเมือง และดานเทคโนโลยี พรอมหาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทาง

การเตรียมความพรอมในการปฎิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 

ดังภาพที่ 1.1 

 

3.2  ประชากรและผูใหขอมูล 
 

กลุมผูใหขอมูลที่สําคัญและประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษามีดังนี้  

 

3.2.1  ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ตัวแทนของหนวยงานราชการของรัฐและ

เอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับระเบียบ EuP ประกอบดวย  

3.2.1.1  เจาหนาที่กลุมทําความตกลงยอมรับรวมดานการมาตรฐาน  

สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

3.2.1.2  รองเลขาธิการกลุมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย   
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3.2.1.3  ผูจัดการแผนกวิชาการ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

3.2.1.4  หัวหนาศูนยความเปนเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม และนักวิจัย หนวยวิจัยสิ่งแวดลอม หองปฏิบัติการวัสดุสําหรับผลิตภัณฑที่ปราศจาก

สารอันตราย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.2.1.5  รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

3.2.1.6  นักวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

3.2.1.7  ผูบริหารบริษัทที่ปรึกษา Eco Design Consultant จํากดั 

 
3.2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
การศึกษานี้ สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ สถานประกอบการผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มี

การสงออกไปสหภาพยุโรปที่เขารวมการอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องระเบียบ EuPและ 

สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มกีารสงออกไปยุโรป  

3.2.2.1  สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไป

สหภาพยุโรปที่เขารวมการอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องระเบียบ EuP ของสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสจํานวน 5 แหง ซึ่งไดรับความรวมมือในการใหขอมูลประกอบการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 

3 แหง ไดแก สถานประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ 1 แหง มอเตอรไฟฟา 1 แหงและตูเย็น 1 

แหง โดยเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงคือ เจาหนาที่แผนก Research and Development (R&D) 

หรือ ฝายวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมที่มหีนาที่ ดูแลรับผิดชอบ ตามโครงการที่ดําเนินผานมา 

3.2.2.2  สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไป

ยุโรป โดยมีวิธีการเลือกสถานประกอบการ ดังนี้ 

1)  นําขอมูลสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานจาก

ฐานขอมูลการจดทะเบียนสถานประกอบการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  

Sampling ) คือ พิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑในเงื่อนไขตามระเบียบ EuP จํานวน 19 ประเภท 

ไดแก  1) เครื่องตมน้ําประเภทใชกาซ น้ํามัน และไฟฟา  2) เตาตมน้ําประเภทใชกาซ น้ํามัน และ
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ไฟฟา   3) คอมพิวเตอรสวนบุคคล ทั้งแบบแลปทอบและตั้งโตะ และ จอคอมพิวเตอร   4) อุปกรณ

เครื่องถายเอกสาร โทรสาร ปริ๊นเตอร เครื่องสแกนเนอร  5) โทรทัศน  6) ระบบ Standby and off-

mode losses ของเครื่องใชไฟฟาตางๆ  7) เครื่องชารจแบตเตอรี่  8) ไฟในสํานักงาน  9) ไฟถนน

สาธารณะ   10) เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยและในหอง   11) มอเตอรไฟฟา เครื่องสูบน้ํา พัด

ลม ระบายอากาศ (ในสถานที่อ่ืนๆ ที่ไมใชที่พักอาศัย)   12) ตูเย็นและตูแชประเภทตางๆ เพื่อ

การคา  13) ตูเย็นและตูแชในครัวเรือน   14) เครื่องลางจานและเครื่องซักผาในครัวเรือน  15) 

อุปกรณติดตั้งการสันดาปเชื้อเพลิงแบบแข็งขนาดเล็ก (Solid Fuel Small Combustion 

Installations โดยเฉพาะอุปกรณพื่อใหความรอน)  16) เครื่องปนผาแหง  17) เครื่องดูดฝุน 

(Vacuum  Cleaners)  18) เครื่องแปลงสัญญาณโทรทัศน ทั้งแบบ Free  TV และ แบบ Pay  TV 

และ  19) อุปกรณใหแสงสวางในครัวเรือน ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 413 แหง (ไมครอบคุมสถาน

ประกอบการประเภทผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) 

2)  เปนสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการผลิต

เพื่อการสงออกไปยังสหภาพยุโรป ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 119 แหง แลวจึงนําประชากรทั้งหมดจํานวน 

119 แหง มาคํานวณกําหนดกลุมตัวอยางโดยใช สูตร Yamane (1976 อางถึงใน สุชาต ประสิทธิ์

รัฐสินธุ, 2550: 155) ที่มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 10  

 

 

   

  แทนคา 

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ  54.33  แหง  

      คิดเปน       55      แหง 
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3.3  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย 

 
3.3.1  แบบสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)สําหรับผูเชี่ยวชาญ ตัวแทนของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับ EuP  
โดยมีจํานวนทั้งหมด 6 ทานโดยมีประเด็นสัมภาษณ 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 

สวนที่ 2 สถานการณการบังคับใชระเบียบ EuP และปญหาอุปสรรคในการปรับใช

ระเบียบ EuP ตอภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของประเทศไทย  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับระเบียบ EuP และ

ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐและเอกชนพรอมทั้งสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใช

พลังงาน 

 
3.3.2  แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน

ของประเทศไทยที่มีการสงออกไปยุโรปที่เคยเขารวมการอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําเรื่องระเบียบ EuPของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
โดยมีจํานวน 3 ประเภท ไดแก เครื่องปรับอากาศ 1 แหง มอเตอรไฟฟา 1 แหง 

และตูเย็น 1 แหง  และมีประเด็นการสัมภาษณ  5 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1  การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 

สวนที่ 2  การเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP 

  สวนที่ 3  ผลกระทบของระเบียบ EuP ตอสถานประกอบการของทาน 

  สวนที่ 4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

  สวนที่ 5  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

 
3.3.3  แบบสอบถามสําหรับภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภณัฑที่ใชพลังงานของ

ประเทศไทยที่มีการสงออกไปยุโรป 
 โดยแบงออก เปน 5 สวน ดังนี ้

3.3.3.1  การรบัรูและความรูความเขาใจเกีย่วกับระเบียบ EuP  
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1)  การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ EuP พิจารณาความถี่ของคะแนนที่มากที่สุด 

เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนและประชาสัมพันธผานชองทางดังกลาว 

2)  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP มีจํานวน 18 ขอ โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนคือ ตอบถูกให 1 ไมใชและไมทราบให 0 ซ่ึงมีการแบงชวงของความถี่ของคะแนน 

พบวา มีคาสูงสุดคือ 18 และต่ําสุดคือ 0 

จากการคํานวณสูตร คาสูงสุด –คาต่ําสุด หาร 3 ซ่ึงจะไดอันตรภาคชั้น  

แทนคา 

    

เพื่อไดระดับความรู ความเขาใจ เปน 3 ระดับ คือ ระดับนอย อยูที่ระหวาง 0-5 

คะแนน ระดับปานกลาง อยูที่ระหวาง 6-11 คะแนน ระดับความเขาใจมาก อยูระหวาง 12-18 

คะแนน 

3.3.3.2  การเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP  ไดแบงเปน 4 ดานไดแก ดาน

ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน ดานทักษะความรู

และบุคลากร โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

การเตรียมความพรอมมากที่สุด   คะแนน 5 คะแนน 

การเตรียมความพรอมมาก          คะแนน 4 คะแนน 

การเตรียมความพรอมปานกลาง  คะแนน 3 คะแนน 

การเตรียมความพรอมนอย          คะแนน 2 คะแนน 

การเตรียมความพรอมนอยที่สุด   คะแนน 1 คะแนน 

3.3.3.3  ผลกระทบของระเบียบ EuP  ไดแบงเปน 4 ดานไดแก ดานบุคลากร ดาน

วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณและตนทุน โดย

มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ผลกระทบมากที่สุด คะแนน  5  คะแนน 

ผลกระทบมาก  คะแนน  4  คะแนน 

ผลกระทบปานกลาง คะแนน  3  คะแนน 

ผลกระทบนอย    คะแนน  2  คะแนน 

6
3

018
=

−
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ผลกระทบนอยที่สุด  คะแนน  1  คะแนน 

ไมมีผลกระทบ  คะแนน  0  คะแนน 

3.3.3.4  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP ไดแบงเปน 4 ดานไดแก 

ดานบุคลากร ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ และดาน

งบประมาณและตนทนุ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

ปญหาและอุปสรรคมากที่สุด คะแนน  5  คะแนน 

ปญหาและอุปสรรคมาก  คะแนน  4  คะแนน 

ปญหาและอุปสรรคปานกลาง คะแนน  3  คะแนน 

ปญหาและอุปสรรคนอย  คะแนน  2  คะแนน 

ปญหาและอุปสรรคนอยที่สุด คะแนน  1  คะแนน 

3.3.3.5  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP รายละเอียด

ประเด็นการสัมภาณในการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง แสดงในภาคผนวก ง 

 

3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการตรวจความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึก

และแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง ดังตอไปนี้   

ผูศึกษาไดประมวลขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและกําหนดประเด็นคําถามเพื่อตอบ

วัตถุประสงคในการศึกษาและกรอบแนวคิดการศึกษาแลวทดสอบความเที่ยงตรงผานการใหความ

คิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและแกไขเนื้อความในแบบสัมภาษณใหมีความถูกตอง 

เหมาะสม สอดคลองกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคการศึกษา แลวทําการแกไขปรับปรุง

แบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอกี

คร้ังกอนนําไปใชเก็บขอมูล 

การรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิของการศึกษาวิจัยทั้งหมดนี้  มีการตรวจสอบ

ความเชื่อถือของขอมูลเพื่อตรวจความครบถวนของขอมูลและเพื่อประเมินคุณภาพของขอมูลวาอยู

ในระดับที่จะนํามาวิเคราะห และตอบคําถามวิจัยได (สุภางค จันทวานิช, 2546: 23, 32-35) โดย
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ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) คือ การแสวงหาความเชื่อถือไดของขอมูล

จากแหลงที่แตกตางกัน ซึ่งการศึกษานี้เลือกแบบสามเสาของแหลงขอมูล (Data Triangulation) 

โดยมีการเก็บขอมูล 3 แหลงที่มา คือ ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 

และขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจากแบบสอบถาม 

 

3.5  แหลงที่มาของขอมูล (Data Source) 

 

3.5.1  ขอมูลปฐมภูมิ( Primary Data) 

เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

และแบบสอบถามจากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไปยุโรปใน

ประเทศไทย รายละเอียดการเก็บขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้  

3.5.1.1  การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนของหนวยงานราชการของ 

รัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับระเบียบ EuP จํานวน 6 แหง 

3.5.1.2  การสัมภาษณเชิงลึกภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 

ของประเทศไทย: สถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มกีารสงออกไปสหภาพ

ยุโรปที่เขารวมการอบรมและไดรับคําปรึกษาแนะนําเรื่องระเบียบ EuP (สถาบนัไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส, 2552) จํานวน 3 สถานประกอบการ ไดแก สถานประกอบการผลิต

เครื่องปรับอากาศ 1 แหง มอเตอรไฟฟา 1 แหง และตูเยน็ 1 แหง 

3.5.1.3  แบบสอบถามสาํหรับภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑทีใ่ชพลังงาน

ของประเทศไทยที่มีการสงออกไปสหภาพยุโรป จํานวน 55 แหง 

 

3.5.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย และเวปไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองระเบียบ EuP อันไดแก ที่มาและรายละเอียดของกฎระเบียบ EuP มาตรฐานอุตสาหกรรมดาน

สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของ 

สถานการณอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่อยูในขอบขายของระเบียบ 
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EuP นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ EuP และการพัฒนาสินคาส่ิงแวดลอมประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การดําเนินการและการประสานความรวมมือของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

 

3.6  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 

การศึกษาการนําระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป (EuP: Energy using 

Product) มาใชในประเทศไทย พรอมทั้งวิเคราะหผลกระทบ ปญหา อุปสรรคของการดําเนินการ

ตามระเบียบฯมาใช เพื่อเสนอแนะแนวทาง /มาตรการ ในการเตรียมความพรอมของภาค 

อุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป มีขั้นตอนการ

ดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 

3.6.1  การเตรียมประเด็นในการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis) 

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย และเวปไซตของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP และขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

และตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของและสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ

ที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไปยุโรปทั้งที่เขาและไมเขารวมการอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําเร่ือง

ระเบียบ EuP เพื่อศึกษาผลกระทบ ปญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ตอ

ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยการศึกษาแบงผลกระทบและปญหาอุปสรรคเปน 4 ดาน คือ ดาน

บุคลากร ดานวัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ และดานการเงิน   

 

3.6.2  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis) 

3.6.2.1  สรุปผลการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และวิเคราะหผล

การศึกษาโดยใชโปรแกรม SPSS จากแบบสอบถามภาคอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑที่ใช
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พลังงาน แลวจึงพิจารณาประเด็นที่สําคัญในแตละสวน เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลปจจัยสภาวะ

แวดลอมภายใน 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานวัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ และดานการเงิน  

และปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก 5 ดาน คือ ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี และดานสิ่งแวดลอม  

3.6.2.2  การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอกที่

เกี่ยวของ ระหวางจุดแข็งและโอกาส (Strength-Opportunity) จุดออนและโอกาส (Weakness-

Opportunity) จุดแข็งและสิ่งคุกคาม (Strength-Threat) และจุดออนและสิ่งคุกคาม (Weakness-

Threat) ตามภาพที่ 3.1 

 

ภาพที่ 3.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอก(SWOT Matrix) 

 จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส กลยุทธจุดออน-โอกาส 

อุปสรรค กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค กลยุทธจุดออน-อุปสรรค 

 

3.6.2.3  สรุปมาตรการ/กลยุทธทั้ง 4 แบบ คือ กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส กลยุทธ

จุดออน-โอกาส กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค และกลยุทธจุดออน-อุปสรรค และใหผูเชี่ยวชาญและ

ตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ใหขอคิดเห็นและประเมินวา

มาตรการ/กลยุทธมีความเปนไปไดในการดําเนินการและความเรงดวนในการดําเนินการหรือไม

อยางไร  เมื่อมีการคํานวณและพิจารณาเรียงความสําคัญแลวจึงสรุปแนวทาง/มาตรการ การ

เตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของ

สหภาพยุโรป 
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3.7  วิธีการวิเคราะหขอมูล  

 

3.7.1  การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ 

เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยการนําขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้งสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 

มาสรุปประเด็นที่สําคัญตามบริบทตามของกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัย  

 
3.7.2  การวิเคราะหปจจยัสภาวะแวดลอมภายนอกและภายใน (SWOT:Analysis) 
รวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการสมัภาษณเชงิลกึ

จากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

และแบบสอบถามจากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน มาประกอบการ

วิเคราะหปญหา อุปสรรค ของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยการพิจารณาผลกระทบจากปจจัยภายใน

ขององคกร ไดแก ดานการบริหารจัดการ ตนทุน แรงงาน และปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก คือ 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยใหผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนใหความคิดเห็นและประเมินแนวทางที่เปนไปไดเพื่อใหไดแนวทางการเตรียมความพรอมแก

ภาคอุตสาหกรรมไทยที่เปนไปไดและมีความเหมาะสมตอสถานการณปจจุบันมากที่สุด 

 
3.7.3  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  

นําขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากตัวแทนกลุมเปาหมาย คือ สถานประกอบการ

ประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่มีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป โดยใชโปรแกรม SPSS เปน

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจง

แจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Means)  



 
บทที่  4 

 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการวิเคราะหผลกระทบตอปจจัย

ภายนอกและภายในของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความ

พรอมตอการนําระเบียบ EuP มาใชในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกอบดวยขอมูล 3 สวน 

ดังนี้ 

 
4.1.  การสัมภาษณสถานประกอบการนํารองที่เขารวมโครงการที่เกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP  
 
 การสัมภาษณสถานประกอบการที่เขารวมโครงการที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP คือโครงการ

การใหคําปรึกษาแนะนําดาน EuP (Energy Using Product) สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ที่ดําเนินการโดยสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในป 2550 โดยโครงการมี

วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและใหคําปรึกษาองคกรที่มีความตองการนําการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco Design) เขาไปในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเตรียมความพรอมตาม

ขอกําหนดของระเบียบ EuP ซึ่งเปนการศึกษาและวิเคราะหตามระเบียบ EuP โดยศึกษาตาม 

Methodology study for Ecodesign of Energy using  Product :MEEuP ที่มีขอบเขตการศึกษา 

8 ภารกิจ ดังนี้  1) การกําหนดผลิตภัณฑ (Product Definition)  2) การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร

และการตลาด ( Economic and Market Analysis)  3) พฤติกรรมของผูบริโภคและโครงสราง

พื้นฐานทั่วไป (Consumer Behavior & Local Infrastructure)  4) การวิเคราะหดานเทคนิคของ

ผลิตภัณฑ (Techical Analysis)  5) วิเคราะหผลิตภัณฑกรณีศึกษา  (Assessment of Base 

Case)  6) การปรับปรุงผลิตภัณฑ (Improvement Potential)  7) การวิเคราะหเทคนิคที่ดี 

(Technical Analysis Best Available Technology: BAT)  8) แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ 

โดยมีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขารวมจํานวน 5 แหง ซึง่การ

ศึกษาวิจัยนี้ไดทําการสัมภาษณสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 3 แหง 

ประกอบดวยสถานประกอบการผลิตตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และมอเตอร โดยประเด็นในการ
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สัมภาษณประกอบดวย  1) การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP  2) การเตรียม

ความพรอมตามระเบียบ EuP 3) ผลกระทบของระเบียบ EuP  4) ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ EuP 5) ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP สําหรับรายละเอยีด

การสัมภาษณแสดงในภาคผนวก ก-ข  
 
 4.1.1  บริษัทผลิตเครื่องปรับอากาศ  

ผูใหขอมูลคือ ผูจัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) บริษัทดังกลาวเปนธุรกิจ

ขนาดกลางและยอม (SMEs) ที่มีศักยภาพและมีการปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับแนวโนมของตลาดสินคาสี

เขียวที่เพิ่มมากขึ้น มีทุนจดทะเบียนบริษัท 300 ลานบาท สําหรับผลิตภัณฑของบริษัทมี 2 ประเภท 

ไดแก ประเภทที่ผลิตตามการออกแบบของบริษัทผูวาจาง ซึ่งตองผานมาตรฐานขั้นต่ําของสหภาพ

ยุโรปคือ CE Marking รวมทั้งมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14012 และประเภทที่บริษัทเปน

ผูออกแบบทั้งหมด ซึ่งมีหลายแบบจําหนายในประเทศ โดยมีเครื่องหมายการคาเปนตัวเอง โดย

ผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทสวนใหญจะคลายกัน แตอาจมีรายละเอียดแตกตางกันในกระบวนการ

ผลิต 

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของบริษัทดังกลาว พบวาไดรับรูขาวสารจากอิน

เทอรเน็ท นิตยสาร วารสาร การอบรมและสัมมนาจากหนวยงานรัฐ เชน สถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส และขอมูลจากลูกคา สําหรับการประเมินความรูความเขาใจของบริษัทผลิต

เครื่องปรับอากาศเกี่ยวกับระเบียบ EuP พบวาอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 84 โดยมีความ

ตองการอบรมและไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบ EuP เพิ่มเติม เมื่อประเมินการความเตรียมความ

พรอมพบวามีการดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (คิดเปนรอยละ 66 )  

โดยมีการออกแบบตามลูกคาและตลาดเปนหลักและมีการทํา LCA ในบางผลิตภัณฑ 2) ดานการ

บริหารจัดการ (คิดเปนรอยละ 75) โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน

ประเทศ  คือฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5 และมีฉลากเขียวของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับตลาดตางประเทศมีการปฏิบัติตาม CE Marking เฉพาะรุนที่ลูกคา

ตองการ 3) ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (คิดเปนรอยละ 100) โดยมีการใหความสําคัญเรื่องการ

สํารวจตลาดผูบริโภค และ 4) ดานทักษะ ความรู และบุคลากร (คิดเปนรอยละ 66) โดยมีแผนก

วิจยัและการพัฒนา (R&D) ดูแลรับผิดชอบการออกแบบผลิตภัณฑ 

สวนการดําเนินการตามหลัก Eco Design ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ พบวา 1) ดานวัตถุดิบ 

(คิดเปนรอยละ 83 ) โดยมีการใชวัตถุดิบรีไซเคิลผสมอยูสวนหนึ่งและยังไมมีการใหความรูหรือ
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ขอมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดลอมแกผูบริโภค 2) ดานการผลิต (คิดเปนรอยละ 

0) คือยังไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ Eco Design ในกระบวนการการผลิตใดๆ 3) ดานบรรจุ

ภัณฑและการขนสง (คิดเปนรอยละ 100) โดยมีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุดิบรีไซเคิลและ

ใชชิ้นสวนนอยที่สุด รวมทั้งมีการคํานึงถึงการจัดการซากของบรรจุภัณฑในการออกแบบ 4) ดาน

การบํารุงรักษา( คิดเปนรอยละ 100) โดยมีการคํานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑที่งายตอการ

