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บทคัดยอและใจความสําคัญ  

 
รายงานฉบับน้ีสรุปขอคนพบและสรุปผลของรายงานที่เตรียมขึ้น
ภายใตโครงการอิเล็กทรอนิกส Eco-Design ของเอเชีย (AEDE) 
ซึ่งสนับสนุนโดยคณะผูแทนยุโรป (European Commission: EC) 
AEDE กังวลเก่ียวกับการชวยเหลือซัพพลายเออรของอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SME) ของเอเชีย เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและขอกําหนดอ่ืนๆ ของ
สหภาพยุโรปและอ่ืนๆ ท่ีสิ้นสุดลงนี้ ระยะแรกของงานมีความ
เก่ียวของกับการจําแนกระเบียบระหวางประเทศและการริเริ่มอ่ืนๆ 
การประเมินศักยภาพของผลกระทบตอ SMEs ของเอเชีย และ
จําแนกความจําเปนในการสรางขีดความสามารถ รายงานฉบับนี้
รวมและบรรยายสรุปผลของรายงาน 5 ฉบับ โดยรวมมือกับ
หุนสวน ไดแก บทสรุปและการประเมินการริเริ่มในยุโรปและญี่ปุน 
รายงานประเทศสําหรับจีน อินเดีย และประเทศไทย และการ
สํารวจหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑท่ีริเริ่มดานสิ่งแวดลอมโดย
บริษัทขามชาติ (TNCs) รายงานเหลาน้ีจะถูกอางอิงถึงเพื่อให
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (ดูรายงานท่ีเก่ียวของบนเว็บไซต
www.cfsd.org.uk/aede) 
 
ขอสรุปทั่วไป 
 
ความสําคัญของภาคอิเล็กทรอนิกสและ SMEs อิเล็กทรอนิกสตอ
เศรษฐกิจเอเชีย ประเทศรายงานและรายงานอ่ืนๆ (UNCTAD 
2004 และ 2006) เนนถึงการเจริญเติบโต ขนาด และความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจระดับชาติของภาคไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EE) ใน
เอเซียใต/เอเซียตะวันออกเฉียงใต อุตสาหกรรม EE มีบทบาทหลัก
ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของการสงออกในจีน อินเดีย ประเทศ
ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร รายงานประเทศของ
โครงการ AEDE ครอบคลุมจีน อินเดีย และประเทศไทย ซึ่งให
ตัวอยางถึงความซับซอนของอุตสาหกรรม EE และโครงสรางของ
หวงโซอุปทานของผลิตภัณฑ ชิ้นสวนประกอบ หรือการบริการ 
และชนิดของบริษัท (รวมทั้งการผลิตหรือการประกอบ) รายงาน
ชี้ใหเห็นถึงจํานวนที่มากของ SMEs และความสําคัญของ SMEs 
ภายในอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ ยกตัวอยางเชน จํานวน
การจางงาน และผลประโยชนสําหรับชุมชนในทองที่และเศรษฐกิจ
ของชาติ 
SMEs เปนบริษัทสวนมากของ EE บริษัทขนาดใหญ บริษัท
ตางประเทศเปนเจาของ หรือบริษัทรวมลงทุน น้ันมีอิทธิพลเหนือ
การผลิต การสงออกและหวงโซอุปทาน การเพิ่มขึ้นของระเบียบ
และการพัฒนาอ่ืนๆ กําลังมีผลกระทบตอ SMEs ของเอเชีย 
ระเบียบสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและการพัฒนา
อ่ืนๆ กําลังเกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้นแลวในทวีปยุโรป ญี่ปุน และท่ี
อ่ืนๆ ท่ีมีนัยสําคัญ หรือมีศักยภาพสําคัญสําหรับซัพพลายเออร 
โดยซัพพลายเออรท้ังหมดท่ีสงสินคาไปตลาดสําคัญระหวางประเทศ
จําเปนตองทําตามความตองการท่ีเขมงวดเพิ่มขึ้น ในระยะสั้น การ
พัฒนาที่สําคัญท่ีสุดคือคําสั่ง RoHS ของสหภาพยุโรป (จํากัดการ

ใชสารอันราย) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ป 2006 
การจํากัดหรือหามการใชสารอันตรายในผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ใหมท่ีเขาตลาดสหภาพยุโรป(EU) ประเทศอ่ืนๆ กําลังดําเนินการ
ออกระเบียบ RoHS เปนฉบับของตนเอง ประกอบดวย ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ในรัฐแคลิฟอรเนียและรัฐอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ท่ีสําคัญในระยะสั้นคือระเบียบ WEEE (ของเสียจาก
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับในป 2006 
และถูกดําเนินการแลวในรัฐสมาชิกของ EU สวนใหญ 
ในทวีปยุโรป มีคําสั่งที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
และการริเริ่มอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก อยูในทอนําสง ประกอบดวย 
คําสั่ง EuP (Eco-design ของผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน) และ 
REACH (การลงทะเบียน การประเมินคาและการขออนุญาต ของ
ผลิตภัณฑสารเคมี) เหลาน้ียังไมมีขอกําหนดในทันที แตจะมีความ
เก่ียวพันอยางมีนัยสําคัญในระยะกลางถึงระยะยาว ยกตัวอยางเชน 
การใช eco-design และขอกําหนดในการจัดหาขอมูลของซัพ
พลายเออร ในญี่ปุนกฎหมายที่เก่ียวของกับ WEEE มีการจัดทํา
ขึ้นแลวในป 2001 กฎหมายหลักคือกฎหมายเพื่อสงเสริมการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (LPEUR) กฎหมายการนํากลับมา
ใชใหมของเครื่องใชไฟฟาภายในบาน (HARL) และกฎหมายจัดซื้อ
สีเขียว (Green Purchasing Law) ขั้นแรกเปนการกําหนดกรอบ
สําหรับ “producer responsibility” และการนํากลับมาใชใหมใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด และขั้นท่ี 2 ใหผูผลิต/ผูบริโภคของ
เครื่องใช EE ท่ีสําคัญ 4 ชนิด ไดแก เครื่องปรับอากาศ เครื่องซัก
ผา โทรทัศนและตูเย็น/ตูแช ซึ่งมีความรับผิดชอบในนํากลับคืน 
(take back) และนํากลับมาใชใหม และลําดับท่ี 3 กําหนดใหมีการ
จัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยภาครัฐ นอกจากนี้ 
ขอตกลงที่สมัครใจครอบคลุมถึง lead-free ซึ่งถูกดําเนินการต้ังแต
ทศวรรษท่ี 90 เหลาน้ีบางอยางมีผลกระทบในหวงโซอุปทานที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (greening the supply chains) ของบริษัท 
EE ของญี่ปุน เน่ืองจากซัพพลายเออรถูกกําหนดใหทําตามความ
ตองการดานสิ่งแวดลอมในขอกําหนดคุณลักษณะ (specifications) 
ภายในประเทศเอเชีย มีปญหาเก่ียวกับ e-waste เพิ่มขึ้น 
กฎหมายระดับชาติถูกเสนอเพื่อกลาวถึงปญหาเหลาน้ีและเหลาน้ีมี
การอางอิงในรายงานประเทศของโครงการ AEDE นอกจากน้ี การ
เพิ่มขึ้นของระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นสิ่งแวดลอม 
สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) และการพัฒนาความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการ  (CSR) ท่ีนาจะมีการ
เก่ียวพันกับซัพพลายเออรอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยตอไปน้ี: 
ความตองการหวงโซอุปทานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมซึ่งนําโดยบริษัท EE; หลักปฏิบัติท่ีดีของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส  (EICC); การกําหนดมาตรฐานของหวงโซอุปทาน
ภายในการริเริ่มแหงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมท่ัวโลก(Global 
Environmental Sustainability Initiative: GeSI); แผนการดาน
ฉลากสิ่งแวดลอม (eco-labelling) และฉลากดานพลังงาน; 
มาตรฐาน eco-design โดยสภาวิศวกรรมไฟฟาระหวางประเทศ 
(IEC); ISOTR 14062; การปรับปรุงเพิ่มขึ้นของมาตรฐานระหวาง
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ประเทศอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน ISO 14001, ISO 9001, OHS 
18001 และ SA8000 
 
ความพรอมของซัพพลายเออรเพื่อการยินยอม 
 
รายงานตางๆของโครงการ AEDE ก็เชนเดียวกับการศึกษาและ
บันทึกหลักฐานอ่ืนๆ เสนอวาความพรอมสําหรับการยินยอมตาม
ความตองการดานสิ่งแวดลอมทีเก่ียวของกับผลิตภัณฑโดยท่ัวไป
ของ SMEs ของเอเชียอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะอยางย่ิงเหลาน้ัน
ในชั้นที่ตํ่ากวาของหวงโซอุปทาน  ซึ่ง SMEs เหลาน้ียังคงขาด
ความตระหนัก มีความสับสน และความไมแนนอน ไมชวยโดยขาด
ขอมูลในบางกรณี  ความสับสนจึงประยุกตใชในระดับบริษัทที่ใหญ
กวาเน่ืองจากคิดวามีทรัพยากรท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการ
เก่ียวกับการยินยอม โดยปกติ SMEs ขนาดเล็กขาดการบริหาร
จัดการ ขาดเทคนิค และขาดแหลงเงินทุน เชนเดียวกับ การเขาถึง
ขอมูลขาวสาร ความชวยเหลือจากรัฐบาลและสมาคมการคา
กําลังขเพิ่มขึ้นแตโดยปกติอยูในวงจํากัด ในขณะเดียวกัน การ
สํารวจการปฏิบัติของ EE ขามชาติ พบวาความชวยเหลือในหวง
โซอุปทานมีจํากัดเฉพาะซัพพลายเออรในชั้นแรก (ซึ่งโดยท่ัวไป
ไมใช SMEs) มีขอยกเวนบางอยาง: ประเทศไทยกําลังทําความ
พยายามท่ีสําคัญเพื่อเตรียมซัพพลายเออรและบริษัทขามชาติชั้น
นําหลายแหง อยางเชน ฟลิปส เพื่อใหมีการทํางานอยาง
กระตือรือรนกับซัพพลายเออรชั้นท่ี 2 (second tier) และชั้นถัดไป  
 
การประเมินการเกี่ยวพันสําหรับซัพพลายเออรอิเล็กทรอนิกสที่เปน 
SME  
 
งานท่ีออกมาสําหรับโครงการ AEDE เสนอวา ระเบียบดาน
สิ่ งแวดลอมท่ี เ ก่ียวของกับผลิตภัณฑ และการพัฒนาอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง RoHS ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีและจะมี
ผลกระทบท่ีสําคัญตอซัพพลายเออร EE ท่ีเปนผูประกอบการ 
SME ของเอเชีย ในระยะสั้น ผลกระทบตอ EE SMEs ของเอเชีย 
ลูกจางของพวกเขาและชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยูดูเหมือนวาโดยปกติมี
ผลกระทบเชิงลบเมื่อพิจารณาถึงขอกําหนดและการขาดความ
พรอม ไดแก 