บํารุงรักษา และมีการบํารุงรักษาเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 5) ดานการใชงาน มีการออกแบบเพื่อ

ประหยัดพลังงานในชวงระยะเวลาการใชงาน (คิดเปนรอยละ 100) และ 6) ดานการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 100  มีการออกแบบที่คํานึงถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ และใหขอมูล

สําหรับผูบริโภคที่เกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ  

 หากพิจารณาเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทดังกลาวใหความเห็นวา ระเบียบ 

EuP มีทั้งขอดีและขอเสีย หากสถานประกอบการใดเตรียมพรอมกอนจะมีความไดเปรียบทางการ

คา ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีแผนกที่ดูแลเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑโดยตรง ไดแก ฝายงานวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) และฝายวิศวกรรม และมีการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริมใหเขารับ

การอบรมและสัมมนาอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้บริษัทดังกลาวเห็นวาการปรับตัวดานเทคนิคไมมี

ผลกระทบมากนัก สวนขอเสียคือทําใหตนทุนสูงขึ้น เพราะจะมีข้ันตอนในการดําเนินการ 

(Process) ที่ซับซอนมากขึ้น ทาํใหตนทุนดานวัตถุดิบและดานการบริหารจัดการสูงขึ้น พรอมทั้งมี

ความตองการดานบุคลากรเพิ่มข้ึน เนื่องจากขาดบุคลากรที่ทํางานทางดานเอกสารตามระเบียบ 

EuP ประกอบกับมีปญหาและอุปสรรคในการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA) ที่ทําไดคอนขาง

ยาก เพราะขอมูลพื้นฐาน (Data Base) มีไมครบถวน สําหรับการประเมิน LCA ของ

เครื่องปรับอากาศ พบวาจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูงที่สุดในชวงของการทํางานของผลิตภัณฑ 

(Use Phase) สวนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) ตองพิจารณาความคุมคา

โดยรวมวาปรับปรุงแลวดีขึ้นหรือแยลงอยางไร แตในระยะยาว หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีและ

มีการสงเสริมสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมในตลาดมากขึ้น โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนมาตรการตางๆ 

สถานประกอบการก็สามารถดําเนินการใหสอดคลองตามเงื่อนไขของระเบียบ EuP ไดมากขึ้น  ซึ่ง

จะทําใหตนทุนลดลง 

 ผลจากการเขารวมโครงการ ทําใหบริษัททราบวาหากมีการสงสินคาไปยังสหภาพยุโรป 

จะตองปรับปรุงเรื่องการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะห

และผลกระทบของสินคาที่สงออกไปยุโรปภายใตระเบียบ EuP และการทราบวาการทําตาม

ระเบียบ EuP ไมไดพิจารณาเรื่อง Eco Design เพียงอยางเดียว แตตองพิจารณาดานการตลาด 
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(Marketing) ควบคูไปดวย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับตนทุนการผลิต ซึ่งโดยรวมเหน็วา

โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี เพียงแตขาดความชัดเจนในทางปฎิบัติ เนื่องจากเงื่อนไขในการ

ดําเนินการของระเบียบ EuP ในขณะนั้นยังไมชัดเจน 

 จากการประเมินปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ของบริษัทดังกลาว พบวา 1) ดานบุคลากร 

ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบ EuP ในระดับมาก ขาดบุคลากรที่มีความรูเร่ือง 

Eco Design ในระดับปานกลาง และขาดแหลงความรู การอบรมสัมมนา ที่เกี่ยวกับ Eco Design 

และระเบียบ EuP ในระดับนอย 2) ดานวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ พบวาขาดขอมูลในการ

ประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ (LCA) ในระดับมากที่สุด สวนเรื่องการเขาถึงเทคโนโลยี วิธีการปรับปรุง

การผลิต และการปรับองคความรูในกระบวนการผลิต/ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ อยูใน

ระดับนอย 3) ดานการบริหารจัดการ พบวาการขาดนโยบายและแผนการเตรียมพรอมตอระเบียบ 

EuP ของสถานประกอบการ อยูในระดับปานกลาง  ขาดการประสานความรวมมือกันของแผนก

ตางๆ ที่เก่ียวของกับระเบียบ EuP การเผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรในสถาน

ประกอบการ และการสื่อสาร/ ควบคุม Supplier  ใหปฏิบัติตามรายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการ

ออกแบบใหม อยูในระดับปานกลาง ดานงบประมาณและตนทุน พบวา ตนทุนการผลิต เปน

ปญหาอุปสรรคอยูในระดับมากที่สุด ในปจจุบันมี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

เปนหนวยงานที่สนับสนุนขอมูลเชิงเทคนิค เร่ืองระเบียบ EuP และ Eco Design มีสถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสเปนผูใหขอมูลเชิงวิชาการ สวนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกลุม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกลุมเครื่องปรับอากาศที่มีบทบาทในการประสานงาน

ระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีการผลักดันนโยบายใหรัฐบาลกําหนดมาตรการใหสอดคลองกับ

ตลาดอุตสาหกรรม เชน ป 2552 กลุมเครื่องปรับอากาศไดผลักดันใหเกิดนโยบายการยกเลิกเก็บ

ภาษีสรรพสามิตของเครื่องปรับอากาศ  

 เร่ืองปญหาและอุปสรรคที่พบ ประกอบดวยเรื่องฉลากสิ่งแวดลอมที่มีหลายหนวยงานของ

ภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบ ขาดความเปนเอกภาพ ทําใหเกิดความลาชาของภาคธุรกิจในการ

เตรียมพรอมและปรับตัว จึงควรมีการจัดระบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหทั้งผูผลิตและผูบริโภค

เข าใจง ายขึ้ น   สวนนโยบายดานการประหยัดพลั งงาน  ไดแก  ฉลากประหยัดไฟฟา

เคร่ืองปรับอากาศเบอร 5 ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถกําหนดคาตัวเลขแสดง

ประสิทธิภาพ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐบาล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และผูผลิต

เครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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สนับสนุนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับระเบียบดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน จัดทํา Helpdesk บริการ

ใหแกสถานประกอบการ พรอมทั้งมีการรณรงคเร่ืองความตระหนักดานสิ่งแวดลอม ใหสังคมรับรู 

และใหความสําคัญ บางกรณีอาจตองมีการออกกฎระเบียบหรือขอบังคับเพิ่มเติม 

 
 4.1.2  บริษัทผลิตตูเย็น 
 บริษัทนี้เปนสถานประกอบการประเภทรวมทุนกับตางชาติ มีการผลิต บริการ และ

จําหนายผลิตภัณฑหมวดอุปกรณสื่อสาร หมวดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในครัวเรือน 

อาทิเชน เครื่องซักผา ตูเย็น พัดลมอิเล็กทริค เครื่องหุงขาว และเครื่องดูดฝุน เปนตน สําหรับ

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑประเภทตูเย็น มีผูใหขอมูลจํานวน 3 คน ไดแก หัวหนาฝาย

สิ่งแวดลอม ผูชวยผูจัดการอาวุโส และชางเทคนิค ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของบริษัทดังกลาวพบวา ไดรับรูขาวสารจาก

อินเทอรเน็ต นิตยสาร วารสาร รวมทั้งการอบรมและสัมมนาจากหนวยงานรัฐ สวนการประเมิน

ความรูความเขาใจของบริษัทอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 89 โดยมีความตองการอบรมความรู 

ในเรื่อง Eco Design เครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน LCA และระเบียบ EuP เพิ่มเติม 

เมื่อพิจารณาถึงความเตรียมพรอมของบริษัทดังกลาว พบวามีการดําเนินการดานตางๆ ดังนี้ 1) 

ดานผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (คิดเปนรอยละ 66) โดยมีการควบคุมวัตถุดิบใหเปนไปตามขอกําหนด

ของ RoHs 2) ดานการบริหารจัดการ (คิดเปนรอยละ 50) โดยมีการปฎิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉลากเบอรประหยัดพลังงานเบอร 5 

และ ระเบียบ RoHs 3) ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (คิดเปนรอยละ 66) โดยมีการผลิตสินคา

ตามแผนการตลาดและนโยบายตามบริษัทแมที่กําหนดมา 4) ดานทักษะความรูและบุคลากร (คิด

เปนรอยละ 0 ) กลาวคือไมมีการจัดตั้งแผนกดาน Eco Design เพราะแนวทางการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการคัดเลือกวัสดุดิบมาจากบริษัทแม  

สวนการดําเนินการตาม Eco Design ตามวัฎจักรผลิตภัณฑ พบวา1) ดานวัตถุดิบ (คิด

เปนรอยละ 33 ) โดยอยูในระหวางการศึกษาและการวางแผนการดําเนิน LCA 2) ดานการผลิต 

(คดิเปนรอยละ 0) คือไมมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ Eco Design ในกระบวนการการผลิตใดๆ 

3) ดานบรรจุภัณฑและการขนสง (คิดเปนรอยละ 50) โดยมีขอจํากัดในการเลือกซื้อชิ้นสวน

อุปกรณตางๆ ในตลาดประเทศไทยที่มีตัวเลือกนอย และไมมีการบริหารจัดการในการขนสงสินคา 

4) ดานการบํารุงรักษา( คิดเปนรอยละ 0 )คือไมมีการดําเนินการดาน Eco Design ในเรื่องการ

บํารุงรักษาผลิตภัณฑ 5) ดานการใชงาน (คิดเปนรอยละ 0) คือไมมีการออกแบบเพื่อประหยัด
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พลังงานในชวงระยะเวลาการใชงาน และ 6) ดานการจัดการซากผลิตภัณฑ (คิดเปนรอยละ 0 ) คือ

ไมมีการออกแบบที่คํานึงถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ 

ทางบริษัทใหความสําคัญในการเลือกใชวัตถุดิบของผลิตภัณฑทั้งชวงระยะเวลาการผลิต

และการใชงาน และกําลังศึกษาและพัฒนาขอมูลเพื่อประเมินLCA ทั้งนี้พบวาชวงการใชงานของ

ผลิตภัณฑเปนชวงที่มีการใชพลังงานมากที่สุด สวนชวงของการผลิต จะมีการใชสารเคมีตางๆ ที่

อาจกอใหเกิดมลพิษคอนขางมาก ในปจจุบันยังประสบปญหาเรื่องการหาขอมูลประกอบการทํา 

LCA  เพราะการแยกคาการใชพลังงานตามประเภทของผลิตภัณฑ เปนเรื่องคอนขางที่จะยาก ตอง

ใชโปรแกรมเฉพาะในการดําเนินการ สวนผลกระทบดานตนทุนจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิต พบวาการปรับเปลี่ยนน้ํายาทําความเย็น R600 ที่ชวยทําใหผลิตภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ลดโลกรอน แตมีขอเสียเปนวัตถุไวไฟ ที่มีผลตอความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ดังนั้น ปจจัย

ในการเลือกวัตถุดิบข้ึนอยูกับมาตรฐานผลิตภัณฑที่ใชบังคับในหรือนอกประเทศ ดานบุคลากรยัง

ไมมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบ EuP จึงมีสนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมสัมมนาความรู

อยางตอเนื่อง ดานเทคโนโลยี ยังขาดเครื่องมือหรือซอฟแวรที่ใชประกอบการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco  Design) และเครื่องจักรสวนใหญจะนําเขามาจากตางประเทศ เชน เยอรมนั  หาก

มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจะเปนการเพิ่มคาใชจาย และไดใหเห็นวาการปฎิบัติตาม

ระเบียบ EuP เปนการจํากัดในการดําเนินธุรกิจ  

 แมวา บริษัทดังกลาวจะมีการสงออกผลิตภัณฑไปยังตลาดของสหภาพยุโรปไมมากนัก 

แตผูบริหารมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม จึงสงบุคลากรของบริษัท

อันไดแก แผนกวิศวกรรม สิ่งแวดลอม และ R&D ของผลิตภัณฑตูเย็น เขารวมของโครงการ เพื่อจะ

ไดเรียนรูและรับรูขอมูลเพื่อเตรียมพรอมตอการปรับตัวผลิตภัณฑตามแนวโนมความตองการของ

ตลาดสหภาพยุโรป ผลของการเขารวมของโครงการฯ ทําใหบริษัทไดผลิตภัณฑตนแบบ (Model) 

ของตูเย็นที่ใชหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) โดยมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให

เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้น แตคงรักษามาตรฐานผลิตภัณฑของสํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรมในเรื่องคุณภาพสินคาไว จึงสรุปไดวาในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑจะตอง

คํานึงถึงมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมควบคูกัน 

 จากการประเมินปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ของบริษัทดังกลาว ไดแก ดานบุคลากร 

พบวา ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบ EuP ระดับมาก ขาดบุคลากรที่มีความรู

เร่ือง Eco Design ระดับมาก และขาดแหลงความรู การอบรมสัมมนา ที่เกี่ยวกับ Eco Design 

และระเบียบ EuP ระดับมาก ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ พบวา ขาดขอมูลในการประเมินLCA
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การเขาถึงเทคโนโลยี วิธีการปรับปรุงการผลิต และการปรับองคความรูในกระบวนการผลิต/ 

ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ อยูระดับมาก ดานบริหารจัดการ พบวา ยังขาดนโยบายและ

แผนการเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP ขาดการประสานความรวมมือกันของแผนกตางๆ ที่

เกี่ยวของกับ ระเบียบ EuP การเผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรในสถานประกอบการ 

และการสื่อสาร/ ควบคุม Supplier ใหปฏิบัติตามรายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหม 

อยูในระดับปานกลาง ดานงบประมาณ ตนทุน พบวา มีผลกระทบตอเร่ืองตนทุนการผลิต อยูใน

ระดับมากที่สุด สวนเรื่องแหลงเงินทุนเพื่อการลงทุน อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ บริษัท

ดังกลาวใหความเห็นวา มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะคํานึงเรื่องความ

ปลอดภัยและคุณภาพของสินคาเปนหลัก ยังไมมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม 

บริษัทดังกลาวเห็นวา ควรมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑดานสิ่งแวดลอมใหผูคารายยอยเปน

หลายระดับ เพื่อไดมีการยกระดับมาตรฐานตามศักยภาพของสถานประกอบการ และควร

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเปนขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสงเสริมใหมีหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบหลักเพื่อติดตามและวิเคราะหขอกําหนดของระเบียบ EuP และจัดการฝกอบรมสัมมนา

แกสถานประกอบการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสถานประกอบการหรือโรงงานผูผลิตชิ้นสวน

อุปกรณและวัตถุดิบในประเทศไทยที่ยังขาดความรูและความตระหนัก และยังเปนการเปดตลาด

ใหมใหผูผลิต นอกจากนี้ การสนับสนุนดานงบประมาณ มาตรการดานภาษี ลดภาษี จาก

หนวยงานภาครัฐเปนสิ่งจําเปน สวนหนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนผูประกอบการเรื่อง

กฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศอื่นๆ เชน ระเบียบ WEEE, Packaging คือสถาบัน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 
 4.1.3 บริษัทผลิตมอเตอรไฟฟา 
 ผูใหขอมูลของบริษัท คือ รองผูจัดการฝายออกแบบ  บริษัทดังกลาวเปนสํานักงานตัวแทน

ผลิตมอเตอรไฟฟา ประเภทมอเตอร 5 แรงสี่คูณ (หรือ สี่ข้ัว)ของบริษัทประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการ

สงออกไปยังประเทศญี่ปุน ประมาณรอยละ 60-70 จําหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 10  

นอกจากนั้นจะเปนประเทศแถบเอเชียใต ทั้งนี้ มอเตอรไฟฟาถือวาเปนชิ้นสวนหลักของผลิตภัณฑ

ประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ ทางบริษัทมีการบริหารจัดการองคกรภายใต

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเพื่อสรางความพึงพอใจของลูกคา ISO 9001:2000 และมาตรฐาน

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 และสวนตัวผลิตภัณฑไดรับการรับรอง

มาตรฐานสากลสําหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส IEC 2 (IEC System 
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for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment) ภายใตคณะกรรมมาธิการ

ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส (International Electrotechnical 

Commission) ณ ปจจุบัน กําลังพัฒนาผลิตภัณฑใหผาน IEC 3 และมีการดําเนินการประเมิน 

LCA โดยความรวมมือระหวางแผนกออกแบบผลิตภัณฑกับแผนกวิศวกรรม สวนแผนก

สิ่งแวดลอมมีสวนเกี่ยวของทางออม โดยมีหนาที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO ซึ่งทาง

ปฎิบัติ ฝายวิศวกรรมเปนผูปฎิบัติการ 

 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของบริษัทดังกลาวพบวา มีการอบรมและสัมมนา

จากหนวยงานรัฐ และจากการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP พบวาอยูใน

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 73 ประเด็นที่ตองการรับการอบรมความรูเพิ่มเติม ไดแก ดาน Eco 

Design  ฉลากสิ่งแวดลอม หรือฉลากประหยัดพลังงาน  เครื่องมือประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน 

LCA  และระเบียบ EuP เมื่อพิจารณาถึงความเตรียมพรอมของบริษัท พบวามีการดําเนินการดาน

ตางๆ ดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (คิดเปนรอยละ 66) โดยมีการออกแบบมอเตอรอยู

ภายใตระเบียบวาดวยการใชสารที่เปนอันตรายในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Restriction of Hazardsous Substances หรือ RoHs ) 2) ดานการบริหารจัดการ (คิดเปนรอยละ 

75) โดยมีการรับรอง CE  Marking และปฏิบัติตามระเบียบ RoHs 3)ดานเศรษฐศาสตรและ

การเงิน (คิดเปนรอยละ 33) โดยมีการสํารวจตลาดในการพัฒนาสินคาโดยบริษัทแม 4) ดานทักษะ

ความรูและบุคลากร (คิดเปนรอยละ 66 ) โดยมีการสงบุคลากรเขารวมการอบรมและสัมมนา

เกี่ยวกับระเบียบ EuP และ Eco Design สวนการดําเนินการตามหลักการ Eco Design ตามวัฎ

จักรชีวิตผลิตภัณฑ ตามประเด็นตางๆ ไดแก 1) ดานวัตถุดิบ (คิดเปนรอยละ 50) โดยยังไมมีการใช

วัตถุดิบรีไซเคิล แตมีการทําขอมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวของกับปจจัยการนําเขาและออกของผลิตภัณฑ 

(Ecological Profile) 2 )ดานการผลิต (คิดเปนรอยละ 50) แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ในกระบวนการผลิตมากนัก 3) ดานบรรจุภัณฑและการขนสง (คิดเปนรอยละ 100) โดยมีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัสดุรีไซเคิลและมีการคํานึงถึงการจัดการซากของบรรจุภัณฑในการ

ออกแบบ 4) ดานการบํารุงรักษา (คิดเปนรอยละ 100) โดยมีการคํานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑที่

งายตอการบํารุงรักษาและมีการบํารุงรักษาเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ 5) ดานการใชงาน (คิดเปน

รอยละ 100) โดยมีการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในชวงระยะเวลาการใชงาน และ 6) ดาน

การจัดการซากผลิตภัณฑ (คิดเปนรอยละ 0 ) คือยังไมมีการออกแบบที่คํานึงถึงการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้บริษัทดังกลาว มีความเห็นวา การปฏิบัติตามระเบียบ EuP มีผลดีในระยะ

ยาว แตตองใชงบประมาณการลงทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบใหม เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑให
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สอดคลองกับเงื่อนไขในขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงควรมีการวิเคราะหการตลาด

เพื่อคํานวณคาใชจาย สวนดานการบริหารจัดการ ทําใหมีการดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด

มากขึ้น และอาจตองมีการปรับเพิ่มกระบวนการทํางานตามขั้นตอนการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ  ประกอบกับยังขาดบุคลากรดานวิศวกรรม และ

ขาดความรูความเขาใจของระเบียบ EuP เทาที่ควร จึงสนับสนุนใหสถานประกอบการไดรับการ

ฝกอบรมมากขึ้น เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาของอุปกรณที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นแก

บุคลากร  สําหรับดานเครื่องจักรและวัตถุดิบนั้นไมมีปญหาเพราะไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแม

ที่ญี่ปุน 

 จากการประเมินปญหาอุปสรรคในดานตางๆของบริษัท ไดแกดานบุคลากร พบวา ยังขาด

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบ EuP  ขาดบุคลากรที่มีความรูเร่ือง Eco Design และขาด

แหลงความรูและการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับ Eco Design และระเบียบ EuP อยูในระดับสูง  ดาน

วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ พบวา ยังขาดขอมูลในการประเมินLCA การเขาถึงเทคโนโลยี วิธีการ

ปรับปรุงการกระบวนผลิต  และการปรับองคความรูในกระบวนการผลิต/ ทางเลือกในการ

ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ โดยระดับปญหาดังกลาวอยูระดับปานกลาง  ดานบริหารจัดการ พบวา ยัง

ขาดนโยบายและแผนการเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP ขาดการประสานความรวมมือกันของ

แผนกตางๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ขาดการเผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรใน

สถานประกอบการ และขาดการสื่อสาร/ ควบคุม Supplier ใหปฏิบัติตามรายละเอียดผลิตภัณฑที่