 การยินยอมจําเปนตองมีการลงทุนท่ีสําคัญสําหรับซัพพลาย
เออรในหลายพื้นท่ี ประกอบดวย การออกแบบใหมของ
ผลิตภัณฑ การจัดอุปกรณใหมของสายการผลิต การใช
วัตถุดิบใหม การะบวนการผลิตใหม สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทดสอบผลิตภัณฑ (ภายในโรงงาน หรือโดยหนวยงาน
ท่ีสาม) การฝกอบรมบุคลากร การบริหารจัดการเวลา 
คาใชจายของที่ปรึกษา หรือผูใหคําปรึกษา ศักยภาพในการ
ตัดจายของผลิตภัณฑและวัตถุดิบท่ีมากเกินไป การลงทุนใน
การรวมระบบการบริหารจัดการ การลงทุนดูเหมือนวากําลัง

อยูระหวางการดําเนินการ สิ่งที่ไมตองการครั้งเดียวเทาน้ัน
เปนการแสดงสมรรถนะที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

 ตนทุนของการยินยอม (RoHS ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต) จะยับย้ังสําหรับการดําเนินการ
หลายอยางซึ่งทําใหมีกําไรท่ีลดลง 

 บริษัท EE ขามชาติ ซึ่งพวกเขามีหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ซัพพลายเออรท่ีไมผานขอกําหนดจะถูกกําจัด
ออกจากหวงโซอุปทานหลักและตลาดสําคัญ 

 SMEs จะไดรับผลกระทบมาก สวนใหญจะถูกจํากัดอยูใน
ตลาดภายในประเทศ ถูกกดดันใหลดขนาด หรือถูกกดดันให
ปดกิจการ 

 SMEs สวนใหญเปนผูประกอบการ EE และมีสัดสวนการจาง
งานท่ีใหญมาก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสําคัญของเศรษฐกิจ
เอเชีย ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการเลิกจางใน
พื้นท่ีและที่อ่ืนๆที่ไมมีงานอยู 

 เน่ืองจากบริษัทขนาดใหญมีกลไกขับเคลื่อนท่ีดีกวาสําหรับ
การทําตามขอกําหนด บริษัทเหลาน้ีมีความโดยเดนมากกวา 
SMEs 

 
ซัพพลายเออรซึ่ งลมเหลวในการพบกับความตองการตาม
ขอกําหนด หรือเสนตาย จะถูกลดความสําคัญ SMEs ซึ่งไมอยู
ภายใตการควบคุม หรือผลกระทบของบริษัทขามชาติ (TNCs) 
หรือผูผลิต OEMs หรือไมไดรับขอมูลที่ดีจากรัฐบาลหรือสมาคม
การคา มีศักยภาพมากท่ีสุดในการเสี่ยงตอความไมเตรียมพรอม
สําหรับการยินยอม ขอบเขตของผลกระทบคือความไมชัดเจน 
เพราะวาบริษัทญี่ปุนและ TNCs สวนใหญมีการทํางานเก่ียวกับการ
ใชวัตถุดิบทดแทนมาแลวหลายป 
 
ในระยะกลางถึงระยะยาว แสดงใหเห็นภาพในทางบวกมากกวา มี
ดัดแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรม EE จะมีการ
เสริมสรางความสามารถในบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ eco-
design และมีสภาพท่ีดีกวาเพื่อตอบความทาทายการยินยอมและ
โอกาสของตลาด ความตระหนักท่ีเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับปญหา e-
waste สามารถชวยกระตุนและทําใหอุตสาหกรรมการนํากลับมาใช
ใหมของ WEEE สะอาดขึ้น 
 
ชองวางและความจําเปนสําหรับการสรางขีดความสามารถ 
 
งานของโครงการ AEDE ท่ีผานมาเสนอวามีชองวางดาน
ความสามารถอยางมีนัยสําคัญสําหรับ SMEs สวนใหญ และโดย
ธรรมดาจําเปนตองสรางขีดความสามารถโดยการสนับสนุนผาน
รัฐบาล สมาคมการคา หรือองคกรอ่ืนๆ มีความจําเปนที่เจาะจง
สําหรับการบริหารจัดการและการสนับสนุนดานเทคนิค ในดาน
ขอมูลขาวสารและ eco-design ความจําเปนอ่ืนๆ อยางเชน การ
เขาถึงเงินทุน การยกเวนภาษีสําหรับการลงทุนและการสนับสนุน
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ดานการตลาดอยูนอกขอบเขตการศึกษาของโครงการน้ี งาน
โครงการช้ีใหเห็นวา การบริหารจัดการทั่วไปและการจัดการพื้นฐาน
บางอยาง และทางดานเทคนิค จําเปนตองมีในบริษัทระหวางซัพ
พลายเออร การดําเนินการปฏิบัติในระดับประเทศและระดับบริษัท
จะมีความจําเปนเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการ (ดูรายละเอียด
ใ น ร า ย ง า น ห ลั ก แ ล ะ ร า ย ง า น ป ร ะ เ ท ศ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต 
www.cfsd.org.uk/aede) 
 
สวนประกอบของการบริหารจัดการท่ีจําเปนตองมีในบริษัท 
ประกอบดวย: 
ระบบ (Systems) 

 ระบบบริหารจัดการในการดําเนินการที่เหมาะสม แบบ
เบื้องตนสําหรับบริษัทขนาดเล็ก และที่ละเอียดขึ้นสําหรับ
บริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ 

 
ขอมูลขาวสาร (Information) 

 เวลาและขอมูลท่ีเก่ียวของ เพื่อรักษาสภาพเดิมของการ
เปลี่ยนแปลงและความตระหนักของการเก่ียวพัน 

 การพัฒนาและดําเนินกลยุทธเพื่อยกเลิกการใชสารอันตราย 
ประกอบดวย การลงทุนในสายการผลิตใหม อุปกรณและ
วัตถุดิบใหม เครื่องมือในการทดสอบ การฝกอบรมบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  

 การพัฒนาและดําเนินกลยุทธสําหรับการออกแบบใหมของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการในการผลิตมีความจําเปนเพื่อทํา
ใหรีไซเคิลไดงายขึ้น มีประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หรือ
ความตองการอ่ืนๆ และการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคาเพื่อให
สอดคลองกับ RoHS, WEEE หรือความตองการอ่ืนๆ  

 การยินยอมกับลูกคา ความตองการในเรื่องความรับผิดชอบ
ทางสังคมของผูประกอบการ (CSR) (ยกตัวอยางเชน EICC 
และ GeSI) การพัฒนาแผนเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานให
ดีขึ้น 
 

องคกร (Organisation) 
 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและทักษะเพื่อจัดการ
กับการยินยอมและการเปลี่ยนแปลง ในการวางแผนท่ีเจาะจง 
การจัดการคุณภาพ (รวมถึง การตรวจประเมิน) และ eco-
design  

 การรวมเอา eco-design และการจัดหาสีเขียว (green 
procurement) เขาไปในกระบวนการขององคกร 

 
สวนประกอบดานเทคนิคท่ีจําเปนตองใสเขาไปในบริษัทซัพพลาย
เออร ประกอบดวย: 
 
 
 

ความตระหนักและการฝกอบรม 
 ความตระหนักเบื้องตน 
 การฝกอบรมเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย กฎหมายและการ
เก่ียวพัน การวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับ
การเปล่ียนแปลง การจัดการ ecodesign การใชเครื่องมือ
การออกแบบ การรวบรวมขอมูลและการสื่อสารเก่ียวกับ
ขอมูลวัฏจักรชีวิต (โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ EuP) 

 
เทคโนโลยีท่ีมีอยูสําหรับการทดแทนวัสดุอันตราย 

 วิธีการทดสอบและทางเลือก 
 การใชเครื่องมือ eco-design และระบบสารสนเทศเพื่อการ
ยินยอม 

 
การวิเคราะหเสนอแนะเก่ียวกับความจําเปนสําหรับ EC มีความ
เปนไปไดในบางเรื่องในการรวมมือกับญี่ปุน และ US และผาน
หนวยงานระดับชาติท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุน SMEs ในประเทศ
เอเชีย ท่ีไดรับผลกระทบจาก RoHS, WEEE และการริเริ่มอ่ืนๆใน
อนาคต ยกตัวอยางเชน EuP และ REACH 
แผนงาน: แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
ความจําเปนท่ีเรงดวนคือการพัฒนาแผนระยะส้ันและระยะยาว
ท้ังหมดสําหรับภูมิภาค โดยเปนแผนรวมและสําหรับแตละประเทศ 
ตามผลการวิเคราะหความจําเปนของประเทศ (ดูรายงานบน
เว็บไซต www.cfsd.org.uk/aede) และงานอ่ืนๆ (UNCTAD 2004 
และ 2006)  
แผนงานทั้งหมดน้ีควรประกอบดวย การพัฒนาและการดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลและกระบวนการส่ือสาร บทสรุปสําหรับผูจัดการ
อาวุโส การฝกอบรมในการยินยอมตามขอกําหนดและการจัดการ 
การฝกอบรมผูชํานาญการดาน eco-design การจัดการหวงโซ
อุปทาน และท่ีเก่ียวของ ประเด็นของ CSR การฝกอบรม
ผูชํานาญการดานเทคนิค ยกตัวอยางเชน การทดสอบ ในระยะสั้น 
ความจําเปนท่ีพยายามเนนยํ้าคือเพื่อการยินยอมตาม RoHS และ
พุงความสนใจเก่ียวกับขอมูลเบื้องตนและการส่ือสาร และการ
ฝกอบรมท่ีเก่ียวของทั้งหมด การสรางเก่ียวกับการริเริ่มตางๆท่ีมีอยู
ใหเพิ่มขึ้นและเขาถึง  SMEs สวนใหญหากเปนไปได ในระยะกลาง
ถึงระยะยาว ควรใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองเพื่อชวย SMEs ใน
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระเบียบในอนาคตและการริเริ่มอ่ืนๆ 
ดวยแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ พื้นท่ีท่ีมีความจําเปนควรมีอยู
เหมือนกันแตดูเหมือนวาตองมีระดับที่ละเอียดมากขึ้น เชน การ
พัฒนาทักษะและองคความรู มีความจําเปนเพื่อทําใหเปนระบบการ
ฝกอบรมและโปรแกรมการศึกษาภายในสมาคมการคา องคกร
ฝกอบรมท่ีเปนมืออาชีพ และมหาวิทยาลัย  
การวางแผนสําหรับระยะยาว คือการสรางและริเริ่มการขยายแผน
ระยะสั้นและระยะกลาง เชนเดียวกับ การวางตําแหนงเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาอยางตอเน่ืองในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และ US 
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บทนํา  