ไดรับการออกแบบใหม  โดยระดับปญหาดังกลาวอยูในระดับปานกลาง ดานงบประมาณและ

ตนทุน พบวา เร่ืองตนทุนการผลิต และแหลงเงินทุนเพื่อการลงทุน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  

ผลของการเขารวมโครงการครั้งนี้คือ ไดตนแบบมอเตอรไฟฟาที่ประหยัดพลังงานตามแนวคิดของ

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ที่ผานมามาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาของบริษัท  ไดรับการ

รับรอง CE Marking สวนมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กําลังมี

การพัฒนามาตรฐานเปน IEC 3 ซึ่งบริษัทแมที่ประเทศญี่ปุนผานมาตรฐานดังกลาวแลว เพื่อเปน

การเปดตลาดสินคาไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งตองใชตนทุนที่สูงในชวงแรก 

 สําหรับหนวยงานภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับระเบียบ EuP ไดแก บริษัท Eco Design 

Consultant โดยมีบทบาทในการใหการอบรมและใหคําปรึกษาดานการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจตลอดจนถึงการทํา LCA แกบริษัท ทําใหไดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑที่ประหยัด

พลังงานเพื่อผลิตสินคาตัวใหมที่สามารถแขงขันในตลาดไดกวางขึ้น และมีความเห็นวาพรอมท่ีจะ

เปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาทําวิจัยที่เกี่ยวของกับดานเทคนิค อยางไรก็ตาม มี
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ความเห็นเพิ่มเติมวาหนวยงานภาครัฐควรใหขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ EuP และข้ันตอนการปฏิบัติ

ตามระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะบริษัทไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได ขอมูลสวนใหญได

รับมาจากลูกคาที่ตองการปรับสินคาเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ จึงควรมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบถึงโครงการการประชุม/สัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ใหมาก

ขึ้น และสรางเครือขายการทํางานระหวางสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ควร

สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเชิงเทคนิค เชนการปรับเปล่ียนสารเคมีหรือวัตถุดิบ  โดยเปด

โอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆ เขามามีสวนรวมในการทําวิจัย  

 

4.2  การสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่สงออก
ไปสหภาพยุโรป จํานวน 47 แหง 

 
ประเด็นการสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงานที่สงออกไปยังสหภาพ

ยุโรป จํานวน 47 แหง จากตัวแทนกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งหมด 55 แหง เนื่องจากระเบียบEuP 

ยังไมไดมีมาตรการดําเนินการ (Implementing Measure)ครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑในประเทศ

ไทย ทําใหสถานประกอบการเกิดความไมแนใจในการใหขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ EuP จึงใหความ

รวมมือในการใหขอมูลนอยกวาที่ผูวิจัยตองการ อีกทั้งแผนกที่ดูแลรับผิดชอบในสถานประกอบการ

ยังมีบทบาทซับซอนกันอยู ระหวางแผนกวิศวกรรมและแผนกการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จึง

เปนขอจํากัดในการใหความรวมมือในการใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ สําหรับประเด็นในการ

สอบถามประกอบดวย  1) ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ  2) การรับรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับระเบียบ EuP  3) การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP  4) 

ผลกระทบของระเบียบ EuP  5) ปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP  6) 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP สําหรับรายละเอียดของแบบสอบถาม

แสดงในภาคผนวก ง 

 
 4.2.1  ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาเปนสถานประกอบการประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสที่มีสินคาสงออกไปประเทศกลุมสหภาพยุโรป จํานวน 47 แหง ผูใหขอมูลพบวา 

จํานวนมากที่สุดอยูในฝายสิ่งแวดลอม ประกอบดวยฝายระบบคุณภาพและสิ่งแวดลอม (6 คน) 

ฝายสิ่งแวดลอม (9 คน) ฝายอนามัยสิ่งแวดลอม (2 คน) ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (2 คน) ฝาย

บริหารดานสิ่งแวดลอม (1คน) ฝายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (1คน)  ฝายวิศวกรรม
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สิ่งแวดลอม (1คน) เปนจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 47.72  รองลงมาเปนฝายธุรการ  4 

คน ฝายวิศวกรรมการผลิต 3 คน ฝายบุคคล 2 คน  ฝายออกแบบ 2 คน  ฝายการผลิต  2 คน  ฝาย

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 3 คน ฝายบัญชี 1 คน  ฝายขาย 1 คน  ผูจัดการทั่วไป 1 คน กรรมการ

ผูจัดการ 1 คน ผูเชี่ยวชาญ 1 คน และอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุ 4 คน 

 ประเภทของสถานประกอบการ  พบวามากที่สุดปนบริษัทของชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 

43.8 (สวนใหญเปนประเทศญี่ปุน คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมาเปนประเทศไตหวันและเยอรมัน 

คิดเปนรอยละ 6.7) รองลงมาเปน บริษัทของชาวไทย คิดเปนรอยละ 25.0  ประเภทบริษัทรวมทุน

ระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ คดิเปนรอยละ 22.9 และอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุ คิดเปนรอยละ 8.4  

 สถานประกอบการมีปริมาณการสงออก เมื่อแบงตามปริมาณการสงออก เปน 5 ระดับ 

ไดแก ปริมาณการสงออก  10- 100  ลานบาท มีจํานวน 3 แหง ปริมาณการสงออก  101-1,000  

ลานบาท มีจํานวน 10 แหง  ปริมาณการสงออก  1,001-10,000 ลานบาท  มีจํานวน 2 แหง 

ปริมาณการสงออก  10,001- 100,000 ลานบาท มีจํานวน 2 แหง ปริมาณการสงออก  100,001-

1,000,000  ลานบาท มีจํานวน 4 แหง และอื่นๆ ที่ไมระบุ จํานวน  24  แหง สวนลักษณะการผลิต 

พบวาสวนมากสถานประกอบการมีการผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคา จํานวน 28 แหง เปน

การผลิตสินคาของตัวเอง จํานวน 15 แหง และสินคาของบริษัทแม จํานวน 13 แหง นอกจากนั้น 

เปนประเภทรับจางผลิตตามสั่ง เชน ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 7 ประเภท 

ประเภททั้งผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคาและรับจางผลิตตามสั่งที่ไมมีเครื่องหมายการคา

เปนของตัวเอง จํานวน 7 แหงและอื่นๆที่ไมไดระบุลักษณะการผลิต จํานวน 3 แหง 

 ชนิดผลิตภัณฑที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป ไดแก เคร่ืองปรับอากาศ 14 แหง 

คอมเพรสเซอร 6 แหง เครื่องพิมพ เครื่องโทรสาร ปร๊ินเตอร และชิ้นสวนอุปกรณ  6 แหง ชิ้นสวน

รถยนตและรถยนต  5 แหง ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5 แหง โคมไฟฟา 3 แหง 

เครื่องดูดฝุน 1 แหง เครื่องทําความรอน 1 แหง  ปมน้ํา 1 แหง  อุปกรณจายไฟ (Telecom System 

Automotive Power Supply) 1 แหง ตูเย็น 1 แหง มอเตอรไฟฟา 1 แหงและอื่นๆ ที่ไมระบุ 8 แหง 

สรุปดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลประเภทผลิตภัณฑของสถานประกอบการ 
ขอมูลของสถานประกอบการ จํานวน (แหง) รอยละ 

เครื่องปรับอากาศ  14 29.78 

คอมเพรสเซอร 6 12.76 

ชิ้นสวนรถยนตและรถยนต   5 10.63 

ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

5 10.63 

โคมไฟฟา 3 6.38 

เครื่องดูดฝุน 1 2.12 

เครืองทําความรอน 1 2.12 

ปมน้ํา 1 2.12 

อุปกรณจายไฟ (Telecom System 

Automotive Power  Supply) 

1 2.12 

ตูเย็น 1 2.12 

มอเตอรไฟฟา 1 2.12 

อื่นๆ ที่ไมระบุ 8 17.02 

รวม 47 100 

 
 4.2.2  การรับรูและความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
 สถานประกอบการสวนใหญ ไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP ผานแหลงขอมูลจากอิน

เทอรเนตมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.70 รองลงมาจากการอบรมและสัมมนาจากหนวยงานภาครฐั 

คิดเปนรอยละ  17.54 จากนิตยสาร/วารสาร คิดเปนรอยละ 14.91  จากการอบรมและสัมมนาของ

หนวยงานภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 11.40  จากหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 7.89 จากโทรทศัน

และส่ืออื่นๆ คิดเปนรอยละ 7.02  และจากวิทยุรอยละ 3.51 

 ผลจากการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP จากขอคําถามที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบ EuP โดยมีการจัดลําดับคะแนนที่ไดจากคําตอบแบบสอบถาม เปน 3 ระดับ คือ ระดับตํ่า 

อยูที่ระหวาง 0-8 คะแนน ระดับปานกลาง อยูที่ระหวาง 9-16 คะแนน และระดับความเขาใจมาก

สูง อยูระหวาง 17-24 คะแนน ผลการเก็บรวบรวมขอมูลพบวา สถานประกอบการสวนใหญมี

ความรูและความเขาใจที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ในระดับสูง คิดเปนรอยละ 55.3  รองลงมา

ความรูความเขาใจระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 31.9 และความรูความเขาใจระดับนอย คิดเปน

รอยละ 12.8 รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 และทั้งนี้ สถานประกอบการสวนใหญมีความตองการที่

จะไดรับการฝกอบรมและเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 79.5 ดาน Eco 
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Design คิดเปน รอยละ 50 และดานเครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน LCA คิดเปนรอย

ละ 36.6  

 

ตารางที่ 4.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
ประเด็นความรู ตอบถูก 

(รอยละ) 
ตอบผิด 
(รอยละ) 

1. การลดของเสียปลายทางโดยการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหมีคุณภาพในตอนคัดเลือก

วัตถุดิบ เปนหนึ่งในแนวทางของ Eco design และการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

85.1 14.9 

2. ระเบียบ EuP เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม

และพลังงานของยโุรป 

83 17 

3. ระเบียบ EuP เปนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมภาคอุตสาหกรรมในเชิงปองกัน 78.7 21.3 

4. การนําแนวคิด Eco Design สามารถลดตนทุนในการผลิตในระยะยาว 76.6 23.4 

5. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) คือ การออกแบบสินคาหรือรูปแบบ

สินคาอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ต้ังแตการผลิต การใชงาน และการกําจัด

ซากผลิตภัณฑ เพื่อใหทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

74.5 25.5 

6. การวิเคราะหและการวิจัยทางการตลาดเปนการสนับสนุน 

ในการลดตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมภายใตระเบียบ EuP 

70.2 29.8 

7. การออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑไมถือวาเปน Eco  Design 70.2 29.8 

8. การติดฉลากสิ่งแวดลอม (Eco Label) เปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายใตระเบียบ EuP 

66.0 34 

9. Eco Design มีการวิเคราะหถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเทานั้น 63.8 36.2 

10. Eco Design ไมสามารถเพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาได 63.8 36.2 

11. การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (Life cycle Assessment: LCA) เปนตรวจสอบและ

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑในขั้นตอนของกระบวนการผลิตเทานั้น 

59.6 40.4 

12. การปรับปรุงกระบวนการขนสงไมใชเปนแนวทางของ Eco Design 55.3 44.7 

13. การออกแบบผลิตภัณฑตามระเบียบ EuP ตองพิจารณาตามมาตรการดําเนินการของ

แตละผลิตภัณฑเปนหลัก 

55.3 44.7 

14.ระเบียบ EuP เปนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพเทียบเทา

ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5 ในประเทศไทย 

51.5 48.9 

15.ผลิตภัณฑที่อยูภายใตระเบียบ EuP คือผลิตภัณฑประเภทใชเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

51.1 48.9 

16. การทําโครงลักษณทางนิเวศวิทยา (Ecological Profile) ซ่ึงเปนขอมูลปจจัยนําเขา

และออกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสามารถวัดไดเปน

ปริมาณพึงกระทําตามระเบียบ EuP 

36.2 63.8 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
ประเด็นความรู ตอบถูก 

(รอยละ) 
ตอบผิด 
(รอยละ) 

17. ทุกผลิตภัณฑที่อยูในขอบขายในระเบียบ EuP มีมาตรการดําเนินการ 

(Implementing Measures) บังคับฉบับเดียวกัน 

29.8 70.2 

18. ระเบียบ EuP บังคับใชทั้งสินคานําเขาและสงออกไปยังสหภาพยุโรป 21.3 78.7 

 
 4.2.3  การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP  
 การประเมินการเตรียมพรอมของสถานประกอบการ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  

4.2.3.1  ดานผลิตภัณฑและวัตถุดิบ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ มีการ

ประเมิน LCA คิดเปนรอยละ 25.0 มีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบ/กระบวนการผลิตเพือ่ใหเปนตาม

ระเบียบ EuP  คิดเปนรอยละ 50.0 และมีการนาํหลกัการ Eco Design มาประยกุตใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 35.4 

4.2.3.2  ดานการบริหารจัดการ พบวา สถานประกอบการสวนใหญ มกีาร

ดําเนนิการตามมาตรฐานอตุสาหกรรมตามกฏระเบียบตางประเทศ (เชน CE Marking , WEEE , 

RoHs) คิดเปนรอยละ 70.8 มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 9001 คิดเปนรอย

ละ 66.7 มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 คิดเปนรอยละ 62.5 และมี

นโยบายเพื่อเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP โดยดําเนนิการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม

กฎระเบียบในประเทศ (เชน มาตรฐานของ สมอ. ฉลากเขียว ฉลากเบอร 5 หรือ อ่ืนๆ) คิดเปนรอย

ละ 54.2  

4.2.3.3  ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน พบวาสถานประกอบการสวนใหญมีการ

คํานวณตนทนุของผลิตภัณฑที่ตองการออกแบบเพื่อประหยัดพลงังาน คิดเปนรอยละ 45.8 มีการ

สํารวจตลาดในการพัฒนาสนิคาเพื่อส่ิงแวดลอม คิดเปนรอยละ 33.3 และมีการสํารวจพฤติกรรม

ผูบริโภคของผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม คิดเปนรอยละ 31.2   

4.2.3.4  ดานทักษะความรูและบุคลากร  พบวาสถานประกอบการสวนใหญ มีการ

เขารวมการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 35.4 มีการเขารวมการอบรม

และสัมมนาที่เกี่ยวกับ Eco Design คิดเปนรอยละ 31.2 และมีการจัดแผนก Eco Design ใน

สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 22.9 



93 

ตารางที่ 4.3 ขอมูลการเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP 
การเตรียมความพรอมในแตละดาน มี(รอยละ) ไมมี(รอยละ) 

ดานผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
มีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบ/กระบวนการผลิตเพื่อใหเปนตามระเบียบ EuP 50 50 

มีการนําหลักการ Eco design มาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ 35.4 64.6 

มีการทําประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ(LCA) 25 75 
ดานการบริหารจดัการ 
มีการดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกฎระเบียบตางประเทศ (เชน 

CE Marking , WEEE , RoHs) 

70.8 29.2 

มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 9001 66.7 33.3 

มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 62.5 37.5 

มีนโยบายเพื่อเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP โดยดําเนินการตามาตรฐาน

อุตสาหกรรมตามกฎระเบียบในประเทศ (เชน มาตรฐานของ สมอ. ฉลากเขียว 

ฉลากเบอร 5 หรือ อื่นๆ) 

54.2 45.8 

ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
มีการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑที่ตองการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน 45.8 54.2 

มีการสํารวจตลาดในการพัฒนาสินคาเพื่อสิ่งแวดลอม 33.3 66.7 

มีการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคของผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม 31.2 68.8 

ดานทักษะความรูและบุคลากร 
มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP 35.4 64.6 

มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวกับ Eco Design 31.2 67.4 

มีการจัดแผนก Eco Design ในสถานประกอบการ 22.9 77.1 

 
 4.2.4  ผลกระทบของระเบียบ EuP ที่มีตอสถานประกอบการ 
 ระดับการประเมินผลกระทบของระเบียบ EuP พบวาสถานประกอบการสวนมาก ไดรับ

ผลกระทบของระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 51.06 โดยไดรับผลกระทบทางลบรอยละ 90 และ

ไดรับผลกระทบทางบวกรอยละ 10 (สถานประกอบการบางแหงไดรับทั้งผลกระทบทางบวกและ

ลบ) และที่ไมไดรับผลกระทบ คิดเปนรอยละ 44.4  รายละเอียดของผลกระทบของระเบียบ EuP 

ในดานตางๆ มดีังนี้   

4.2.4.1  ดานบุคลากร  พบวาสถานประกอบการสวนใหญไดรับผลกระทบเรื่อง

การสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP หรือกฎระเบียบมาตรฐาน

สินคาระหวางประเทศมากที่สุด (ผลกระทบระดับปานกลาง) คิดเปนรอยละ 40.0  รองลงมาไดรับ

ผลกระทบเร่ืองการเพิ่มบุคลากรที่ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 35.6 

(ผลกระทบระดับปานกลาง) ไดรับผลกระทบเรื่อง การสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูและความ
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เขาใจเรื่องการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) คิดเปนรอยละ 33.3 (ผลกระทบระดับ

ปานกลาง) 

4.2.4.2  ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี พบวาสถานประกอบการ

สวนใหญไดรับผลกระทบเรื่องดานการจัดหา/เปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาก

ที่สุด (ผลกระทบระดับปานกลาง) คิดเปนรอยละ 37.8 รองลงมาไดรับผลกระทบเรื่องการจัดหา/

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิต คิดเปนรอยละ 33.3 (ผลกระทบระดับปานกลาง) ไดรับ

ผลกระทบเรื่องการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คิดเปน

รอยละ 31.1 (ผลกระทบระดับปานกลาง)   

4.2.4.3  ดานบริหารจัดการ พบวาสถานประกอบการสวนมากไดรับผลกระทบเรือ่ง

การติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP และการวางแผนและนโยบายเพื่อเตรยีมพรอมการ

รองรับระเบียบ EuP มากที่สุด (ผลกระทบระดับปานกลาง) คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมาไดรับ

ผลกระทบเรื่องการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต คิดเปนรอยละ 37.8 (ผลกระทบระดับ

ปานกลาง) ไดรับผลกระทบเรื่องการเพิ่มแผนก หรือขยายสายงานดาน Eco Design  คิดเปนรอย

ละ  22.2 (ผลกระทบระดับกลาง)  

4.2.4.4  ดานงบประมาณและตนทุน  พบวาสถานประกอบการสวนมากไดรับ

ผลกระทบ เร่ือง ตนทุนของวัตถุดิบมากที่สุด  (ผลกระทบระดับสูง) คิดเปนรอยละ 51.3 รองลงมา

เร่ืองการลงทุนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต คิดเปนรอยละ 41 (ผลกระทบระดับสูง)  เร่ือง

คาใชจายสําหรับการฝกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP  หรือ Eco Design คิดเปนรอยละ 

38.5  (ผลกระทบระดับปานกลาง) เร่ืองตนทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 33.3  

(ผลกระทบระดับสูง) 

 
 4.2.5  ปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP  

4.2.5.1  ดานบุคลากร พบวาสถานประกอบการสวนมากขาดบุคลากรที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP หรือกฎระเบียบมาตรฐานสินคาระหวางประเทศ และขาด

บุคลากรที่มีความรูเร่ือง Eco Design มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.3 (ระดับสูง) รองลงมาคือขาด

แหลงความรู การอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ Eco Design และระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 31.1 (อยู

ในระดับสูง) 

4.2.5.2  ดานวัตถุดิบ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ มีปญหาเรือ่งการปรับ

องคความรูในกระบวนการผลิต/ทางเลือกในการปรับเปลีย่นวัตถุดิบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.6 
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(อยูในระดับปานกลาง) รองลงมาคือเร่ืองการเขาถงึเทคโนโลย ี/วิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต

และขาดขอมูลในการประเมินวัฎจกัรชีวติผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) คิดเปนรอย

ละ 40.5 (อยูในระดับปานกลาง)   

4.2.5.3  ดานบริการจัดการ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ มีปญหาเรื่องการ

เผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรในสถานประกอบการมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 43.2 (อยู

ในระดับปานกลาง) รองลงมาคือเร่ืองการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน EuP  คิดเปนรอย

ละ 42.9 (อยูในระดับปานกลาง) เร่ืองนโยบายและแผนการเตรียมความพรอมตอระเบียบ EuP 

ของสถานประกอบการ และเรื่องการขาดการประสานความรวมมือกันของแผนกตางๆ ที่เกีย่วของ

กับระเบียบ EuP คิดเปนรอยละ 40.5 (อยูในระดับสูง) เร่ืองขาดการสือ่สาร/ควบคุม Supplier ให

ปฎิบัติตามรายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหม คิดเปนรอยละ 40.5 (อยูในระดับปาน

กลาง)  

4.2.5.4  ดานงบประมาณและตนทนุ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ มีปญหา

เร่ืองตนทนุการผลิตมากที่สดุ คิดเปนรอยละ 40.0 (อยูในระดับสูง) รองลงมาคือเร่ืองการหาแหลง

เงินทนุเพื่อการลงทุน คิดเปนรอยละ 31.1 (อยูในระดับปานกลาง)  

   
 4.2.6  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP 

4.2.6.1  แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในแตละดาน มีดังนี้  

   1)  ดานบุคลากร เนื่องจากองคความรูดานระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยู

ในวงจํากัด ขาดผูที่มีความรูในเชิงนโยบายและวิธีการ สวนใหญผูประกอบการทราบขอมูลจาก

ความตองการลูกคาที่ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว จึงควรมีการรณรงคและใหความรูเร่ือง

ระเบียบ EuP เพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางแรงผลักดันใหผูประกอบการ ผูบริโภค และผูที่เกี่ยวของ เพื่อให

มีความตระหนักและมีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและประหยัด

พลังงานตอไป 

   2)  ดานวัตถุดิบ ปญหาที่พบคือ ไมสามารถควบคุมสถานประกอบการที่

ผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Supplier) ใหมีมาตรฐานตามที่ผูผลิตตองการ ซึ่ง

สามารถแกไขดวยการลงทุนเครื่องจักรในการผลิตเพื่อผลิตชิ้นสวนเองแตจะมีตนทุนที่สูง หรือขอ

ความรวมมือจากสถานประกอบการที่เปนหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสใหมีการแกไขโดยการจัดหาวัตถุดิบที่ใกลเคียงหรือวัสดุทดแทนตามเงื่อนไขของ
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ระเบียบ  EuP โดยการประชาสัมพันธ ใหความรู และสรางความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

อนาคต  

   3)  ดานการบริหารจัดการ สําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ มีระบบ

บริหารจัดการที่สามารถพัฒนาตามขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจได เพราะมีเครอืขาย

สํานักงานสาขาอยูหลายภูมิภาคที่จะสนับสนุนขอมูลเพื่อรับรองกฎระเบียบไดทันที แตสําหรับ

สถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ควรมีการใหขอมูลเร่ืองการลงทุนและการบริหารจัดการ

แกผูประกอบการ 

   4)  ดานงบประมาณและตนทุน  เนื่องจากตองใชงบประมาณคอนขางสูง

ในการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ ดังนั้นภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุน/ อุดหนุนเรื่องตนทุน

และเทคโนโลยีดังกลาว  

4.2.6.2  ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  

ผลการรวบรวมขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ พบวาควรมีการเผยแพรขอมูลที่

เกี่ยวกับระเบียบ EuP ทั้งดานวิชาการและดานเทคนิค  เชน เร่ืองการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

และการประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ เปนตน  ผานการอบรมสัมมนาแกสถานประกอบการทีเ่กีย่วของ 

หรือ จัดการรณรงค นิทรรศการดานสิ่งแวดลอม  หรือ ส่ือส่ิงพิมพตางๆ เชน วารสาร เวปไซต  เพื่อ

เปนการสงเสริมการตลาดแกผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทางออม ดานนโยบาย ควรมีการ

สงเสริมการลดภาษีเครื่องจักรที่นําเขา การใหคําปรึกษาตางๆ สงเสริมใหปรับการจัดทําเปนระบบ

คลายๆ กับระบบมาตรฐานทั่วไป เชน ISO 9001 และ ISO 14001  และมอบหมายใหมีหนวยงาน

ภาครัฐที่ เปนหนวยงานหลักในการดูแลเรื่องระเบียบการคาดานสิ่งแวดลอม เพื่อติดตาม

รายละเอียดและความเคลื่อนไหวของระเบียบตางๆ อยางตอเนื่อง โดยประสานการทํางานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนดานหองปฏิบัติการทดสอบใหได

มาตรฐานและมีจํานวนที่เพียงพอ 
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4.3  การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญและผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

 
 การสัมภาษณเชิงลึกผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับระเบียบ 

EuP โดยมีประเด็นการสัมภาษณประกอบดวย  1) ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน  2) สถานการณการ

บังคับใชระเบียบ EuP และปญหาอุปสรรคในการปรับใชระเบียบ EuP ตอภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย  3) ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับระเบียบ EuP สําหรับ

รายละเอียดการสัมภาษณแสดงในภาคผนวก ค 

 
4.3.1  สรุปผลของการสัมภาษณเชิงลึกจากหนวยงานและเอกชนที่มีความเกี่ยวของ

กับระเบียบ EuP  
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับการสัมภาษณ คือ พบวามีหนวยงานที่เกี่ยวของมากที่สุดอยู

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมจํานวน 4 แหง ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 แหง ไดแก ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ และหนวยงานงานอิสระ จํานวน 2 แหง ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทที่ปรึกษาเอกชน  EcoDesign Consultant จํากัด 

สรุปสถานการณของการบังคับใชระเบียบ EuP จากหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ระเบียบ EuP 

ยังไมนิ่งเพราะมีมาตรการดําเนินการ (Implementing Measure)ประกาศใชอยางตอเนื่อง จึงตอง

มีการติดตามตามประเภทผลิตภัณฑซึ่งมีขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

ณ ปจจุบันมีการขยายระเบียบ ErP (Energy related Product Directive) ประเภทผลิตภัณฑที่มี

ผลตอการประหยัดพลังงาน เชน ฉนวน หรือ กระจกในสํานักงาน เปนตน ทั้งนี้ มีส่ือกลางเรื่อง

ระเบียบ EuP ผานเวบไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน Thairohs ของศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ และ Thaieurope.net ของสถานอัครราชทูตกรุงบรัสเซลส ของกระทรวงตางประเทศ 

แตพบวาความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ EuP อยูในสถานประกอบการขนาดใหญที่อยูในวงจํากัด 

นอกเหนือสถานประกอบการที่มีการผลิตตามประเภทขอบขายตามระเบียบ EuP กําหนด สถาน

ประกอบการประเภทชิ้นสวนหรืออะไหล ยอมไดรับผลกระทบจากระเบียบ EuP แตดวยความไมรู

ขอมูลจึงไมมีความตระหนักดังกลาว สําหรับแนวโนมเร่ืองการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ

ลดลง แตมีกระแสเรื่องสังคมคารบอนมาแทนที่ แตอยางไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนด

โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยภายใตการแขงขันภายใตกฎระเบียบของประเทศคู
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คา (EU White Paper) ที่มีการทํางานอยู 3 ประเด็นหลักคือ  1) การสนับสนุนเรื่องฐานขอมูลและ

ความรูความเขาใจ  2) การพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบ  3) การพัฒนามาตรฐานและกฏหมาย 

และมีตั้งเปาหมายจะเปนศูนยสินคาสิ่งแวดลอมแหงเอเซียนในระยะ 10 ปขางหนา ทั้งนี ้หนวยงาน

ที่เกี่ยวของมีการสนับสนุนในดานตางๆ เชน มีนโยบายเรื่องการใหกูเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เพื่อส่ิงแวดลอม เปนตน โดยสวนใหญการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP เปนบริษัทที่

ปรึกษาเอกชน จึงเกิดการไมตอยอดของความรูจากผูเชี่ยวชาญเหลานั้นเมื่อจบโครงการ 

ปญหาอุปสรรคในการปรับใชระเบียบ EuP พบวา สถานประกอบการไทยที่ผลิตชิ้นสวน

อุปกรณซึ่งอยูในสายโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม ไมมีความตระหนักรูเร่ืองระเบียบ EuP เพราะ

ไมเขาใจขอบเขตของระเบียบ EuP ที่สงผลตอชิ้นสวนหรืออะไหลในผลิตภัณฑที่อยูภายใตระเบียบ

ดังกลาว ขาดแหลงที่มาของวัตถุดิบที่จะนํามาใชประกอบขอมูลการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ 

(LCA) โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีไมมีแผนกการวิจัยและพัฒนา(Research and 

Development หรือ R&D) จะประสบปญหาซึ่งสวนใหญจะเปนสถานประกอบการขนาดกลางและ

ยอย หรือ SMEs ประสบปญหาเรื่องคาใชจายที่คอนขางสูงในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ

ตามระเบียบ EuP และการทํา LCA ของผลิตภัณฑประกอบกับระเบียบ EuP มีขอกําหนดดานการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกวามาตรฐานในประเทศ จึง

ตองใชเวลาและเงินทุนในการปรับตัว ที่สําคัญยังขาดแนวทางการดําเนินการขั้นตอนการนําไปสู

การรับรองระเบียบ EuP ที่ชัดเจน  

หนวยงานที่เกี่ยวของจึงใหขอเสนอแนะวา ควรจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบหลัก เพราะตองการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการกลั่นกรองขอมูลเฉพาะเชิงเทคนิคตามระเบียบ เพื่อเกิดความเขาใจที่

ถูกตองในรายละเอียดของขอกําหนดออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พรอมทั้งบูรณาการทํางาน

ระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และการใหการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวของความรู ความ

เขาใจ หรือ เทคนิคการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปนสิ่งจําเปน ควรมีการจัดทําโครงการนํารอง

เพื่อเปนกรณีศึกษาและใหขอมูลที่ไดรับเปนไปตามทิศทางเดียวกันจึงควรมาตรฐานการฝกอบรมที่

เกี่ยวของกับ EuP ที่กําหนดจากหนวยงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พรอมทั้ง ยกระดบั

มาตรฐานหองปฎิบัติการทดสอบ ในเชิงธุรกิจควรมีจัดความรูเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อ

พรอมกับการปรับกระบวนการผลิตตามแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจใหคุมทุน ใน

เบื้องตนควรพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภายในประเทศตลอดวัฎจักรผลิตภัณฑ 
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ทั้งนี้ การจัดระบบฉลากสิ่งแวดลอมใหอยูในหลักเกณฑเดียวกัน เพื่อใหผูบริโภคเขาใจและ

สนับสนุนสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทายที่สุด เนื่องจากระเบียบ EuP มีการปรับตัวอยาง

ตอเนื่องตามมาตรการดําเนินการที่ออกมา จึงควรพิจารณาศึกษาและดําเนินตามมาตรฐานกลาง

สากล ของเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส IEC เพื่อลดผลกระทบจากมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม

ในอนาคต ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและตัวแทนหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวของกับระเบียบ EuP  

 
ตําแหนง หนวยงาน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

ผูจัดการแผนกวิชาการ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เห็นวาระเบียบ EuP ยังมี

ขอกําหนดที่ยังไมนิ่ง ควรมีการ

สนับสนุนดานเครื่องมือทางดาน

เศรษฐศาสตร  หรือดานธุรกิจ 

(Business Tool) เชน เรื่อง

ฉลากสิ่งแวดลอม เนื่องจากการ

ปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ ให

สอดคลองกับระเบียบ EuP การ

ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง ก ฎ ห ม า ย

คอนขางใชระยะเวลานาน  
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ตารางที่ 4.1(ตอ) 

 
ตําแหนง หนวยงาน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

เจาหนาที่กลุมทําความตกลงยอมรับ

รวมดานมาตรฐาน 

สํานักบริหารมาตรฐานระหวาง

ประเทศ สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม 

เห็นวาความรูความเขาใจใน

ระเบียบ EuP ของสถาน

ประกอบการยังมีนอย จึงควร

เผยแพรองคความรู ความเขาใจ

เรื่องระเบียบ EuPใหกวางขวาง

มากขึ้น  สามารถแบงไดเปน 3 

ระดับ คือ 1) ขอมูลทั่วไปแก

บุคคลทั่วไปเชน สาระสําคัญ

เบื้องตน  2) ขอมูลสําหรับสถาน

ประกอบการ เช น วิ ธีการ

ดําเนินการปฎิบัติใหสอดคลอง

กับระเบียบ 3) ขอมูลเฉพาะทาง

แกผูปฏิบัติ เชน ขอมูลเทคนิค

ดานการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิ จ จึงจําเปนตองมี

หนวยงานรัฐที่เปนผูรับผิดชอบ

ดูแลหลักโดยเฉพาะเพื่อเปน

ศูนยขอมูลในการกลั่นกรอง

ความรู  
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ตารางที่ 4.1(ตอ) 

 
ตําแหนง หนวยงาน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

รองเลขาธิการกลุมเครื่องใชไฟฟา และ

อิเล็กทรอนิกส ผูบริหารบริษัทที่ปรึกษา 

Eco Design Consultant จํากัด 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และบริษัทที่ปรึกษา Eco 

Design Consultant จํากัด 

หนวยงานภาครัฐควรใหการ

สนับสนุนในดานตางๆ 1) ดาน

ขอมูลที่เกี่ยวของระเบียบ EuP 

โดยเฉพาะขอมูลที่เปนขั้นตอน

การดําเนินการ หรือวิธีการ

นําไปสูการรับรองมาตรฐานตาม

ระเบียบ EuP 2) ดานหองปฎิบัติ

ทดสอบโดยปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัยและเพียงพอแกสถาน

ประกอบการที่ตองการทดสอบ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

ตางประเทศ 3) ดานกรณีศึกษา 

ที่สามารถนํามาเปนตัวอยางที่ดี

และประยุกตใชได 4) ดาน

งบประมาณ ควรสงเสริมความ

รวมมือของผูบริหารและผูปฏิบัติ

ในการทําการประเมินผลกระทบ

ทางธุรกิจ และ 5) ดานความ

รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ  
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ตารางที่ 4.1(ตอ) 

 
ตําแหนง หนวยงาน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

นักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ขอมูล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

1) ควรมีการจัดตั้งหนวยงานที่

รับผิดชอบหลักเรื่องระเบียบ

การคาดานสิ่งแวดลอม 2) 

สงเสริมและสนับสนุนเรื่อง

หองปฏิบัติการทดสอบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

วิเคราะหเพื่อสนับสนุนการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

(LCA) 3) ใหความชวยเหลือ

ดานการเงินแกสถาน

ประกอบการ โดยใชเครื่องมือ

ทางดานเศรษฐศาสตร  

หัวหนาศูนยความเปนเลิศเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

นักวิจัยหนวยวิจัยดานสิ่งแวดลอม 

หองปฎิบัติการวัสดุสําหรับผลิตภัณฑที่

ปราศจากสารอันตราย 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ 

 

 

ควรสรางมาตรฐานกลางในการ

ฝกอบรมที่มีหนวยงานภาครัฐให

การรับรองเปนศูนยกลางเพื่อ

ประสานความรูแกผูเชี่ยวชาญ  

พรอมทั้งควรสงเสริมการสัมมนา

เชิงปฎิ บั ติการเพื่อศึกษา

กรณีศึกษาเพื่อเปนตนแบบ 

(Prototype)  
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ตารางที่ 4.1(ตอ) 

 
ตําแหนง หนวยงาน ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิ จ

อุตสาหกรรม 

ควรสนับสนุน สงเสริมใหมีการ

เริ่มการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตลอดทั้ง

วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ และ ควร

จัดทําโครงการนํารอง( Pilot 

Project) ในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ EuP เพื่อเปนประโยชน

ในทางปฏิ บั ติแกสถาน

ประกอบการที่ไดรับผลกระทบ 

 
 



บทที่ 5  
 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
  

จากการสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใช

พลังงานและการสัมภาษณเชิงลึกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการเกี่ยวกับระเบยีบ EuP และ

ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่กี่ยวของ ไดทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน

และภายนอก (SWOT Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

5.1  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน  

เปนวิเคราะหขอมูลโดยพิจารณาประเด็นจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ซึ่งมี

การพิจารณาครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้  

5.1.1  ดานบคุลากร (Man) ไดแก ความรูความเขาใจเกีย่วกับระเบียบ EuP ทักษะความรู

เร่ือง Eco Design และการสัมมนา/ฝกอบรมแกบุคลากรที่เกีย่วของกับระเบียบ EuP  

5.1.2  ดานบรหิารจัดการ (Management) ไดแก การปรับปรุงกระบวนการผลิต การ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการทาํงาน  และการวางแผนและนโยบายในองคการที่รองรับกบัระเบียบ 

EuP หรือระเบียบดานสิง่แวดลอมอ่ืนๆ 

5.1.3  ดานวัตถุดิบ (Material) ไดแก การจัด/ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม การจัดหา/ปรับเปล่ียนเครื่องจกัร และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม 

5.1.4  ดานงบประมาณ (Money) ไดแก รายได รายจาย และผลตอบแทนการลงทนุ 
 
การวิเคราะหปจจัยและสภาวะแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) แสดงดังตารางที ่5.1 
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ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยและสภาวะแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)   

ดานบุคลากร  
S1. มีเครือขายการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ศูนย

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (กลุมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสและกลุมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น) และบริษัทท่ีปรึกษาเอกชน(บริษัท Eco Design 

Consultant จํากัด ) 

 S2. มีการจัดอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP แกผูประกอบการ ไดแก  การประเมินวัฎจักร

ชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Analysis: LCA) และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) 
ดานบริหารจัดการ 
S3. มีชองทางการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางสิ่งแวดลอมผานเวบไซต  Thairohs โดยเปนความ

รวมมือระหวางสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) และ 

ThaiEurope.net ของสถานเอกอัครราชฑูต  ณ กรุงบรัสเซลล 

ดานวัตถุดิบ   -ไมมี – 

ดานงบประมาณ -ไมมี – 

ดานบุคลากร 
W1. ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญดานระเบียบ EuP และ Eco Design อยางเพียงพอ สวนใหญอยูในบริษัทท่ี

ปรึกษาเอกชน และยังขาดการตอยอดความรู  

W2. สถานประกอบการขาดความตระหนัก และความเขาใจเรื่องกฎระเบียบ EuP  

W3. สถานประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ไทยยังขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) ท่ีตอเนื่อง   
ดานวัตถุดิบ    
W4. มีตนทุนเพิ่มข้ึนในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนไปตามหลักการของ Eco Design 

W5. ขาดขอมูลแหลงที่มาของวัตถุดิบของผลิตภัณฑในการประเมิน LCA 

W6. สถานประกอบการขาดทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ 
ดานงบประมาณ   
W7. สถานประกอบการมีขอจํากัดในการลงทุน หากตองปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/ วัตถุดิบ 

W8. สถานประกอบการมีขอจํากัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
ดานบริหารจัดการ  
W9.ขาดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการดูแลเกี่ยวกับระเบียบ EuP 

W10. สถานประกอบการสวนใหญยังไมทราบรายละเอียดเรื่องขั้นตอนการดําเนินการรบัรองตามระเบียบ EUP 

W11. ระบบขอมูลท่ีเกี่ยวกับระเบียบ EuP ขาดการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 

W12. การเผยแพรองคความรูท่ีเกี่ยวของกับ EuP ยังไมกวางขวาง   

W13. การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ มีแนวโนมลดลง โดยใหความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ (climate change) และตลาดคารบอนแทน 

W14. ขาดหองปฏิบัติการทดสอบที่เพียงพอในการสนับสนุนการวิเคราะห LCA 

W15. มีปญหาเรื่องการยอมรับมาตรฐานของหองปฏิบัติการทดสอบ 

W16. ขาดตัวอยาง กรณีศึกษาที่ดี (Best Practice)  

W17. ฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศมีหลากหลาย ทําใหผูประกอบการและผูบริโภคสับสน 
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5.2  ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก  
 

โดยพิจารณาประเด็นโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ซึ่งมกีารพจิารณา

ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้  

5.2.1  ดานการเมือง (Politic) ไดแก เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศและผูออกกฏ

ระเบียบ EuP ซึ่งคือกลุมประเทศสหภาพยุโรป และนโยบายและระเบยีบขอบังคับของการพัฒนา

สินคาเพื่อเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

5.2.1  ดานสงัคม (Social) ไดแก ความตืน่ตัวของตลาดสิง่แวดลอมภายในประเทศและใน

ตลาดสหภาพยุโรป และพฤติกรรมของผูบริโภคตอเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม 

5.2.3  ดานเศรษฐกิจ (Economic) ไดแก มลูคาการสงออกของสินคาประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปยงัสหภาพยุโรป และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศโดย

พิจารณาจาก GDP ของประเทศไทย 

5.2.4  ดานเทคโนโลย ี(Technology) ไดแก การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ความ

ทันสมยัของเทคโนโลย ีและความรวมมือดานวชิาการเรื่อง Eco Design ผลการวิเคราะหปจจัย

และสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) แสดงดังตารางที ่5.2
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ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยและสภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 
โอกาส(Opportunity)   อุปสรรค (Threat)  

ดานสังคม  
O1. มีแนวโนมการขยายตัวของตลาดสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญ

กับสินคาที่เปนมิตรสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น 

O2. ระเบียบดานสิ่งแวดลอมของตางประเทศกระตุนใหรัฐบาลมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

ทําใหมีกลไกและมาตรการการสนับสนุนตางๆ มากขึ้น  
ดานเศรษฐกิจ  
O3. เปดโอกาสใหผูประกอบการที่พัฒนาและปรับปรุง ผลิตภัณฑแขงขันในตลาดตางประเทศ  
ดานการเมือง  
O4. กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสินคาสิ่งแวดลอม

ภายใน 10 ป ขางหนา 

O5. มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เร่ือง

การพัฒนาที่ยั่งยืนวาดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Product)   

ดานเทคโนโลยี - ไมมี- 
 

ดานการเมือง  
T1. ภาครัฐยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการนําระบียบ EuP  มาประยุกตใชในประเทศ 

T2. โครงสรางของระบบราชการไทยเปนการแบงหนาที่และความรับผิดชอบที่แยกสวนกัน ทําใหขาด

การประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

T3. กฎหมายสิ่งแวดลอมของไทยยังไมสอดคลองกับกฎระเบียบของตางประเทศ และกระบวนการ

ปรับปรุงกฎหมายใชระยะเวลานาน 
ดานเศรษฐกิจ 
T4. ระเบียบ EuP สามารถใชเปนเครื่องมือกีดกั้นทางการคาได 