 
รายงานฉบับน้ีบรรยายสรุปเก่ียวกับขอสรุปและสรุปผลของรายงาน
ท่ีเตรียมขึ้นภายใตโครงการอิเล็กทรอนิกส Eco-Design ของเอเชีย 
(AEDE) ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากคณะผูแทนยุโรป (EC) AEDE 
กังวลเก่ียวกับการชวยเหลือซัพพลายเออรของอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ของ
เอเชีย เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบดานสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและขอกําหนดอ่ืนๆ ของสหภาพ
ยุโรปและอ่ืนๆ ท่ีสิ้นสุดลงน้ี ระยะแรกของงานมีความเก่ียวของกับ
การจําแนกระเบียบระหวางประเทศและการริเริ่มอ่ืนๆ การประเมิน
ศักยภาพของผลกระทบตอ SMEs ของเอเชีย และจําแนกความ
จําเปนในการสรางขีดความสามารถ  
รายงานฉบับนี้ยอและบรรยายสรุปผลของรายงาน 5 ฉบับ ไดแก 
บทสรุปและการประเมินการริเริ่มในยุโรปและญี่ปุน รายงาน
ประเทศสําหรับจีน อินเดีย และประเทศไทย และการสํารวจหวงโซ
อุปทานของผลิตภัณฑท่ีริเริ่มดานสิ่งแวดลอมโดยบริษัทขามชาติ 
(TNCs) รายงานประเทศของ AEDE ใหบทวิจารณเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม EE ในประเทศ 3 ประเทศ เชนเดียวกับ การประเมิน
ศักยภาพผลกระทบของระเบียบดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑและขอเสนอแนะเก่ียวกับความจําเปนในการสรางขีด
ความสามารถ นอกจากน้ี การประชุมเชิงปฏิบัติการในจัดขึ้นท่ี
บรัสเซลสในเดือนมิถุนายน ป 2006 เพื่อเติมเต็มชองวางของการ
วิจัย รายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมีการบรรยายสรุปในรายงานฉบับน้ี 
ซึ่งจะถูกอางถึง เชนเดียวกับท่ีอยูในภาคผนวก (ดูรายละเอียด
รายงานบนเว็บไซต www.cfsd.org.uk/aede) 
 งานของโครงการเปนความรวมมือระหวางผูรวมท่ีหลากหลาย 
ไดแก  

 ศูนยเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน วิทยาลัยสรางสรรคการ
ออกแบบ สหราชอาณาจักร (The Centre for Sustainable 
Design at the University College for the Creative Arts, 
UK) 

 TERI-Europe (UK/India) 
 มหาวิทยาลัยลินโกปง สวีเดน (Linkoping University, 

Sweden) 
 สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอินเดีย ( Electronic 

Industries Association of India [ELCINA], India) 
 มูลนิธิ Rajiv Gandhi อินเดีย (Rajiv Gandhi Foundation, 

India) 
 มหาวิทยาลัยเรนมินประเทศจีน (Renmin University of 

China [RUC], China) 
 สมาคมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนประเทศจีน (China 

Household Electrical Appliances Association 
 [CHEAA], China) 
 สถาบันไฟฟาและ อิ เล็กทรอนิกส ประเทศไทย (The 

Electrical and Electronics Institute [EEI], Thailand) 
 

ขอมูลและการสนับสนุนนอกจากน้ีมีการจัดหาใหโดยผูท่ีมีสวนรวม
อ่ืนๆที่ไมไดกลาวถึง ประกอบดวย บริษัทแตละแหง สมาคมการคา 
และผูท่ีมีสวนชวยเหลืออ่ืนๆ ขอขอบคุณเปนอยางสูง  
ขอมูลท่ีมีแหลงมาจากการวิจัย การสํารวจ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ป 2006 
กิจกรรมท่ีวางแผนภายใตโปรแกรม AEDE ประกอบดวย งาน
ประชุมวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือในการฝกอบรม และขอมูลที่
เก่ียวของ เพื่อชวยซัพพลายเออรในการดําเนินการตามระเบียบ
ของสหภาพยุโรป ญี่ปุน และอ่ืนๆ ทางดานสิ่งแวดลอมและความ
ย่ังยืนท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ EE 
บนพื้นฐานของยุโรปและเฉพาะประเทศ ภาพรวม ชองวาง และ
การจัดการในอนาคต และความจําเปนดานเทคนิค ไดมีการจําแนก
ออกเปนความจําเปนในการสรางขีดความสามารถของซัพพลาย
เออรในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เก่ียวกับการทําตาม
ระเบียบและการริเริ่มดานสิ่งแวดลอมของ EC ญี่ปุน และอ่ืนๆ 
สําหรับจุดมุงหมายของการศึกษานี้คือปญหาการบริหารจัดการ 
ประกอบดวยปญหาการบูรณาการ eco-design การจัดหาสีเขียว 
(green procurement) และปญหาหวงโซอุปทานใหเขาไปอยูใน
ระบบการจัดการท่ีมีอยู ปญหาดานเทคนิค ประกอบดวย ความ
ตองการการฝกอบรมเก่ียวกับ eco-design และการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการ การประเมินมีความพยายามในการจําแนกปญหา
เก่ียวกับเพศท่ีจําเพาะซึ่งนาจะมีอยูสําหรับภาค มาตรการบรรเทา
ปญหาท่ีมีศักยภาพสําหรับซัพพลายเออร SME ผูซึ่งเผชิญกับ
อันตรายท่ีกําลังถูกลดความสําคัญซึ่งเปนผลตอเน่ืองจากมาตรการ
ของ EC ญี่ปุน และอ่ืนๆ 
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1.0 ภาพรวมของอุตสาหกรรม  

 
1.1 อุตสาหกรรมโลก 
 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (EE) เปนอุตสาหกรรมสําคัญ
ท่ัวโลกซึ่งมีลักษณะหลากหลายของผลิตภัณฑสูง มีปริมาณสูง มีการ
เติบโตที่ตอเน่ือง และมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มูลคาการคาขายของโลกทั้งหมด รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คิดเปน 202 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ในป 2003 (UNCTAD) อุตสาหกรรมสามารถแบงกลุมกวางๆ
ออกเปน 3 กลุม คือ อุตสาหกรรมตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา 
อุตสาหกรรมตนนํ้าผลิตวัสดุอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน การผลิตอุปกรณ
และชิ้นสวนประกอบ รวมท้ัง ไมโครอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมกลาง
นํ้าผลิตและประกอบชิ้นสวนประกอบและอุปกรณ.อิเล็กทรอนิกส ผลิต
อุตสาหกรรมปลายน้ํ าผลิตและประกอบเปนสินค าไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อยางเชน (ครอบคลุมโดยคําสั่ง WEEE ของสหภาพ
ยุโรป) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญ เครื่องใชไฟฟาใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก อุปกรณไอทีและโทรคมนาคม อุปกรณผูบริโภค 
อุปกรณใหแสงสวาง เครื่องมือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุปกรณของ
เลนและกีฬา เครื่องมือทางการแพทย อุปกรณควบคุม และเครื่อง
จําหนายอัตโนมัติ 
 
กลุมที่ใหญเมื่อพิจารณาถึงการใชผลิตภัณฑไมถูกจําแนกเปน EE แต
ประกอบดวยอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และ /หรือ อุปกรณไฟฟา 
ยกตัวอยางเชน อิเล็กทรอนิกสยานยนต  
 
ความแตกตางท่ีมากขึ้นอยูระหวางผูผลิต (OEMs) ซึ่งทําผลิตภัณฑ
หรือชิ้นสวนท่ีใชในผลิตภัณฑท่ีขายโดยบริษัทอ่ืนๆ (บอยคร้ัง ถูก
เรียกวา การขายใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม หรือ VARs) ผูผลิต 
(ODMs) ซึ่งออกแบบและผลิตผลิตภัณฑท่ีขายภายใตเครื่องหมาย
การคาอ่ืน ผูประกอบตามสัญญา และเครื่องหมายการคาของบริษัทที่
ขายใหผูบริโภคผานตัวแทนจําหนาย อุตสาหกรรมโลกมีโครงสรางที่
โดดเดนเปนรูปพีระมิดทรงสูง โดยมีบริษัทขามชาติ (TNCs) ขนาด
ใหญ 25 ราย ท่ีมีฐานอยูใน US ญี่ปุน ยุโรป ไตหวัน เกาหลี และท่ี
อ่ืนๆ ขึ้นอยูกับกลุมผลิตภัณฑ มีบริษัทหลายประเภทและหลายขนาด 
ประกอบดวยบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวนมาก ที่
ผลิตผลิตภัณฑพิเศษ สวนประกอบและการประกอบ 
 
ความแตกตางท่ีรูจักกันดีและเห็นไดชัดหลายอยางระหวางกลุม EE 
ของยุโรปและญี่ปุน สิ่งหน่ึงคือความใหญของยุโรป ตลาดเปดท้ังหมด
ของ TNCs ท่ีสําคัญ มีการผลิตและ/หรือ ดําเนินการกระจายสินคา 
อยางไรก็ตาม บริษัท EE ขามชาติของยุโรปมีความเก่ียวของกันนอย
มาก ยกเวน ฟลิปส และซีเมนส ในญี่ปุนมีบริษัทตางประเทศอยูอยาง
จํากัดมาก บริษัทท่ีมีชื่อเสียงขนาดใหญจํานวนมาก เชน โซนี ซึ่งมี
อิทธิพลในตลาดภายในประเทศ และหวงโซอุปทาน เชนเดียวกับ 
บริษัทขนาดใหญในตลาดระหวางประเทศท่ีผลิตผลิตภัณฑ  EE โดย 
TNCs เชนเดียวกับ ผูผลิตรายใหญอ่ืนๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแลว ซึ่งมี
ลักษณะหวงโซการจัดหาท่ียาว มีปริมาณการจัดหาจากภายนอก 

(outsourcing) และทําสัญญาจางชวงอยูระดับสูง สวนมากเปนประเทศ
ในเอเชีย การลดตนทุนดานแรงงานโดยการจัดซื้อจากแหลงท่ีมีตนทุน
ตํ่าเปนเหตุจูงใจท่ีสําคัญสําหรับแนวโนมน้ีซึ่งดูเหมือนวาเกิดขึ้น
ตอเน่ือง ในขณะที่มีการผลิตภายในประเทศที่สําคัญในยุโรป ญี่ปุน 
และ US (มูลคาประมาณ  57 พันลานดอลลารสหรัฐ) โดยนําเขาจาก
จีน ฟลิปปนส มาเลเซีย และประเทศไทย คิดเปน 36 พันลาน
ดอลลารสหรัฐไปยัง  EU และ 17 พันลานดอลลารสหรัฐไปยังญี่ปุน 
ในป 2003 (UNCTAD) 
 
1.2 ความสําคัญของอุตสาหกรรม EE ในจีน อินเดีย และประเทศ
ไทย 
 
ปจจุบันการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับ
ประเทศเอเชียสวนใหญ เชนเ ดียวกับ การจัดหาให ในตลาด
ภายในประเทศที่กําลังเพิ่มขึ้น ยกตัวอยางเชน EE คิดเปนมูลคา
ประมาณหนึ่งในสี่สวนของมูลคาของสินคาสงออกจากจีน ท่ีจะกลาว
ตอไปน้ีเปนบทสรุปสําหรับจีน อินเดีย และประเทศไทย ท่ีสกัดออกมา
จากรายงานของแตละประเทศ 
 