T5. ระเบียบ EuP เปนกฎระเบียบที่ยังไมนิ่ง เพราะมีการออกมาตรการดําเนินการ (Implementing  

Measure) ของแตละผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง และมีการขยายขอบเขตผลิตภัณฑใหครอบคลุม

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน ( Energy related Product:  ErP) โดยครอบคลุมวัสดุ

กอสรางตาง  ๆเชน  กระเบื้องและฉนวนกันความรอน เปนตน  
ดานสังคม   
T6. ผูบริโภคสนับสนุนสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนอยเพราะมีราคาที่สูงกวา 

ดานเทคโนโลยี  
T7. สถานประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ของไทย มีขอจํากัดในการเขาถึงเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

 

 



 

 

108 

5.3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
(SWOT MATRIX)  

 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก  (SWOT 

MATRIX) สามารถหาความสัมพันธไดมี 4 แนวทาง คือ  

5.3.1  แนวทางการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางจุดแขง็และโอกาส (Strength-Opportunity )  

5.3.2  แนวทางการปรับปรุงจุดออนของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางจุดออนและโอกาส (Weakness-Opportunity) 

5.3.3  แนวทางการปองกนัปญหาและอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณา

จากความสัมพันธระหวางจดุแข็งและอุปสรรค (Strength-Threat) 

5.3.4  แนวทางการแกไขขอบกพรองของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางจุดออนและอุปสรรค (Weakness-Threat) 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT 

MATRIX) แสดงดังตารางที ่5.3 
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ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT MATRIX) 
แนวทางการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจากความสัมพันธ

ระหวางจุดแข็งและโอกาส (Strength–Opportunity) 

แนวทางการปองกันปญหาและอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมไทย  โดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางจุดแข็งและอุปสรรค (Strength-Threat) 

1) จัดงานแสดงสินคาและประชาสัมพันธสินคาท่ีมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสในประเทศ (S1S3,O3) 

2) ยกระดับ/ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับระเบียบ EuP (S1,O2) 

3) จัดใหมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร เชนลดภาษีแกสถานประกอบการที่ผลิตสินคาประหยัดพลังงานที่

ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานของรัฐ (S4,O2) 

4) ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกสถานประกอบการที่ผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม (S4,O2) 

5) จัดใหมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาแกผูปฏิบัติงานและผูบริหารของสถานประกอบการเรื่อง LCA และ  

Eco Design ท่ีเปนมาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ (S2,O3) 

6) บูรณาการนโยบายสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และ

อุตสาหกรรม (S1,O2) 

1)  พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑภายในประเทศใหเทียบเทามาตรฐานสากล (S3,T3) 

2)  สงเสริมตลาดสินคาสิ่งแวดลอมภายในประเทศใหมากขึ้น(S4,T6) 

3)  ขึ้นทะเบียนผูประกอบการที่ผลิตสินคาสิ่งแวดลอมผาน (S5,T5) 

4)  บูรณาการการดําเนินนโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวของคือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (S4,T2) 

แนวทางการปรับปรุงจุดออนของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง

จุดออนและโอกาส (Weakness–Opportunity) 

แนวทางการแกไขขอบกพรองของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง

จุดออนและอุปสรรค (Weakness-Threat) 

1) จัดใหมีมาตรฐานการอบรมดานกฎระเบียบสิ่งแวดลอม และขึ้นทะเบียนผูเช่ียวชาญที่ผานการอบรม 

พรอมจัดตั้งศูนยกลางเพื่อประสานความรวมมือกับผูเช่ียวชาญดานตางๆ (W1,O2 ) 

2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการนํารองเพื่อเปนกรณีศึกษา (W16,O2) 

3) สงเสริมสถานประกอบการสายโซอุปทานใหคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อใหความรู 

อยางตอเนื่อง (W3W10,O2) 

4) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานหองทดสอบใหไดตามมาตรฐานสากล (W14W15,O2) 

5)  สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยแกสถาบันการศึกษาในการรวบรวมขอมูล LCA ภายในประเทศ 

(W8,O2) 

6)  จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับระเบียบ EuP (W9,O2) 

7)  ใหมีการบูรณาการระบบฉลากสิ่งแวดลอมในประเทศใหมีมาตรฐานหลักเกณฑเดียวกัน (W17,O1) 

1)  จัดใหมีมาตรฐานการอบรมดานกฎระเบียบสิ่งแวดลอม และขึ้นทะเบียนผูเช่ียวชาญที่ผานการอบรม 

(W1,T1) 

2)  สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยดาน Eco Design และ LCA ใหเพิ่มมากขึ้น (W1W4W5,T7) 
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5.4  แนวทางการเตรียมพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ EuP  

 
จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ ระหวาง

จุดแข็งและโอกาส (Strength-Opportunity) จุดออนและโอกาส (Weakness-Opportunity) จุด
แข็งและสิ่งคุกคาม (Strength-Threat) และจุดออนและสิ่งคุกคาม (Weakness-Threat) สรุป
แนวทาง/มาตรการในการเตรียมความพรอมใหแกภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ 
EuP ได 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

 
5.4.1  การเสริมสรางความรู/ความตระหนัก และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 
มี 5 มาตรการ ไดแก  

5.4.1.1  จัดใหมีหลักสูตรการอบรม/สัมมนาแกผูบริหารและผูปฎิบัติงานของสถาน
ประกอบการเรื่อง LCA และ Eco Design ที่เปนมาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

5.4.1.2  พัฒนาฐานขอมูลและเผยแพรขอมูลกฎระเบียบสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ เชน Website วารสาร และส่ือสิ่งพิมพตางๆ 

5.4.1.3  จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP และจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.4.1.4  บูรณาการระบบฉลากประหยัดพลังงานที่มีอยู ในประเทศและ
ประชาสัมพันธใหผูผลิตและผูบริโภคทราบ 

5.4.1.5  สงเสริมการตลาดใหกับสินคาที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชน จัดใหมี
มหกรรมสินคาสิ่งแวดลอม เพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมจําหนายและประชาสัมพันธสินคาแกผูบริโภค 
 

5.4.2  การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP  
มี 3 มาตรการ ไดแก 

5.4.2.1  พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศให

เทียบเทามาตรฐานสากล  

5.4.2.2  พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบใหไดตาม

มาตรฐานสากล 
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5.4.2.3  จัดใหมีโครงการนํารองเพื่อเปนกรณีศึกษา (Best Practice)ใหแกสถาน

ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.4.2.4 สนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล 

LCI ของประเทศ 

 

5.4.3  มาตรการทางเศรษฐศาสตร มี 4 มาตรการ ไดแก 

5.4.3.1  ลดหยอนภาษีใหแกสถานประกอบการที่มีการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 

5.4.3.2  ลดภาษีการนําเขาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและประหยัด

พลังงาน 

5.4.3.3  ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกสถานประกอบที่ผลิต

สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

5.4.3.4  สนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมให

ครอบคลุมผลิตภณัฑที่ใชพลังงานใหกวางขวางขึ้น 

 
 5.4.4  การประสานความรวมมือในการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 มี 2 มาตรการ ไดแก  

5.4.4.1  มอบหมายใหมีหนวยงานหลักดูแลและติดตามระเบียบการคา

ส่ิงแวดลอมรวมทั้งระเบียบ EuP เปนการเฉพาะ  

5.4.4.2  บูรณาการนโยบายดานมาตรฐานอุตสาหกรรมในดานการประหยัด

พลังงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งดานพลังงาน สิ่งแวดลอม และอุตสาหกรรม 

 

5.5  การประเมินแนวทาง/มาตรการการเตรียมความพรอมของ 
ภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP  

 
การประเมินแนวทาง/มาตรการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติ

ตามระเบียบ EuP ของผูเชี่ยวชาญและตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญของแนวทาง/มาตรการใน 2 ประเด็น ไดแก เร่ืองความเปนไปไดในการ

ดําเนินการ และความเรงดวนในการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการผลการประเมินของผูเชียว



 

 

112 

ชาญ พบวาลําดับความสําคัญของแนวทางตางๆ เปนดังนี้ ลําดับที่ 1 การเสริมสรางความรู/ความ

ตระหนัก และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 มาตรการทางเศรษฐศาสตร ลําดับที่ 3 

การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP และลําดับท่ี 4 การประสานความ

รวมมือในการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่มีความ

เปนไปไดและจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ ดังนี้ 

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรู/ความตระหนัก และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

มาตราการที่มีความเปนไปไดและจําเปนเรงดวนในการดําเนินการมากที่สุด ไดแก การจัดอบรม

และสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูประกอบการ

และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP มาตรการที่มี

ความเปนไปไดและจําเปนเรงดวนในการดําเนินการมากที่สุดไดแก จัดใหมีโครงการนํารองเพื่อเปน

กรณีศึกษา(Best Practice)ใหแกสถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

แนวทางที่ 3 มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการที่มีความเปนไปไดและจําเปนเรงดวน

ในการดําเนินการมากที่สุดไดแก การสนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 แนวทางที ่4 การประสานความรวมมือในการดําเนนิการของหนวยงานที่เกีย่วของ 

มาตราการที่มคีวามเปนไปไดและจําเปนเรงดวนในการดําเนนิการมากที่สุดไดแก การมอบหมาย

ใหมีหนวยงานหลักดูแลและติดตามระเบียบการคาสิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะตามผลการประเมนิ

แนวทาง/มาตรการในการการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏบิัติตาม

ระเบียบ EuP แสดงดังตารางที ่5.4 
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ตารางที่ 5.4  ผลการประเมนิแนวทาง/มาตรการการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัตติามระเบียบ EuP 

 
แนวทาง/มาตรการ ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 ทานที่ 4 คาเฉลี่ย ลําดับที่ 

แนวทางที 1 การเสริมสรางความรู/ความตระหนักและประชาสัมพันธดานสิง่แวดลอม       

มาตรการที่ 1.1 จัดใหมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาแกผูปฎิบัติงานและผูบริหารของสถานประกอบการ

เร่ือง LCA และ  Eco Design ที่เปนมาตรฐานและไดรับการรับรองจากหนวยงานหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

16 25 20 20 20.25 2 

มาตรการที 1.2 พฒันาฐานขอมูลและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของผานชองทางตางๆ Website  วารสาร 

และสื่อสิ่งพิมพตางๆ 

9 25 20 25 19.75 3 

มาตรการที 1.3 จัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ

ระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

25 25 25 20 23.75 1 

มาตรการที 1.4 บูรณาการระบบฉลากสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศและประชาสัมพันธใหผูผลิตและ

ผูบริโภคทราบ 

12 12 12 12 12 4 

มาตรการท ี1.5 สงเสริมกลไกการตลาดใหกับสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน จัดใหมีมหกรรมสินคา

สิ่งแวดลอม เพื่อเปดโอกาสใหสถานประกอบการที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จําหนายและ

ประชาสัมพันธใหแกผูบริโภค 

 
 

20 12 15 9 14 5 

หมายเหตุ: คะแนนไดมาจากผลคูณของการใหคาคะแนนใน 2 สวน คือความเปนไปไดในการดําเนินการและความเรงดวน (คะแนนเต็มในแตละสวนเทากับ 5 คะแนน) 
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ตารางที่ 5.4 (ตอ) 
แนวทาง/มาตรการ ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3 ทานที่ 4 คาเฉลี่ย ลําดับที่ 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP       
มาตรการที่ 2.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศใหเทียบเทา

มาตรฐานสากล 

20 20 12 8 15 4 

มาตรการที่ 2.2 พฒันาและยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบใหไดตามมาตรฐานสากล 20 12 20 10 15.5 3 

มาตรการท ี2.3 จัดใหมีโครงการนํารองเพื่อเปนกรณีศึกษา(Best Practice)ใหแกสถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

15 20 25 25 21.25 1 

มาตรการที่ 2.4 สนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล LCI ของ

ประเทศ 

20 15 20 20 18.75 2 

แนวทางที่ 3 มาตรการทางเศรษฐศาสตร       
มาตรการที่ 3.1ลดหยอนภาษีใหแกสถานประกอบการที่มีการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

ประหยัดพลังงาน 

16 12 10 12 12.5 4 

มาตรการที่ 3.2 ลดภาษีการนําเขาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 25 9 12 12 14.5 2 

มาตรการที ่3.3 ผลักดันใหสถาบันการเงินใหสินเช่ือดอกเบี้ยต่ําแกสถานประกอบที่ผลิตสินคาที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

9 9 25 12 13.75 3 

มาตรการที ่3.4 สนับสนุนนโยบายการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 20 16 25 6 16.75 1 

แนวทางที่ 4 การประสานความรวมมือในการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ       
มาตรการที่ 4.1 มอบหมายใหมีหนวยงานหลักดูแลและติดตามระเบียบการคาสิ่งแวดลอมเปนการ

เฉพาะ 

15 16 12 6 12.25 1 

มาตรการที่ 4.2 บูรณาการนโยบายสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งดานพลังงาน 

สิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม 

12 16 9 6 10.75 2 

หมายเหตุ: คะแนนไดมาจากผลคูณของการใหคาคะแนนใน 2 สวน คือความเปนไปไดในการดําเนินการและความเรงดวน (คะแนนเต็มในแตละสวนเทากับ 5 คะแนน) 



 
บทที่ 6 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของระเบียบผลิตภัณฑที่ใช

พลังงาน (Energy-using Products: EuP) ของสหภาพยุโรปตอภาคอุตสาหกรรมไทย และ

เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ 

EuP และสถานประกอบการนํารองที่เขารวมโครงการเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส และการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใช

พลังงานที่มีการสงสินคาไปยังสหภาพยุโรป แลวจึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหสภาวะแวดลอม

ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งสภาวะแวดลอมภายในครอบคลุม 4 ดานคือ ดาน

บุคลากร ดานวัตถุดิบ ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณ และสภาวะแวดลอมภายนอก

อยูภายใตบริบทดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง  และดานเทคโนโลยี พรอมหา

ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมในการปฎิบัติตาม

ระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป สาระสําคัญจากการศึกษาวิจัย สรุปดังนี้

 

6.1  การรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
 
 การรับรู ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP ของสถานประกอบการที่สงออก

สินคาไปยังสหภาพยุโรปจากการศึกษาพบวา สถานประกอบการสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารผาน

ทางอินเทอรเนตมากที่สุด (รอยละ 30.70) ผานทางเวบไซตที่เกี่ยวของ ไดแก Thairohs.org ของ

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ Thaieurope.net ของสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบรัส

เซลล คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป รวมมือกับสวนราชการไทยทุกแหงในยุโรป และเวบ

ไซตของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เมื่อประเมินความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP พบวาสวนใหญอยูในระดับสูง โดยยังมีความตองการฝกอบรมเพิ่มเติมเรื่องความรู
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เกี่ยวกับระเบียบ EuP การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) และLCA รอยละ 79.5 ดาน 

Eco Designรอยละ 50 และ LCA คิดเปนรอยละ 36.6 ตามลําดับ 

 

6.2  การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใช
พลังงานของไทยตามระเบียบ EuP  

 
 การเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP ในดานตางๆ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ

มีความพรอมดานวัตถุดิบในระดับสูง มีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบ/การผลิตเพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบ EuP (คิดเปนรอยละ 50)และการบริหารจัดการ โดยมีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบใหเปนไป

ตามระเบียบ EuP โดยมีการดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตามกฎระเบียบตางประเทศ 

เชน CE Marking, WEEE และ RoHs (รอยละ 70.8)เพราะมีการเลือกวัตถุดิบตามระเบียบวาดวย

ขอหามการใชสารเคมีอันตรายในอุปกรณเครื่องใชไฟฟา (RoHs) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการ

พัฒนาสินคาสิ่งแวดลอมที่พบวา อุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีระดับ

ความพรอมดานการปลอดสารอันตรายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.5 (นุจรินทร รามัญกุลและ

คณะ,2553: ก-6) สวนดานเศรษฐศาสตร มีความพรอมระดับปานกลาง โดยมีการคํานวณตนทุน

ของผลิตภัณฑที่ตองการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน (รอยละ 45.8) และดานทักษะความรูและ

บุคลากร มีความพรอมระดับตํ่า (รอยละ 35.4) มีเพียงการเขารวมการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP นอกจากนี้ พบวาสถานประกอบการสวนใหญ ยังไมมีการจัดตั้งแผนกวิจัยและ

พัฒนา (รอยละ 77.1) ซึ่งชี้ใหเห็นวาสถานประกอบการสวนใหญยังไมไดเตรียมความพรอมเร่ือง

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ อาจเปนเพราะขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการ

ดําเนินการ เพราะการปรับปรุงกระบวนการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมตองใชคาใชจายสูง ดังที่ระบุในเร่ืองปญหาและอุปสรรคที่พบและผลกระทบตอสถาน

ประกอบการ สวนประเภทการลงทุนของสถานประกอบการสวนใหญเปนบริษัทของชาวตางชาติ 

(รอยละ 43.8) จากการสํารวจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัชยา บุญประสม และคณะ (2551) 

ที่พบวาสถานประกอบประเภทที่ลงทุนจากตางชาติจะมีความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบ 

EuP มากกวาสถานประกอบการของชาวไทยและประเภทรวมลงทุนระหวางชาวไทยและตางชาติ 

จึงมีความพรอมในการปฏิบัติตามระเบียบดานสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรป เชน ระเบียบ RoHs 

และมาตรฐาน CE Marking เชนเดียวกับงานวิจัยของศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

(2549 อางถึงใน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ,2550ก:20) ที่พบวา ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาสวน
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ใหญมีการปรับตัวตามระเบียบ RoHs ซึ่งเปนขอกําหนดพื้นฐานในการสงออกสินคาไปยังสหภาพ

ยุโรป จากนโยบายบริหารจัดการของบริษัทแมในตางประเทศ 

 

6.3  ผลกระทบของระเบียบ EuP 
 
 ผลการประเมนิผลกระทบของระเบียบ EuP พบวา สถานประกอบการสวนมากไดรับ

ผลกระทบ (รอยละ 51) โดยเปนผลกระทบทางบวก (รอยละ 10) และผลกระทบทางลบ (รอยละ 

90) สวนที่ไมไดรับผลกระทบคิดเปนรอยละ 44.4 

 การประเมินผลกระทบดานตางๆ พบวาสถานประกอบการไดรับผลกระทบในระดับสูงใน

ดานตนทุนการผลิต โดยสงผลกระทบตอตนทุนดานวัตถุดิบ (รอยละ 51.3) การลงทุนปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิต (รอยละ 41) และตนทุนในการจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยี (รอยละ 33.3) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของการพัฒนาสินคาสิ่งแวดลอม (นุจรินทร รามัญกุลและคณะ,2553:6-36) 

ที่พบวาอุปสรรคในการผลิตสินคาสิ่งแวดลอมเรียงตามลําดับปญหาไดแก ตนทุนคาวิเคราะห

ทดสอบ ตนทุนคาวัตถุดิบ ตนทุนการปรับเปล่ียน (Switching Cost) รวมทั้งตนทุนในการบริหาร

จัดการ สวนดานอื่นๆ พบวาไดรับผลกระทบในระดับปานกลาง ประกอบดวยดานวัตถุดิบ/

เครื่องมือ/อุปกรณ และเทคโนโลยี โดยมีผลกระทบตอการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ (รอยละ 37.8) การ

จัดหา/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิต (รอยละ 33.3) และการคนควาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหเปนสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (รอยละ 31.1) ดานบุคลากร โดยมีผลกระทบตอการสรรหา

บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP หรือกฏระเบียบมาตรฐานสินคาระหวาง

ประเทศ (รอยละ 40.0) การเพิ่มจํานวนบุคลากรที่ตองปฎิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ EuP (รอยละ 

35.6) และการสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูและความเขาใจเรื่อง Eco Design (รอยละ 33.3) 

และดานบริหารจัดการ โดยมีผลกระทบตอการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP การ

วางแผน/นโยบายเพื่อเตรียมพรอมการรองรับระเบียบ EuP (รอยละ 48.9) การวางแผนและควบคมุ

กระบวนการผลิต (รอยละ 37.8) และการเพิ่มแผนกหรือขยายสายงานดาน Eco Design (รอยละ 

22.2)  
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6.4  ปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP  
 

 สถานประกอบการสวนมากมีปญหาและอุปสรรคดานบุคลากรในระดับสูง คือขาด

บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP (รอยละ 37.5) และมีปญหาเรื่องตนทุน

การผลิตอยูในระดับสูงเชนกัน (รอยละ 37.5) สวนดานวัตถุดิบและเครื่องมือ อยูในระดับปานกลาง 

โดยมีปญหาเรื่ององคความรูในกระบวนการผลิต/ทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบมากที่สุด 

(รอยละ 37.5) และดานบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง โดยมีปญหาเรื่องการเผยแพรขอมูล

เร่ืองระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรในสถานประกอบมากที่สุด (รอยละ 37.5) นอกจากนี้ สถาน

ประกอบการยังมีขอจํากัดในการประเมิน LCA เพราะขาดฐานขอมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐาน

และพลังงาน (Life Cycle Inventory: LCI) ที่ครบถวนเชนเดียวกับอุปสรรคในการบังคับใช

กฎระเบียบในรูปแบบที่ใกลเคียงกับ EuP ที่เกี่ยวของกับดานการลงทุน พบวา อุปสรรคเร่ือง

คาใชจายในการวิเคราะหทดสอบตรวจประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของผลิจภัณฑ คิดเปน

รอยละ 36  อยูในระดับที่สําคัญมาก (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554: 6-21) รวมทั้งขาดตัวอยาง

กรณีศึกษา (Best Practice) อยางไรก็ตาม สถานประกอบการใหความเห็นวาระเบียบ EuP จะเปน

ประโยชนตอองคกรในระยะยาว ทั้งนี้การประเมิน LCA สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

ทําโครงลักษณทางนิเวศ (Ecological Profile) ซึ่งเปนเงื่อนไขของ Eco Design ตามระเบียบ EuP 

โดยมีงานวิจัยของ Valkama et al. (2008: 75-81) ที่ไดวิเคราะห LCA ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อนําใชในการออกแบบผลิตภัณฑตามหลักการของ Eco Design รวมทั้งขาดตัวอยางกรณีศึกษา 

(Best Practice) ซึ่งเปนแนวทางที่ประเทศตางๆ ไดดําเนินการ เชนงานวิจัยของ Baek and Lee 

(2006) ที่ศึกษาวิเคราะหชองวางระหวางขอกําหนดเชิงนิเวศเศรษฐกิจและสถานการณในการ

ออกแบบของสถานประกอบการประเภทเครื่องใชไฟฟาในประเทศเกาหลี ที่พัฒนา Eco Design 

จากมาตรฐาน IEC 62430 และนํามาเปนกรณีศึกษาที่ดีใหแกสถานประกอบการ เพื่อเรียนรูและ

นํามาปรับใช อยางไรก็ตาม สถานประกอบการใหความเห็นวาระเบียบ EuP จะเปนประโยชนตอ

องคกรในระยะยาว ทั้งนี้ ไดสอดคลองกับงานวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

กฎระเบียบของไทยเพื่อเปนศักยภาพทางการคากับสหภาพยุโรป(EuP) ที่พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เห็นถึงประโยชนของระเบียบEuP วา เปนการเพิ่มศักยภาพทางการคาและ

เพื่อปกปองสิ่งแวดลอมและสังคม(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2554: 6-7) 
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6.5  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP  
 

สถานประกอบการสวนใหญ เห็นวาควรมีการเผยแพรขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับระเบียบ 

เร่ือง EuP, Eco Design และการประเมิน LCA โดยผานการอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการดาน

ส่ิงแวดลอม หรือส่ือส่ิงพิมพตางๆ เชน วารสารและเวปไซต ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดแก

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมทางออมดวย ควรลดภาษีนําเขาเครื่องจักรที่ใชในการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ และควรมอบหมายใหมีหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาภาพหลักในการดูแลเรื่องระเบียบ

การคาดานสิ่งแวดลอม เพื่อติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของระเบียบตางๆ อยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนดานหองปฏิบัติการทดสอบใหเพียงพอและทันสมัย 
 

6.6  แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ EuP 

 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และการหาความสัมพันธของปจจัย

ทั้งภายในและภายนอกทาํใหไดแนวทางในการเตรียมความพรอม 4 แนวทางหลกั โดยเรียงลําดับ

ตามความเปนไปไดและความเรงดวนในการดําเนนิการ คือ   

แนวทางที่ 1 การเสริมสรางความรู/ความตระหนักและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวยการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ EuP, Eco Design และ LCA การพัฒนา

ฐานขอมูลและเผยแพรขอมูล การบูรณาการระบบฉลากสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศ และการ

สงเสริมการตลาดใหกับสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

แนวทางที่ 2 มาตรการทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวยการลดหยอนภาษีและใหสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ําแกสถานประกอบการที่ผลิตสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน ลด

ภาษีการนําเขาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงาน และสนับสนุนนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมผลิตภัณฑที่ใชพลังงานมากขึ้น 

แนวทางที่ 3 การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP ประกอบดวย

การจัดใหมีโครงการนํารองเพื่อเปนกรณีศึกษา (Best Practice)การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฐานขอมูล 

LCIการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบใหไดตามมาตรฐานสากลรวมทั้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของประเทศใหเทียบเทามาตรฐานสากล 
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แนวทางที่ 4 การประสานความรวมมือในการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ประกอบดวยการมอบหมายใหมีหนวยงานหลักดูแลและติดตามระเบียบการคาสิ่งแวดลอมเปน

การเฉพาะ และการบูรณาการนโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม 

และอุตสาหกรรม 

 

6.7  ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 

6.7.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเทคนิคผานโครงการนํารองเพื่อสนับสนุนขอมูลทางปฏิบัติ

ในการดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบ EuP เชน การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

6.7.2  ควรมีการศึกษาวิจัยในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP ตามประเภทผลิตภัณฑที่มี

ประกาศและการบังคับใชตามมาตรการดําเนินการ (Implementing Measure) 

6.7.3  ควรมีศึกษาวิจัยใหครอบคลุมสถานประกอบการประเภทผลิตชิ้นสวน/อุปกรณ

(Supply Chain)ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่ครอบคลุมประเภท

ผลิตภัณฑตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 
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แบบสัมภาษณเชิงลึก ครั้งที่ 1  
สําหรับสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 
นํารองที่เขารวมโครงการที่เกี่ยวของกับระเบียบEuP  

 
เรื่อง  แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏบัติตามระเบียบ

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 
 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 
หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

คําชี้แจง แบบสัมภาษณแบงออก เปน  4  สวน 
สวนที่ 1 ความรูความเขาใจเบื้องตนและความคิดเห็นตอระเบียบ EuP 
สวนที่ 2 ผลกระทบของระเบียบ EuP ตอสถานประกอบการของทาน 
สวนที่ 3 ผลการดําเนินการของโครงการนํารองของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความ 

พรอมปฎิบัติตามระเบียบ EuP ในสถานประกอบของทาน 
.............................................................................................................................................. 
 
วันที่สัมภาษณ .........../............../..................... เวลา ....................................น. 
ผูใหสัมภาษณ......................................................................................................................... 
หนวยงาน ............................................................................................................................. 
ตําแหนง............................................................................................................................... 
 
สวนที่ 1   ความรูความเขาใจเบื้องตนและความคิดเห็นตอระเบียบ EuP 
 
1.1 ความคิดเห็นเบื้องตนตอคําที่เกี่ยวของกับระเบียบEuP ดังตอไปนี้  
คําที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP รูจัก ไมรูจัก ความคิดเห็น 

 
1.ผลิตภัณฑสีเขียว (Eco Product) 
 
 
 
 

   

3.ระเบียบดวยกรอบขอกําหนดการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับ
ผลิตภัณฑ ที่ใชพลังงาน ( Energy 
Using Product :EuP) 
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คําที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP รูจัก ไมรูจัก ความคิดเห็น 
 

4.การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ
(Life Cycle Assessment : LCA) 

   

 
1.2 สถานประกอบการของทานไดรับผลกระทบจากระเบียบ EuP หรือไม  อยางไร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

1.3 สถานประกอบการของทานมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับระเบียบ EuP   หรือไม 
อยางไร พรอมระบุถึงขอดีและขอเสียของการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกลาว 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

1.4 ทานทราบถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP และบทบาท/หนาที่ของ
หนวยงานเหลานั้น หรือไม   อยางไร 

 
หนวยงาน บทบาท/หนาที่ ความคิดเห็น 

...........................

...........................

...........................

........................... 
 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 
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สวนที่ 2 ผลกระทบของระเบียบ EuP ตอสถานประกอบการของทาน  
  

ขอดี ขอเสีย 
 

1. ดานงบประมาณ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

2. ดานวัตถุดิบ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
3. ดานการบริหารจัดการ 
       ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
4. ดานบุคลากร 
      ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

5. ดานอื่นๆ 
      ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
1. ดานงบประมาณ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

2. ดานวัตถุดิบ 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
3. ดานการบริหารจัดการ 
       ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

              ...................................................... 
 
4. ดานบุคลากร 
      ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

              .................................................... 
5. ดานอื่นๆ 
      ....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
2.3 แนวทางแกไขปญหา/การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ EuP 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินการของโครงการนํารองของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส:โครงการการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา TLC สําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิลกทรอนิกส แผนงาน :Energy Using Product  
 
3.1 ผลการดําเนินการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
3.2 ประโยชนของโครงการที่สถานประกอบการของทานไดรับ 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
3.3 ปญหา และอุปสรรค 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 
3.4 ขอเสนอแนะตอโครงการ  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมปฎิบัติ
ตามระเบียบ EuP ในสถานประกอบของทาน 
4.1 ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

4.2 ขอเสนอแนะตอหนวยงานเอกชน เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรม เปนตน  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 



ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ ครั้งที่ 2  
สําหรับสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑประเภทที่ใชพลังงาน 

นํารองที่เขารวมโครงการทีเ่กีย่วของกับระเบียบ EuP  
 

 เรื่อง  แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏิบัติตามระเบียบ
ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 

(แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานพินธ หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

 
คําช้ีแจง 
 ระเบียบวาดวยกรอบขอกําหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 

(Energy-Using product: EuP) เปนระเบียบดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงคเพื่อ

วางกรอบในการกําหนดความตองการดานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 

(Energy-using products: EuP) ซึ่งเปนขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เพื่อ

กระตุนใหผูผลิตปรับปรุงสินคาเพื่อลดการใชพลังงาน และพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco 

products) ซึ่งมีผลการบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ดังนั้นสถานประกอบการประเภท

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยที่มีการสงออกไปยังสหภาพยุโรป จะตองปฎิบัติตามระเบียบ

ดังกลาวดวย  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.เพื่อศึกษาการนําระเบียบ EuP มาใชในประเทศไทย 

2.เพื่อวิเคราะหผลกระทบของระเบียบ EuP ตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

3.เพื่อเสนอแนะแนวทางแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพรอมตอการนําระเบียบ 

EuP มาใชในอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

คําช้ีแจง   แบบสอบถามแบงออก เปน  4 สวน จํานวน  9  หนา  

สวนที่ 1  การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 

สวนที่ 2  การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP 

สวนที่ 3  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

สวนที่ 4  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 

หมายเหตุ: ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดเปนความลับ และไมมีผลตอสถานประกอบการของทานแตอยางใด  

 นางสาวสุทธิสาร   ดํารงคเผา 

                นักศึกษาปริญญาโท 
 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม 
            คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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วันที่ใหขอมูล ......................../............................../..................... ..........เวลา .....................................น. 

ผูใหขอมูล.............................................................................................................................................. 

ตําแหนง................................................................................................................................................ 

ช่ือสถานประกอบการ ............................................................................................................................ 

ที่อยู...................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท ........................................................................................................................................ 

อีเมล..................................................................................................................................................... 

ประเภทผลิตภัณฑที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป............................................................................................... 

ปริมาณการสงออก ประมาณ  ............................................................................................ลานบาทตอป 

 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงความเปนจริงที่ทานไดรับรูเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
สวนที่ 1: การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  EuP  

1.1 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ EuP       

แหลงขอมูล 

 

เคย ไม

เคย 

หนวยงานที่ใหขอมูล (โปรดระบุ) 

1.1.1 อินเตอรเน็ท(เวปไซต/ อีเมล)    

1.1.2 วิทยุ    

1.1.3 โทรทัศน    

1.1.4 หนังสือพิมพ    

1.1.5 นิตยสาร/วารสาร    

1.1.6 การอบรมและสัมมนาจากหนวยงานภาครัฐ    

1.1.7 การอบรมและสัมมนาจากหนวยงานภาคเอกชน     

1.1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 

1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  EuP   

ลําดับที่ ขอความ ใช ไมใช ไมทราบ 

1.  ระเบียบ EuP เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของสหภาพยุโรป 

 

 

  

2.  ระเบียบ EuP เปนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงปองกัน 

 

 

  

3.  ผลิตภัณฑที่อยูภายใตระเบียบ EuP คือ ผลิตภัณฑประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 
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ลําดับที่ ขอความ ใช ไมใช ไมทราบ 

4. ทุกผลิตภัณฑที่อยูในขอบขายในระเบียบ EuP มีมาตรการ

ดําเนินการ (Implementing Measures)บังคับฉบับเดียวกัน  

  

 

 

       5. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco design) คือ การ

ออกแบบสินคาหรือรูปแบบสินคาอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม ตั้งแตการผลิต การใชงาน และการกําจัดซาก

ผลิตภัณฑ เพื่อใหทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม

นอยที่สุด 

 

 

 

  

6. 

 

ระเบียบ EuP  เปนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑที่มี

ประสิทธิภาพเทียบเทาฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5 ในประเทศ

ไทย 

     

 

 

7. Eco Design มีการวิเคราะหถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเทานัน้    

8. Eco Design ไมสามารถเพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาได    

9. การนําแนวคิด Eco Design มาใชสามารถลดตนทุนในการผลิตใน

ระยะยาว 

   

10. 

 

 

การลดของเสียปลายทางโดยการปรับเปล่ียนวัตถุดิบใหมี

คุณภาพในตอนคัดเลือกวัตถุดิบ เปนหนึ่งในแนวทางของ Eco 

design และการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

 

 

  

11. การออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑไมถือวาเปน Eco  

design 

   

12. 

 

การดําเนินการตามขั้นตอน ISO 14001 (ระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมในองคกร โดยมีขั้นตอน เริ่มจากการวางแผน การ

ปฎิบัติ ทบทวนและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนการประเมินการ

ทํางานของระบบเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง) เปนเงื่อนไข

หนึ่งในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP  

 

  

 

 

 

 

13. 

 

การติดฉลากสิ่งแวดลอม (Eco Label) เปนเครื่องมือหนึ่งใน

การจัดการสิ่งแวดลอมภายใตระเบียบ EuP 

   

14. การวิเคราะหและการวิจัยทางการตลาดเปนการสนับสนุนใน

การลดตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมภายใต
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ลําดับที่ ขอความ ใช ไมใช ไมทราบ 

ระเบียบ EuP 

15. การปรับปรุงกระบวนการขนสงไมไดเปนแนวทาง Eco design    

16. การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (Life cycle Assessment: 

LCA) เปนตรวจสอบและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ของผลิตภัณฑในขั้นตอนของกระบวนการผลิตเทานั้น 

   

17. การออกแบบผลิตภัณฑตามระเบียบ EuP ตองพิจารณาตาม

มาตรการดําเนินการของแตละผลิตภัณฑ (Implementing 

Measure)เปนหลัก  

   

18. การทําโครงลักษณทางนิเวศวิทยา(Ecological Profile) ซึ่งเปน

ขอมูลปจจัยนําเขาและออกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑที่สงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมและสามารถวัดไดเปนปริมาณพึงกระทํา

ตามระเบียบ EuP 

   

19. ระเบียบ EuP บังคับใชทั้งสินคานําเขาและสงออกไปยังสหภาพ

ยุโรป 

   

 

1.3 การประเมินความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP 

1.3.1ทานคิดวาทานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP ในระดับใด 

                        มากที่สุด                    มาก                       ปานกลาง                     นอย                   นอยที่สุด 

 1.3.2ทานตองการใหมีการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP ดานใด  

                        Eco design                                                  ฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากประหยัดไฟ เปนตน 

                       เครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอม               กฎระเบียบดาน EuP  

                       เชน การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ  (LCA) เปนตน 

                       ดานอื่นๆ............................................... 
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สวนที่ 2 : การเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP 

 2.1 การดําเนินการในดานตางๆเพ่ือเตรียมพรอมตามระเบียบ EuP  

กิจกรรมที่ดาํเนินการ ไม

เคย 

เคย อยางไร 

(โปรดระบุรายละเอียดที่ดําเนินการ

โดยสังเขป) 

1. ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 

1.1 มีการนําหลักการ Eco design มาประยุกตใช

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

   

1.2 มีทําการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (Life 

Cycle Assessment : LCA) 

   

1.3 มีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบ/ กระบวนการ

ผลิตเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ EuP 

   

2. ดานการบรหิารจัดการ  

2..1 ไดรับการรับรองผานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ISO 9001 

   

2.2 ไดรับการรับรองผานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ISO 14001 

   

2.3 มีนโยบายเพื่อเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP  

มีการดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม

กฎระเบียบในประเทศ (โปรดระบุ เชน มาตรฐาน

ของสมอ.  ฉลากเขียว ฉลากเบอร 5  หรืออื่นๆ ) 

   

2.4 มีการดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตามกฎระเบียบตางประเทศ(โปรดระบุ เชน CE 

Marking  , WEEE ,RoHs) 

   

3. ดานเศรษฐศาตรและการเงิน 

3.1 มีการสํารวจตลาดในการพัฒนาสินคาเพื่อ

ส่ิงแวดลอม 

   

3.2 มีการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคของผลิตภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอม 
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3.3 มีการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑที่ตองการ

ออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน 

   

4. ดานทักษะความรูและบุคลากร    

4.1 มีการจัดแผนก  Eco design ในสถานประกอบการ    

4.2 มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ 

EuP 

   

4.3 มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวกับ Eco 

Design 

   

5. ดานอื่น  ๆ    

 

2.2 การดําเนินการตาม Eco Design ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ตามระเบียบ EuP 

วัฏจักร

ชีวิตของ

ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมดาน Eco Design ไม

เคย 

เคย อยางไร  

(โปรดระบุ โดยสังเขป) 

1.1 มีการใชวัตถุดิบที่ไมเปนสารเคมีอันตราย

ตามระเบียบ RoHs  

   

1.2 มีการใชวัตถุดิบรีไซเคิล    

1.3 มีการประเมินผลของประสิทธิภาพของการ

ใชพลังงานของผลิตภัณฑ 

   

1.4 มีการทําโครงลักษณทางนิเวศวิทยา

(Ecological profile) ซึ่งเปนขอมูลปจจัยนําเขา

และออกตลอดกระบวนการผลิต ตลอดวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และสามารถวัดไดเปนปริมาณ 

   

1.5 มีการดําเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ (LCA) 

   

1. วัตถุดิบ 

1.6 การใหขอมูลสําหรับผูบริโภคที่เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดลอม 

   



139 

วัฏจักร

ชีวิตของ

ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมดาน Eco Design ไม

เคย 

เคย อยางไร  

(โปรดระบุ โดยสังเขป) 

2.1 มีการใชวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่

ประหยัดพลังงาน 

   2.การผลิต 

2.2 การเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใหกระบวนการ

ผลิตมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   

3.1มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชวัตถุดิบรีไซเคิล    

3.2 มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีชิ้นสวนนอย

ที่สุด 

   

3.3 มีการคํานึงถึงการจัดการซากของบรรจุ

ภัณฑในการออกแบบ 

   

3.บรรจุ

ภัณฑและ

การขนสง 

3.4 มีการวางแผนบริหารจัดการในการขนสง

สินคา 

   

4.1 มีการคํานึงการออกแบบผลิตภัณฑที่งายตอ

การบํารุงรักษา 

   4. การ

บํารุงรักษา 

4.2การบํารุงรักษาเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ    

5. การใช

งาน 

5.1มีการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในชวง

ระยะเวลาการใชงาน 

   

6.1มีการออกแบบที่คํานึงถึงการจดัการซาก

ผลิตภัณฑ 

   6. การ

จัดการ

ซาก 6.2 การใหขอมูลสําหรับผูบริโภคที่เกี่ยวกับการ

จัดการซากผลิตภัณฑ 
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สวนที่ 3: ปญหาอุปสรรคในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP 
 

ระดับผลกระทบ ปญหา อุปสรรคของระเบียบ EuP 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยที่สุด 

ดานบุคลากร 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP    

     

2.ขาดบุคลากรที่มีความรูเร่ือง Eco Design      

3.ขาดแหลงความรู การอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ Eco 

Design และระเบียบ EuP  

     

ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ 

1. การเขาถึงเทคโนโลยี /วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต 

     

2. ขาดขอมูลในการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ  ( LCA )      

3.การปรับองคความรูในกระบวนการผลิต / ทางเลือกใน

การปรับเปล่ียนวัตถุดิบ 

     

ดานบริหารจัดการ 

1.นโยบายและแผนการเตรียมความพรอมตอระเบียบ 

EuP ของสถานประกอบการ 

     

2. ขาดการประสานความรวมมือกันของแผนกตางๆ ที่

เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

     

3. การเผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรใน

สถานประกอบการ 

     

4. การสื่อสาร/ควบคุม Supplier ใหปฎิบัติตาม

รายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหม 

     

ดานงบประมาณ ตนทุน      

1. ตนทุนการผลิต      

2. การหาแหลงเงินทุนเพื่อการลงทุน      

อื่นๆ      
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP 
 

4.1 ทานคิดวามีผลกระทบและปญหาอุปสรรคดานมากที่สุด (ดานบุคลากร และดานวัตถุดิบ 
เครื่องมือ  อุปกรณ ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณ ตนทุน)และทานมีแนวทางการ
แกไขอยางไร 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 
4.2  ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  ที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของกับระเบียบ 
EuP สนับสนุนในดานใดบาง และมีวิธีการอยางไร  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  
 
    ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 



ภาคผนวก ค 
 

แบบสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและตัวแทน 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

 
เรื่อง แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย 
ในการปฏบัติตามระเบียบผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 

 
แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 

หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
คําชี้แจง แบบสัมภาษณแบงออก เปน  3  สวน 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
สวนที่ 2  สถานการณการบังคับใชระเบียบ EuP และปญหาอุปสรรคในการปรับใชระเบียบ 

EuP ตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
สวนที่ 3  ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับระเบียบ EuP 
.............................................................................................................................................. 
 