จีน 
อิเล็กทรอนิกสเปนเสาของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน ดวยการ
เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอรเซ็นตตอป ปจจุบัน จีนเปนผูสงออกท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลกสําหรับผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) รวมถึง คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PCs) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
เครื่องเลน DVD และกลองถายรูปแบบดิจิตอล อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของจีนในปจจุบันมีจุดศูนยกลางที่ใหญในภูมิภาคชายฝง
ดานทิศใต ผูประกอบการและบริษัทท่ีสําคัญ ประกอบดวย บริษัทท่ี
ลงทุนโดยตางประเทศ (รวมท้ังองคกรความรวมมือ การรวมลงทุน 
และเฉพาะบริษัทท่ีตางชาติเปนเจาของ) รัฐวิสาหกิจ บริษัทความ
รวมมือภายในประเทศ และบริษัทเอกชน ผลิตภัณฑไฟฟาและ
อิ เ ล็ กท รอ นิ กส ข อ ง จี น ท่ี ส ง ออกแบ ง เ ป น  5 กลุ ม หลั ก  คื อ 
อิเล็กทรอนิกสผูบริโภค (นอกจากนี้ถูกเรียกวา black electronics) 
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (รวมทั้ง “white 
electronics” และเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก) อุปกรณประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ และผลิตภัณฑโทรคมนาคม สินคาอิเล็กทรอนิกสสงออกของ
จีนมีลักษณะเฉพาะดังตอไปน้ี 

 สินคาอิเล็กทรอนิกสสวนใหญสงออกไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลว 
(ประมาณ 2 ใน 3 ของสินคาอิเล็กทรอนิกสสงออก)  

 อิเล็กทรอนิกสเปนสวนท่ีสําคัญของสินคาสงออกท้ังหมด (อยูใน
ลําดับท่ี 3 ของสินคาสงออกทั้งหมด) 

 ผูสงออกหลักคือบริษัทท่ีลงทุนโดยตางประเทศคลุม 
 การแปรรูปและประกอบโดยการนําเขาวัตถุดิบและชิ้นสวน เปน
รูปแบบการคาขายหลักของสินคาสงออก 

สินคาอิเล็กทรอนิกสสงออกของจีนมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญในชวง
ปท่ีผานมา ซึ่งนําโดยบริษัทท่ีลงทุนโดยตางประเทศท่ีมีสมรรถนะท่ี
เขมแข็ง มูลคาสงออกของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของจีน 
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5 กลุมหลักขางตนท่ีสงออก คิดเปน 84.3 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ใน ป 2002 และเพิ่มขึ้นเปน 113 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ใน ป 2003 มูลคาสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและ
สารสนเทศของจีนทะลุถึง 200 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ใน ป 
2004 และเติบโตอยางตอเน่ืองใน ป 2005 
 
อินเดีย 
การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศเปนกลุมอุตสาหกรรมที่
สําคัญและมีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยท่ีอุตสาหกรรมของอินเดีย
เติบโต 15.6 เปอรเซ็นต ในป 2004-05 และคิดเปนการเติบโตเพิ่มขึ้น 
8.5 เปอร เซ็นต ของภาคการผลิตทั้ งหมด และเติบโตขึ้น 10 
เปอรเซ็นต ในป 2005-06 การผลิตฮารดแวรท้ังหมดเกือบ 12.73 
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป 2005-06 ดวยการเติบโตประมาณ 
12 เปอรเซ็นตตอป  
 
มีคนประมาณ 3.5 ลานคน ถูกจางโดยตรงในอุตสาหกรรมและอ่ืนๆอีก 
2.5 ลานคน ถูกจางโดยทางออม ยกตัวอยางเชน ในการซอมบํารุง 
อุตสาหกรรมถูกพัฒนาไมดีเทาท่ีควรและนอยกวาในจีนมาก และ
นอกจากน้ียังถูกรวมเขาไปในหวงโซการผลิตท่ัวโลก สินคาสงออกใน 
ป 2005 มีมูลคา 1818.2 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่ง 48
เปอรเซ็นต เปนชิ้นสวนประกอบ อุปกรณทางอุตสาหกรรม (19 
เปอรเซ็นต) อุปกรณคอมพิวเตอร (15 เปอรเซ็นต) อุปกรณผูบริโภค 
(14 เปอรเซ็นต) และอุปกรณโทรคมนาคม (4 เปอรเซ็นต) ประมาณ 
65-70 เปอรเซ็นต ของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสถูกครอบคลุมโดย 
ขอตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Agreement: ITA) ขององคการการคาโลก (WTO) โดยมีภาษีศุลกากร
เปนศุนย ซึ่งคาดวาจะลดภาษีเปนศูนยเร็วๆน้ี ผูผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศทุกผลิตภัณฑสวนใหญในอินเดียจะไมมี
การปกปองดวยภาษีศุลกากรและจะเผชิญกับการแขงขันทั่วโลกจาก
สินคานําเขา 
 
ในชวงป ท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงในอินเดียจากบริษัทผลิต
อิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศไปเปนบริษัทซอฟตแวร ซึ่งสงใหตลาด
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (ยกตัวอยางเชน อินเดียถูก
คาดการณวาจะเปนตลาดโทรคมนาคมที่ใหญท่ีสุดเปนอันดับสอง ใน ป 
2007) อุตสาหกรรมฮารดแวรกําลังขยายอยางรวดเร็ว เน่ืองจากบริษัท
อินเดียที่ เปนนักธุรกิจรายใหม เชนเ ดียวกับ บริ ษัทขามชาติ
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ความออนแอของอุตสาหกรรมตอเน่ืองคือ
การออกแบบซอฟตแวรและการผลิตฮารดแวรไมถูกรวมเขาไปใน
อินเดีย 
 