วันที่สัมภาษณ .........../............../..................... เวลา ....................................น. 
ผูใหสัมภาษณ......................................................................................................................... 
 หนวยงาน ............................................................................................................................. 
 ตําแหนง............................................................................................................................... ... 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 
1.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานของทานที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................  
 
1.2 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับระเบียบ EuP ที่ไดดําเนินการแลว 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................  
1.3 นโยบายและแผนปฏิบัติการในปจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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1.4 ความรวมมือของหนวยงานตางๆ และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
สวนที่ 2  สถานการณการบังคับใชและปญหาอุปสรรคในการปรับใชระเบียบ EuP  
ตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 
2.1 ทานคิดวา การบังคับใชระเบียบ EuP มีผลเชนไรตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 
ผลดี ผลเสีย 

 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 
2.2 ทานคิดวา มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP ของอุตสาหกรรมประเภท

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของประเทศไทย  
 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................  

 
2.4 ทานคิดวา แนวโนมในอนาคตของการบังคับใชระเบียบ EuP ในประเทศไทยเปนอยางไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการรับมือกับระเบียบฯ 
3.1  ขอเสนอแนะตอสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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3.2 ขอเสนอแนะตอหนวยงานภาคเอกชน/ภาครัฐ  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
 



   

ภาคผนวก ง 
 

 
แบบสอบถาม 

สําหรับสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน 
ที่มีสินคาสงออกไปยังสหภาพยุโรป 

 
เรื่อง  แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการปฏบัติตามระเบียบ

ผลิตภัณฑที่ใชพลังงานของสหภาพยุโรป 
 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 
หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดลอม 

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาการนําระเบียบ EuP มาใชในประเทศไทย 

2.เพื่อวิเคราะหผลกระทบของระเบียบ EuP ตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

3.เพื่อเสนอแนะแนวทางแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพรอมตอการนําระเบียบ 

EuP มาใชในอุตสาหกรรมของประเทศไทย  
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามแบงออก เปน 4 สวน จํานวน 8 หนา ดังนี้  
สวนที่ 1  การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
สวนที่ 2  การเตรียมความพรอมตามระเบียบ EuP 
สวนที่ 3  ผลกระทบของระเบียบ EuP  
  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 
สวนที่ 4  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP 
 
หมายเหตุ: ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดเปนความลับ และไมมีผลตอสถานประกอบการของทานแตอยางใด  
 

               นางสาวสุทธิสาร   ดํารงคเผา 
                นักศึกษาปริญญาโท 
 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม 
            คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ขอมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ  
วันที่ใหขอมูล ........./......./.................... 
ผูใหขอมูล................................................................................................................................................... 
ตาํแหนง...................................................................................................................................................... 
ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................... 
ที่อยู........................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท ......................................................อีเมล............................................................................... 
 
ประเภทสถานประกอบการ 
        1) บริษัทของชาวตางชาติประเทศ (โปรดระบุประเทศ............................................)          
        2) บริษัทรวมทุนระหวางชาวไทยและชาวตางประเทศ 
        (โปรดระบุประเทศ..................สัดสวนการลงทุนไทย.................... การลงทุนตางชาติ..................... 
        3 )บริษัทของชาวไทย  
 
ปริมาณการสงออก ประมาณ  ..................................................................................................ลานบาทตอป 
 
ลักษณะการผลิต  
         1) ผลิตสินคาภายใตเครื่องหมายการคา 
       สินคาของตัวเอง                                     สินคาของบริษัทแม 
         2) รับจางผลิตสินคาตามสั่ง ไมมีเครื่องหมายการคาเปนของตัวเอง 
         3) มีทั้งแบบ 1) และ 2) 
 
ชนิดผลิตภัณฑที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป..................................................................................................... 
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คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงความเปนจริงที่ทานไดรับรูเกี่ยวกับระเบียบ EuP 
สวนที่ 1: การรับรูและความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ  EuP  

 

1.1 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ EuP   

แหลงขอมูล 
 

เคย ไม
เคย 

หนวยงานที่ใหขอมูล (โปรดระบุ) 

1.1.1 อินเทอรเน็ต(เวปไซต/ อีเมล)    

1.1.2 วิทยุ    

1.1.3 โทรทัศน    

1.1.4 หนังสือพิมพ    

1.1.5 นิตยสาร/วารสาร    

1.1.6 การอบรมและสัมมนาจากหนวยงานภาครัฐ    

1.1.7 การอบรมและสัมมนาจากหนวยงานภาคเอกชน     

1.1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)    

         

 1.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP   

ลําดับที่ ขอความ ใช ไมใช ไมทราบ 

1.  ระเบียบ EuP เปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของสหภาพยุโรป 

 

 

  

2.  ระเบียบ EuP เปนเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ภาคอุตสาหกรรมในเชิงปองกัน 

 

 

  

3.  ผลิตภัณฑที่อยูภายใตระเบียบ EuP คือ ผลิตภัณฑประเภท

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 

  

 

 

4.  ทุกผลิตภัณฑที่อยูในขอบขายในระเบียบ EuP มีมาตรการ

ดําเนินการ (Implementing Measures) บังคับฉบับเดียวกัน  

  

 

 

5. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco design) คือ การ

ออกแบบสินคาหรือรูปแบบสินคาอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม ต้ังแตการผลิต การใชงาน และการกําจัดซาก

ผลิตภัณฑ เพื่อใหทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม

นอยที่สุด 

 

 

 
 

  

6. 

 

ระเบียบ EuP เปนมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑที่มี

ประสิทธิภาพเทียบเทาฉลากประหยัดไฟฟาเบอร  5 ในประเทศ

ไทย 
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ลําดับที่ ขอความ ใช ไมใช ไมทราบ 

7. Eco design มีการวิเคราะหถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

เทานั้น 

      

8. Eco design ไมสามารถเพิ่มศักยภาพในการสงออกสินคาได       

9. การนําแนวคิด Eco design สามารถลดตนทุนในการผลิตใน

ระยะยาว 

      

10. 

 

 

การลดของเสียปลายทางโดยการปรับเปล่ียนวัตถุดบิใหมี

คุณภาพในตอนคัดเลือกวัตถุดิบ เปนหนึ่งในแนวทางของ Eco 

design และการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
 
 

  

11. การออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑไมถือวา

เปน Eco  Design 

      

12. การปรับปรุงกระบวนการขนสงไมใชเปนแนวทางของ Eco 

Design  

        

13. 

 

การติดฉลากสิ่งแวดลอม (Eco label) เปนเครื่องมือหนึ่งในการ

จัดการสิ่งแวดลอมภายใตระเบียบ EuP 

 
 

  

14. การวิเคราะหและการวิจัยทางการตลาดเปนการสนับสนุนใน

การลดตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมภายใต

ระเบียบ EuP 

   

15. การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: 

LCA) ตามระเบียบ EuP เปนตรวจสอบและประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตามของกระบวนการผลิต

เทานั้น  

  

 

 

 

16. การออกแบบผลิตภัณฑตามระเบียบ EuP ตองพิจารณาตาม

มาตรการดําเนินการ (Implementing Measures) ของแตละ

ผลิตภัณฑเปนหลัก  

 

 

  

17. ระเบียบ EuP กําหนดใหมีการจัดทําโครงลักษณทางนิเวศวิทยา 

(Ecological profile) ซึ่งเปนขอมูลปจจัยนําเขาและออกตลอด

วงจรชีวิตผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสามารถ

วัดเปนปริมาณได 

 

 

 

  

18. ระเบียบ EuP บงัคับใชทั้งสินคานําเขาและสงออกไปยังสหภาพ

ยโุรป 
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1.3 การประเมินความรูความเขาใจที่เกี่ยวกบัระเบียบ EuP 

1.3.1ทานคิดวาทานมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ EuP ในระดับใด 
                        มากที่สุด                    มาก                     ปานกลาง                      นอย                   นอยที่สุด 

 
 1.3.2ทานตองการไดรับการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP ดานใด  
                        Eco design                                                  ฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากประหยัดไฟ เปนตน 

                       เครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอม               กฎระเบียบดาน EuP  

                       เชน การประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ  (LCA) เปนตน 

                       ดานอื่นๆ ..............................................  
สวนที่ 2 : การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการตามระเบียบ EuP  

กิจกรรมที่ดาํเนินการ ไมมี มี อยางไร 
(โปรดระบุรายละเอียดที่ดําเนินการ

โดยสังเขป) 
1. ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 

1.1 มีการนําหลักการ Eco design มาประยุกตใช

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

   

1.2 มีการทําการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ ( LCA)     

1.3 มีการปรับปรุงการใชวัตถุดิบ/ กระบวนการ

ผลิตเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ EuP 

   

2. ดานการบรหิารจัดการ 

2.1 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ISO 9001 

   

2.2 ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

ISO 14001 

   

2.3 มีนโยบายเพื่อเตรียมพรอมตอระเบียบ EuP  

โดยดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม

กฎระเบียบในประเทศ (โปรดระบุ เชน มาตรฐาน

ของ สมอ. ฉลากเขียว ฉลากเบอร 5  หรืออื่นๆ ) 

   

2.4 มีการดําเนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตามกฎระเบียบตางประเทศ (โปรดระบุ เชน CE 

Marking, WEEE, RoHs) 
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กิจกรรมที่ดาํเนินการ ไมมี มี อยางไร 
(โปรดระบุรายละเอียดที่ดําเนินการ

โดยสังเขป) 
3. ดานเศรษฐศาสตรและการเงิน    

3.1 มีการสํารวจตลาดในการพัฒนาสินคาเพื่อ

ส่ิงแวดลอม 

   

3.2 มีการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคของผลิตภัณฑ

เพื่อส่ิงแวดลอม 

   

3.3 มีการคํานวณตนทุนการผลิตและออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อประหยัดพลังงาน 

   

4. ดานทักษะความรูและบุคลากร 

4.1 มีการจัดแผนก  Eco Design ในสถาน

ประกอบการ 

   

4.2 มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบ 

EuP 

   

4.3 มีการเขารวมการอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวกับ Eco 

Design 

   

5. ดานอื่น  ๆ
 

 

   
 

 
สวนที่ 3: ผลกระทบของระเบียบ EuP  
3.1 โปรดประเมินระดับผลกระทบของระเบียบ EuP ที่มีตอสถานประกอบการของทาน  
             ไมไดรับผลกระทบ 

 (โปรดตอบรายละเอียดในสวนที่ 3.2 และ 3.3 โดยเปนขอมูลที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ

ของทาน หากทานตองปฏิบัติตามระเบียบ EuP ในอนาคต)  

 

              ไดรับผลกระทบทางบวก (ประโยชนที่ไดรับ) 

               โปรดระบุ...................................................................................................................................... 

              (โปรดตอบรายละเอียดในสวนที่ 3.2 และ 3.3) 

              ไดรับผลกระทบทางลบ                

 โปรดระบุ.....................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................... 

  (โปรดตอบรายละเอียดในสวนที่ 3.2 และ 3.3) 
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3.2 ผลกระทบของระเบียบ EuP 
 

ระดับผลกระทบ ผลกระทบของระเบียบ EuP 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ไมมี

ผลกระทบ 

ดานบุคลากร     

1. การสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ EuP หรือ

กฎระเบียบมาตรฐานสินคาระหวาง

ประเทศ  

      

2. การเพิ่มบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP  

      

3. การสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูและ

ความเขาใจเรื่องการออกแบบเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco design) 

      

ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ  เทคโนโลยี 

1. ดานการจัดหา/เปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อให

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

      

2. การจัดหา/ปรับเปล่ียนเครื่องจักร ใน

การผลิต 

      

3. การคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหเปนสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

      

ดานการบริหารจัดการ       

1.การติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP 

      

2.การวางแผนและนโยบายเพื่อ

เตรียมพรอมการรองรับระเบียบ EuP 

      

3.การเพิ่มแผนก หรือขยายสายงานดาน Eco 

Design 

      

4.การวางแผนและควบคุมกระบวนการ

ผลิต 
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ระดับผลกระทบ ผลกระทบของระเบียบ EuP 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ไมมี

ผลกระทบ 

 

ดานงบประมาณ และตนทุน  

1. ตนทุนของวัตถุดิบ       

2. ตนทุนเครื่องจักร และเทคโนโลยี       

3. การลงทุนปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต       

4. คาใชจายสําหรับการฝกอบรม/สัมมนา 

เกี่ยวกับระเบียบ EuP  หรือ Eco design 

      

อื่นๆ 

1. 

2. 

 

      

 
 
3.3 ปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP 
 

ระดับผลกระทบ ปญหาและอุปสรรค 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานบุคลากร 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP หรือกฎระเบียบมาตรฐานสินคาระหวาง

ประเทศ   

     

2.ขาดบุคลากรที่มีความรูเร่ือง Eco Design      

3.ขาดแหลงความรู การอบรม สัมมนา เกี่ยวกับ Eco 

Design และระเบียบ EuP  

     

ดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ 

1. การเขาถึงเทคโนโลยี /วิธีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต 

     

2. ขาดขอมูลในการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ  (Life 

Cycle Assessment: LCA ) 

     

3.การปรับองคความรูในกระบวนการผลิต / ทางเลือก      
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ระดับผลกระทบ ปญหาและอุปสรรค 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ในการปรับเปล่ียนวัตถุดิบ 

ดานบริหารจัดการ 

1.นโยบายและแผนการเตรียมความพรอมตอระเบียบ 

EuP ของสถานประกอบการ 

     

2. ขาดการประสานความรวมมือกันของแผนกตางๆ ที่

เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

     

3.การเผยแพรขอมูลระเบียบ EuP ใหแกบุคลากรใน

สถานประกอบการ 

     

4. การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน EuP       

5. การสื่อสาร/ควบคุม Supplier ใหปฎิบัติตาม

รายละเอียดผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบใหม 

     

ดานงบประมาณ/ตนทุน 

1. ตนทุนการผลิต      

2. การหาแหลงเงินทุนเพื่อการลงทุน      

อื่นๆ 

1. 

2. 

     

 
 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปฎิบัติตามระเบียบ EuP 

4.1 ตามแบบสอบถาม ทานคดิวามีผลกระทบและปญหาอุปสรรคดานใดมากที่สุด(ดาน
บุคลากร และดานวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณ 
ตนทุน) และทานมีแนวทางการแกไขอยางไร   
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
4.2 ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทหนาทีเ่กี่ยวของกับระเบียบ EuP 
สนับสนุนในดานใดบาง  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 



ภาคผนวก จ 
 

ผลการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญและผูแทน 
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวของกับระเบียบ EuP 
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      ผูใหขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 
 บทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คือ สนับสนุนขอมูลดาน

วิชาการและเทคนิคแกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยการจัดการสัมมนาและ

ฝกอบรมเพื่อใหสถานประกอบการสามารถปรับตัวตอมาตรฐานและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศโดยวัตถุประสงคหลักในการสัมมนาและฝกอบรม ไดแก 1. สรางความรู ความ

ตระหนัก ความรูความเขาใจ (Awareness)ในเรื่องมาตรฐานและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ และ2. สรางพื้นฐานการประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ (LCA) และการออกแบบเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ(Eco design)ใหแกสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีโครงการสัมมนาและกิจกรรมที่ผานมาเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก 

ป 2548 มีการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Thailand Electrical & Electronics Go Green ภายใตโครงการ

ขับเคลื่อนเพื่อผลิตภัณฑที่สะอาดและสรางความพรอมสําหรับ SMEs ของอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปโดยใช Green Camp ป 2552 เขารวมการประชุม

วิชาการนานาชาติ “ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอาเซียนใสใจสิ่งแวดลอม 2009 หรือ 

Asian Electrical  and Electronic Green  Society International Conference  2009 ซึ่งเปนเวที

ในการแลกเปลี่ยนความรู แนะผูประกอบการเรงปรับตัวเตรียมพรอมรับมือกฎระเบียบดาน

ส่ิงแวดลอม ป 2552 มีโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา TLC ดาน CT ,LCA , Eco 

Design , EuP  สําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีการ

ดําเนินงาน รวมกับพบวาสถานประกอบการนํารอง เกี่ยวกับระเบียบ EuP จํานวน 5 แหง 

นอกจากนี้ทางสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยังมีการสงเจาหนาที่ และสถานประกอบการที่มี

ศักยภาพไปอบรมเรื่องการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Design) ที่ประเทศญี่ปุนอยาง

ตอเนื่อง 

 ความรวมมือของหนวยงานตางๆ และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP มี

ดังนี้หนวยงานภาครัฐ ไดแก  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (ดร. กิตตินันท อันนานนท ดานการออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

Eco design ดร. นุจรินทร  รามัญกุล ดานระเบียบ EuP) สวนหนวยงานภาคเอกชน ไดแก สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส /กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํา

ความเย็น  และสถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ดร. รัตนาวรรณ มั่นคง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   (รศ .  ดร .  วราพรรณ  ดานอุตรา) คณะบริหารธุรกิจ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ดร. เอกจิต จึงเจริญ) ผูเชี่ยวชาญประเทศเยอรมัน (ดร. แชปเบียร ) 

ทั้งนี้ ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน จะเปนลักษณะการติดตามกฎระเบียบ 

และจัดอบรมและสัมมนาเพื่อสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ สนับสนุนแก

บุคลากรดานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design) เปนปจจัยหลัก สวนสถาน

ประกอบการที่มีศักยภาพดานผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก บริษัท Toshiba  มีความ

สนใจเร่ืองการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Eco Design)และกลุมเครื่องปรับอากาศที่ให

ความสําคัญดานสิ่งแวดลอม เชน  บริษัท MISUBISHI (กันยง) บริษัท TASAKI บริษทั BITWISE   

 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สถานประกอบการสวนใหญเปนฐาน

การผลิตของบริษัทตางชาติ  ดําเนินการผลิตตามตนแบบของบริษัทแม สําหรับบริษัทขนาดเล็กใน

ประเทศ มีปญหาเรื่อง คาใชจายการใชเครื่องมือและโปรแกรมในการวิเคราะห การประเมินวัฎจักร

ผลิตภัณฑ (LCA) รวมทั้งการหาขอมูลของแหลงวัตถุดิบ หากพิจารณาถึงนโยบายที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบ EuPพบวา มีนโยบายสงเสริมพลังงานแตยังไมมีนโยบายหลักสนับสนุนเรื่องการบังคับใช

ระเบียบ EuPอยางชัดเจน นอกจากนี้ระเบียบ EuP  เปนกฎระเบียบที่ยังไมนิ่ง ยังมีประกาศ

มาตรการดําเนนิการ (Implementing Measure) อยางตอเนื่อง 

 หนวยงานภาครัฐมีการสนับสนุนดานเครื่องมือทางดานเศรษฐศาสตร หรือดานธุรกิจ 

(Business Tool) เชน เร่ืองฉลากสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หากตองมีการปรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระเบียบ EuP จากประสบการณทํางาน ThaiRohs และ ThaiWEEE 

การดําเนินการทางกฎหมายคอนขางใชระยะเวลานาน ขณะนี้ยังเปนรางกฎหมายและอยูใน

ข้ันตอนการกลั่นกรองของคณะรัฐมนตรี  



 

157 

     ผูใหขอมูลจากสํานักบริหารมาตรฐานระหวางประเทศ  

     สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

 

 ผูใหขอมูลเปนบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานดานกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ  เชน  ระเบียบ WEEE  ระเบียบ ROHs ของสํานักบริหารมาตรฐานระหวาง

ประเทศ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดานความปลอดภัยและคุณภาพสินคาเพื่อคุมครองประโยชนแกผูบริโภค

ภายในประเทศและมีหนาที่กํากับดูแลหนวยงานเฉพาะทางคือ สถาบันไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส ซึง่

เปนตัวกลางในการประสานงานกับสถานประกอบการภาคเอกชน 

 นโยบายและโครงการที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP คือกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีโครงการ

เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใตกฎระเบียบของประเทศคูคา ( EU 

White Paper) โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรการรองรับกฎระเบียบของสหภาพ

ยุโรป โดยแบงการทํางานเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 อนุกรรมการการเสริมสรางความรูและความ

ตระหนักเพื่อสรางฐานขอมูลและใหความรูและความเขาใจสําหรับการสรางความตระหนักเรื่อง

ความรู ความเขาใจ โดยมี 2 แนวทางการดําเนินการ คือ 1. พัฒนาฐานขอมูลดานองคความรู 

(Database) ผานเครือขายผูเชี่ยวชาญจากสถาบันตางๆ เชน ขอมูลวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ

(Primary Data)ดําเนินการโดย ดร.ธํารงรัตน มุงเจริญ นักวิจัย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ  สวนเรื่องสารเคมี ดําเนินการโดย ดร. วราพรรณ ดานอุตรา ผูเชี่ยวชาญเรื่องระเบียบ 

REACH ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   สวนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เปนผูดูแลขอมูลเร่ืองกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป ( Secondary  Data) 2. 

สรางความตระหนักใหแกภาคการศึกษาและเผยแพรความรูแกสถานประกอบการเอกชนผาน

องคกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน สวนที่ 2 

อนุกรรมการพัฒนาหองปฎิบัติการการทดสอบ  สวนที่ 3 อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและ

กฏหมาย ซ่ึงอนุกรรมการ 2 สวนแรกเปนมาตรการที่ดําเนินการในเชิงรับที่เปนการเตรียมพรอม

ฐานขอมูล สวนที่ 3นี้ จะเปนมาตรการเชิงรุกโดยเปนการปรับปรุงมาตรฐานและกฎหมายที่

เกี่ยวของ โครงการดังกลาวเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2548-2549 ณ ปจจุบัน กําลังดําเนินการใน

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555- 2557)โดยเปาหมาย ระยะสั้น และระยะยาว (10 ป) คือ รักษาปริมาณการ

สงออกขั้นต่ํา 5 แสนลานบาท และพัฒนาเปนศูนยสินคาสิ่งแวดลอมแหงเอเซียน อยางไรก็ดี ตองมี
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ปจจัยที่เอื้อตอผลสําเร็จ คือ ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและฐานขอมูลดี เชน การผลิต

สินคาเพื่อส่ิงแวดลอมมีปริมาณมากขึ้น  การขยายตัวของตลาดผูบริโภคสีเขียว  มีวัสดุอุปกรณ 

หองทดลองปฎิบัติการที่เพียงพอ  และสรางมาตรฐานฉลากสิ่งแวดลอมใหเปนระบบ นอกจากนี้ยัง

มีโครงการ EU white paper ซึ่งมีเครือขายหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 7 แหง ไดแก 

สถาบันไฟฟาอิเล็กทรอนิกส สถาบันยานยนต  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 ผลกระทบของระเบียบ EuP  สวนใหญจะพบในกิจการขนาดเล็ก หรือ SMEs ของไทย 

และสถานประกอบการของไทยประเภทสายโซอุปทาน (Supply Chain) ที่ผลิตชิ้นสวน

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพราะผูผลิตตองการมาตรฐานชิ้นสวนตามเงื่อนไขเฉพาะที่

ระเบียบ EuP กําหนด นอกจากนี้ปญหาและอปุสรรคที่สําคัญ คือ ขาดแหลงที่มาของวัตถุดิบที่จะ

ใชเปนขอมูลในการทํา LCA และหองปฎิบัติการทดสอบยังไมทันสมัย จึงเกิดปญหาเรื่องการ

ยอมรับผลการวิเคราะหทําใหสถานประกอบการสวนใหญใชบริการของเอกชนตางชาติซึ่ง

หองปฏิบัติการทดสอบของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

 สืบเนื่องมาจาก ความรูความเขาใจในระเบียบ EuP ของสถานประกอบการยังมีนอย 

ดังนั้น จึงควรเผยแพรองคความรู ความเขาใจเรื่องระเบียบ EuPใหกวางขวางมากขึ้น  แตควร

คํานึงถึงประเภทขององคความรูและผูรับสารซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ คือ 1) ขอมูลทั่วไปแก

บุคคลทั่วไปเชน สาระสําคัญเบื้องตน  2) ขอมูลสําหรับสถานประกอบการ เชน วิธีการดําเนินการ

ปฎิบัติใหสอดคลองกับระเบียบ 3) ขอมูลเฉพาะทางแกผูปฏิบัติ เชน ขอมูลเทคนิคดานการ

ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองมีหนวยงานรัฐที่เปนผูรับผิดชอบดูแลหลักโดยเฉพาะเพือ่

เปนศูนยขอมูลในการกลั่นกรองความรู เพราะมาตรการดําเนินการ( Implementing  Measure )

ของแตละผลิตภัณฑและเงื่อนไขของผลิตภัณฑตางๆ ภายใตระเบียบ EuP เปนความรูเฉพาะทาง 

จึงจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อใหสามารถถายทอดขอมูลไดอยางชัดเจนและเหมาะสม 
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     ผูใหขอมูลจากสภาอุตสาหกรรมและบริษัทที่ปรึกษา

     Eco Design Consultant จํากัด  

 

 ผูใหสัมภาษณมีความเกี่ยวของกับระเบียบ EuP โดยดํารงตําแหนงรองเลขาธิการกลุม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรม ซึ่งมีหนาที่ประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยน

และใหความรูระหวางสถานประกอบการและหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ

ปรับตัวตามตลาดสินคาทั้งในและนอกประเทศ ตามมาตรฐานและกฎระเบียบการคาและ

ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ และเปนผูบริหารของบริษัทที่ปรึกษา EcoDesign Consulting ที่ให

คําปรึกษาและจัดโครงการอบรมสัมมนาแกหนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ  ไดแก หลักสูตร

พื้นฐานเรื่องกฎระเบียบสิ่งแวดลอม หลักสูตรดาน ISO 14001, Eco Design, Life Cycle 

Assessment (LCA ) Clean Techology (CT ) Energy using Product (EuP) ทั้งนี้ มีความ

รวมมือกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในการใหความรูที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ  EuP แก

สถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการและ

เงื่อนไขของระเบียบEuP เพื่อเตรียมความพรอมใหแกสถานประกอบการ  

 หากกลาวถึงขอดีของระเบียบ EuP หรือระเบียบดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ คือทําให

รัฐบาลมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอม และสรางกลไก/ เครื่องมือตางๆ เพื่อสนับสนุนการทํางาน

มากข้ึน  สวนปญหาของภาคอุตสาหกรรมคือ ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูใหขอมูลและผูรับ

ขอมูลและการติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง  และส่ิงที่ตองการของภาคธุรกิจคือ กรณีศึกษา 

(case study) เพื่อนํามาประยุกตใชและประเมินคาใชจายในการดําเนินการลงทุน  หากพิจารณา

ขอกําหนดตามมาตรการดําเนินการ (Implementing Measure) เร่ืองประสิทธิภาพในการประหยัด

พลังงาน จะพบวาฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของประเทศไทยอยูเพียงระดับ B ตามระเบียบ EuP 

ถือวาเปนอุปสรรคทางการคาจึงควรดําเนินการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑและหองปฎิบัติการ

ทดสอบในปจจุบันใหดีข้ึน ซึ่งสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีหองปฎิบัติการตามขอกําหนด

มาตรฐานสากล(ISO 17025) แตยังไมสามารถรองรับการประเมินบางประเภทได ทําใหสถาน

ประกอบการภาคเอกชนตองเลือกที่จะใชบริการหองทดสอบของเอกชน ทั้งนี้ ในระยะ 2 ปที่ผานมา 

การสนับสนุนตางๆ เก่ียวกับระเบียบ EuP มีนอยลง สวนหนึ่งมาจากการประชุมโคเปนเฮเกนที่มี

แนวโนมใหความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (climate change) และเรื่องตลาด

คารบอน เชน มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมเร่ืองระดับการปลอยกาซเรือนกระจก (ISO 14064) เร่ือง

การวิเคราะห LCA (ISO 14040) เร่ืองการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ (ISO 14062) และ
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ระดับการปลอยกาซเรือนกระจก (ISO 14069) ซึ่งประเทศไทยใชมาตรฐานขององคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจกในการรับรอง ระเบียบ EuP ยังสงผลกระทบตอสถานประกอบการไทย

โดยเฉพาะประเภทสายโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่

ยังไมไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับระเบียบ EuP ทําใหไมมีความตระหนักถึงผลกระทบตามเงื่อนไข

ของระเบียบดังกลาว แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทํางานผานเครือขาย อาทิเชน  สถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรม  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  (MTEC) โดยมีเวบ

ไซต Thairohs  เปนเครื่องมือในการเผยแพรขอมูล แตดวยปญหาเรื่องงบประมาณจึงทําใหการ

พัฒนาขอมูลไมตอเนื่อง  

 โดยสรุปหนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานขอมูลที่เกี่ยวของ

ระเบียบ EuP โดยเฉพาะขอมูลที่เปนขั้นตอนการดําเนินการ หรือวิธีการนําไปสูการรับรอง

มาตรฐานตามระเบียบ EuP  2) ดานหองปฎิบัติทดสอบโดยปรับปรุงใหมีความทันสมัยและ

เพียงพอแกสถานประกอบการที่ตองการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑตางประเทศ ในปจจุบัน

ประเทศไทยมีหองปฏิบัติการทดสอบหลายแหง ซึ่งมีเครื่องมือที่ซ้ํากันเปนสวนใหญ จึงควรสราง

ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนในการใชหองปฏิบัติการทดสอบหรือรวมใชหองปฏิบัติการทดสอบ

หลักเพื่อประหยัดงบประมาณ ทําใหมีงบประมาณมาสนับสนุนเทคโนโลย/ี อุปกรณที่ยังขาดได 3) 

ดานกรณีศึกษา ที่สามารถนํามาเปนตัวอยางที่ดีและประยุกตใชได ซึ่งเปนชองทางในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเชิงเทคนิคระหวางสถานประกอบการ ทําใหเขาใจและรับรูปญหาที่เกิดขึ้นจริง 4) 

ดานงบประมาณ ควรสงเสริมความรวมมือของผูบริหารและผูปฏิบัติในการทําการประเมินผล

กระทบทางธุรกิจ เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนปรับปรุงผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมซ่ึงถือเปนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน และ 5) ดานความรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เนื่องจากผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาระบบโครงสรางของระบบ

ราชการไทยมีบทบาทหนาที่ที่แยกสวนกัน ขาดความเชื่อมโยงและประสานการดําเนินการ 

ยกตัวอยางเชน กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเร่ืองการผลิต กระทรวงพลังงานดูแลเรื่องการใช

พลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม จึงควรสนับสนุน

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทํางานรวมกันมากขึ้น    
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     ผูใหขอมูลจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการขอมูล  

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 

 

 ผูใหสัมภาษณเปนนักวิจัยสถาบันพระเจาเกลาคุณทหารลาดกระบัง ดําเนินโครงการ วิจัย

เร่ือง แนวทางการพัฒนากฎระเบียบของไทย: บทเรียนของไทยจากการศึกษากฎระเบียบ EuP  

(Framework for the Setting of EcoDesign Requirements for Energy Using Product ) โดย

สถาบันฯ ไดรวมกับบริษัทที่ปรึกษาเอกชนดําเนินการศึกษาใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรม    

 เร่ืองสถานการณการบังคับใชและปญหาอุปสรรคในการปรับใชระเบียบ EuP ตอ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาสถานประกอบการขนาดกลางและ

ยอย (SMEs) ที่มีบริษัทแมอยูในตางประเทศมีศักยภาพในการปรับตัวสูง แตสถานประกอบการ

ขนาดกลางและยอย (SMEs) ของไทยยังประสบปญหาเพราะมีขอจํากัดเรื่องเทคโนโลยี บุคลากร  

และงบประมาณ  คาใชจายที่เพิ่มข้ึน  เชน  ตนทุนในการประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ (LCA) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานประกอบการที่อยูหวงโซอุปทาน (Supply Chain) สวนความรูที่เกี่ยวกับ

ระเบียบ EuP ยังอยูในวงจํากัด จะทราบเกี่ยวกับเร่ือง ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พลงังาน

ทดแทน และเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับปญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติตาม

ระเบียบ EuP ของอุตสาหกรรมประเภทของประเทศไทย มีความเห็นวายังขาดหนวยงานหลักใน

การดูแลเร่ืองกฎระเบียบ EuP ขาดความรูที่เกี่ยวกับระเบียบ EuP และไมมีการเผยแพรตัวอยางที่ดี 

(Best Practice) เพราะถือเปนความลับทางธุรกิจที่สถานประกอบการไมตองการเปดเผย แตใน

ตางประเทศ เชน ประเทศเดนมารก มีการเผยแพรการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องมอเตอรไฟฟา โดย

นําเสนอขอมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการที่จําเปนเพื่อนําขอมูลมา

คํานวณคาใชจายในการตัดสินใจการลงทุน  

 นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวาการดําเนินการตามระเบียบ EuP สําหรับประเทศไทยคอนขาง

ที่เปนไปไดยาก เพราะการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) ตองใหความสําคัญทั้ง

กระบวนการของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ  แตอยางไรก็ดี แนวโนมในอนาคตของการบังคับใชระเบียบ 

EuP จะขยายเปน Energy related Product Directive (ErP) ซึ่งจะมีผลตอมาตรฐานการผลิตวัสดุ

การกอสรางบางชนิดที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน เชน  ฉนวน และกระจก  เปนตน  หาก

พิจารณาถึงการบังคับตามมาตรฐานผลิตภัณฑของสหภาพยุโรปและไทย พบวากฎระเบียบดาน

ส่ิงแวดลอมระหวางประเทศมีภาคบังคับที่มีบทลงโทษ สวนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.) ของไทย เปนเพียงมาตรการสมัครใจ 
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 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมสําหรับหนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย 1) ควรมี

การจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบหลักเรื่องระเบียบการคาดานสิ่งแวดลอม  และมองวาสถาบัน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนหนวยงานที่มีศักยภาพมากที่สุดในปจจุบัน 2) สงเสริมและสนับสนุน

เร่ืองหองปฏิบัติการทดสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการประเมินวัฏจักร

ชีวิตผลิตภัณฑ (LCA) 3) ใหความชวยเหลือดานการเงินแกสถานประกอบการ โดยใชเครื่องมือ

ทางดานเศรษฐศาสตร เชน สนับสนุนการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ลาสมัยโดยใชมาตรการทางภาษี    
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      ผูใหขอมูลจากศูนยความเปนเลิศเพื่อพัฒนา

      ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

      ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ   

  

 ผูใหสัมภาษณ เปนหัวหนาศูนยความเปนเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ซึ่งมีสวนรวมในการพัฒนาและเผยแพรแนวคิด

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco design) แกอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสามารถขยายตลาดไปตางประเทศ โดยดําเนินการกับเครือขายที่เกี่ยวของกับระเบียบ EuP 

ไดแก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสภาอุตสาหกรรม  

 โดยหลักการพัฒนาผลิตภัณฑของศูนยฯ จะอางอิงกฎระเบียบดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอมภายในและตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน สําหรับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะ

พิจารณาถึงฉลากมาตรฐานประหยัดไฟฟาและพลังงาน เชน ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงาน

เบอร 5 หรือ ฉลากสิ่งแวดลอมที่รับรองดวยตนเอง (Self Assessment Label) โดยมีวัตถุประสงค

หลักคือเพิ่มแรงผลักดันของตลาดสิ่งแวดลอมทั้งดานการผลิตและการบริโภค ในปจจุบันมีแนวโนม

ที่สนับสนุนฉลากสิ่งแวดลอมประเภทคารบอนฟุตปร๊ินสมากข้ึน สวนระเบียบ EuP ในอนาคตมีการ

พัฒนาเปน ระเบียบ ErP (Energy related  Product ) จะมีการขยายขอบเขตถึงวัสดุกอสรางตางๆ

ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน  เชน  แผนทางเดิน กระเบื้อง ใหมีรูพรุน เพื่อใหมีการสะสมความ

รอน  

 โดยสวนใหญสถานประกอบการประเภทเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

เปนประเภทรับจางผลิต ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑจะเปนไปตามตนแบบของบริษัทแม โดยมี

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) กํากับดูแล จึงไมไดรับผกระทบมากนัก สวนรายยอยทีไ่มมี

แผนก R&D จะประสบปญหาเรื่องการออกแบบและตนทุนการการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ อยางไร

ก็ตาม หากสถานประกอบการสามารถปฎิบัติตามระเบียบ EuP ชวยใหสงสินคาไปยังประเทศ

สหภาพยุโรปไดมากขึ้น 

 ผูใหสัมภาษณมีความเห็นเพิ่มเติมวา วัตถุประสงคของระเบียบ EuP มองผลประโยชน

ดานธุรกิจดานเดียว  แตอยางไรก็ดี ทางภาคอุตสาหกรรมตองมีการปรับตัวในดานการศึกษาวิจัย

เพิ่มข้ึนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีการประหยัดพลังงาน สวนเรื่องการเตรียมเอกสารและขั้นตอน

การพิจารณารับรองมาตรฐาน ณ ปจจุบัน สถานประกอบการสวนใหญจะวาจางใหบริษัทที่ปรึกษา
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เอกชนดําเนินการ ซึ่งพบวาการดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบนั้น จะพิจารณาดานเอกสาร

มากกวาตัวผลิตภัณฑ จึงไมสงผลการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑที่แทจริง 

 เนื่องดวย บริษัทที่ปรึกษาเอกชน มีบทบาทในเรื่องการจัดเตรียมและดําเนินการตาม

เอกสารเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดของมาตรฐานตางๆ ทําใหผูเชี่ยวชาญมกีารกระจกุ

ตัวในบริษัทเอกชน เมื่อดําเนินการเสร็จโครงงานขอมูลทางวิชาการดังกลาวไมมีการตอยอด 

นอกจากนี้การฝกอบรมใหความรูที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอมยังไมได

มาตรฐาน จึงควรสรางมาตรฐานกลางในการฝกอบรมที่มีหนวยงานภาครัฐใหการรับรองเปน

ศูนยกลางเพื่อประสานความรูแกผูเชี่ยวชาญ  พรอมทั้งควรสงเสริมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อ

ศึกษากรณีศึกษาเพื่อเปนตนแบบ (Prototype) ในประเด็นที่สําคัญของ EcoDesign คือ 1) 

รูปลักษณภายนอก 2) การลดการใชพลังงาน 3) การประหยัดไฟฟา และ 4)ดานภาพลักษณ 
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      ผูใหขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

      แหงชาติ 

 

 ผูใหสัมภาษณ เปนนักวิจัยหนวยปฎิบัติการวิจัยดานสิ่งแวดลอม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ มีหนาที่รับผิดชอบในโครงการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสินคาเพื่อส่ิงแวดลอม และ

การสงเสริมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางสีเขียว  

 สําหรับระเบียบการคาระหวางประเทศของสหภาพยุโรป ทางกระทรวงอุตสาหกรรม

มองเห็นถึงความสําคัญจึงจัดตั้งโครงการ ขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใต

กฎระเบียบของประเทศคูคา (EU white paper) โดยมี 3 มาตรการ ดังนี้ 1)การสรางความรู ความ

ตระหนัก เพื่อสงเสริมขีดความสามารถของสถานประกอบการ 2)การพัฒนาดานฐานขอมูลการ

ประเมินวัฎจักรผลิตภัณฑ ( LCI Database) 3)การพัฒนาหองปฎิบัติการทดลอง ซึ่งมีความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มีการศึกษาวิเคราะหทดสอบเพื่อ

ประโยชนแกผูประกอบการ อยางไรก็ตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมของภาคอุตสาหกรรมใน

แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่มีการระบุเร่ืองการพัฒนาและสงเสริม

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีแหลงเผยแพรขอมูลที่

นาสนใจ ผานเวบไซต ThaiEurope.net เปนสื่อกลางในการใหขอมูลแกภาคอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศโดยทีมงานตางประเทศ ของสถานฑูตกรุงบรัสเซลลของกระทรวงตางประเทศ 

 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมในการรับมอืกับระเบียบฯ ควรมกีารศึกษา 

มาตรฐานกลางของผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส(International Electrotechnical 

Commission:IEC) ของคณะกรรมาธกิารระหวางวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกสเปน

พื้นฐาน  
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     ผูใหขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 

 ผูใหสัมภาษณ เปนผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจ

หนาที่ ในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีการจัด

กิจกรรมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของสถานประกอบการผูผลิต เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ

กําหนดนโยบายการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแกปญหาจากผลกระทบของ

ระเบียบการคาระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีแผนการสงเสริมการประหยัดพลังงาน ในการปรับปรุง

กระบวนการผลิต เชน การเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักร ซ่ึงมีการสนับสนุนเงินกูโดยความ

รวมมือของกระทรวงพลังงาน แตมีการดําเนินการที่เกี่ยวกับระเบียบดานสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศกับเครือขายหนวยงานตางๆ อาทิเชน  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส และสถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

 การปฏิบัติตามระเบียบ EuP เปนการชวยลดอุปสรรคในการสงสินคาไปยังประเทศ

สหภาพยุโรป แตในทางกลับกัน เรื่องตนทุนคาใชจายคอนขางสูง ยังคงเปนปญหาในการ

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะสถานประกอบการประเภท SMEs หรือสถาน

ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย ซ่ึงจะมีอุปสรรคคอนขางมาก จึงควรสนับสนุน 

สงเสริมใหมีการเริ่มการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตลอดทั้งวัฎจักรชีวิต

ผลิตภัณฑ ทั้งนี้การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑใหเปนไปตามมาตรฐานตางประเทศทันที เปนเรื่อง

ยาก ดังนั้นควรจัดทําโครงการนํารอง( Pilot  Project) ในการปฏิบัติตามระเบียบ EuP เพื่อเปน

ประโยชนในทางปฏิบัติแกสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบ 
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