ประเทศไทย 
อุตสาหกรรม EE ในประเทศไทยคือภาคการเติบโตที่สําคัญของ
ประเทศ แมวา จะเล็กมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมของจีน 
มูลคาสงออกทั้งหมดในป 2005 คิดเปน 1.44 พันลานบาท มีความ

หลากหลายของอุตสาหกรรมปลายนํ้า (สินคาสําเร็จรูป) ชิ้นสวน
ประกอบ วัสดุ และประกอบ ถูกผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดสําคัญสวน
ใหญ อุตสาหกรรมประกอบดวย ผูประกอบและซัพพลายเออร: ผู
ประกอบสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญท่ีลงทุนโดยตางประเทศ  หรือ
การรวมลงทุน ในการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายการคาสําหรับ
ตลาดภายในประเทศและสงออก ยกตัวอยางเชน บริษัท มัตซูชิตะ 
อิเล็กทริค จํากัด ผลิตสิ้นคาพานาโซนิค ซัพพลายเออรสวนใหญเปน 
SMEs บริษัทของไทยสวนใหญผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาเพื่อ
ตลาดภายในประเทศ ยกตัวอยางเชน หมอหุงขาว และโทรทัศน  
บริษัทอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนการรวมลงทุนกับตางประเทศ 
ประมาณครึ่งหน่ึงสงออกไปยังญี่ปุน US และ EU เชนเดียวกัน มี
ปริมาณที่สําคัญสงออกไปยังจีนและประเทศอาเซียน 
 
1.3 ตําแหนงและลักษณะของ EE SMEs ในจีน อินเดีย และ
ประเทศไทย 
 
ทั่วไป 
SMEs เปนสวนหน่ึงที่สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเอเชียดวยมี
สําคัญตอเศรษฐกิจของชาติสวนใหญ และเปนสวนท่ีสําคัญของ
อุตสาหกรรม EE ของเอเชีย ความสมบูรณของกลุม SME เปนท่ี
ยอมรับอยางกวางขวางเน่ืองจากมีประโยชนสําหรับการจางงานและ
เศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน เชนเดียวกับ เปนแหลงที่สําคัญของ
นวัตกรรม SMEs มีจํานวนผูประกอบการมากท่ีสุดและเปนรอยละที่
สําคัญของการจางงานในอุตสาหกรรม EE ของเอเชีย  อยางไรก็ตาม 
บริษัทขนาดใหญ บอยคร้ังเปนของตางชาติ มีอิทธิพลเหนือการผลิต
และสงออก  
ในประเทศเอเชีย มีการพิจารณาผูเลนใน EE นาจะประกอบดวย: 
a) OEMs ระดับชาติท่ีสําคัญ (บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ – 

เชนในกรณีของจีน) 
b) เปนเจาของรวมกัน และบริษัทสาขาที่ถูกควบคุมโดย TNCs 

ตางชาติ 
c) บริษัทที่เปนเจาของโดยทองถ่ิน ซึ่งเปนสวนสําคัญของการผลิต

โดยเปนการรับจางชวงจาก TNCs ตางประเทศท่ีเปนหุนสวนท่ี
ใกลชิดกัน ประกอบดวย การลงทุน การฝกอบรม สนับสนุน
สําหรับซัพพลายเออร   

d) SMEs ท่ีเปนเจาของโดยทองถ่ิน บอยคร้ัง เปนนักธุรกิจ หรือ
เปนธุรกิจครอบครัว มีการดําเนินการอิสระ และจัดหารใหกับ
ตลาดภายในประเทศและตลาดระหวางประเทศ และลูกคา
โดยตรง หรือผานคนกลาง   

 
โดยท่ัวไปผูประกอบการ EE เปนกลุม d) ซึ่งเปนบริษัทที่มีการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและทรัพยากรนอยท่ีสุด สําหรับตอบสนองตอระเบียบ
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือ
การเริ่มตน 
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จีน 
SMEs มีจํานวนประมาณ 99.6 เปอรเซ็นต ของบริษัทและ
ผูประกอบการจีนท้ังหมด คิดเปน 58.5 เปอรเซ็นตของ GDP และ 75 
เปอรเซ็นต ของลูกจางในเมือง (ท่ีมี SMEs) มีบริษัทอิเล็กทรอนิกส
มากกวา 26,000 ราย ในจีน ซึ่งสวนใหญเปน SMEs ท้ังน้ี SMEs มี
ความสาํคัญสําหรับการพัฒนาของกลุมน้ี เพราะวามีความแตกตางกัน
ในการลงทุนและโครงสรางความเปนเจาของ (สวนใหญไมเปนเจาของ
โดยรัฐบาล) และมีความยืดหยุน SMEs สวนใหญในจีนเปนการใช
แรงงานเขมขน โดยมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 ขนาดเล็กดวยมีกําลังการผลิตตํ่า 
 การจัดหาเปนผลิตภัณฑชนิดเดียว ขาดเงินลงทุน เทคโนโลยี
ลาสมัย และมีระดับความชํานาญพิเศษ และการริเริ่มผลิตภัณฑ
ใหมเปนไปอยางชา 

 ความตระหนักในการปองกันสิ่งแวดลอมตํ่าและขาดระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

 ความสามารถในการไดมาซึ่งขอมูลตํ่ากวา และมีความรูนอย
เก่ียวกับปญหา CSR และความปลอดภัยของผลิตภัณฑและ
สิ่งแวดลอม 

  
ขาดการลงทุนท่ีจําเปนสําหรับการปรับปรุงดานเทคนิค 
รายงานประเทศจีนสรุปวา บริ ษัทเหลา น้ี โดยท่ัวไปไมมีการ
เตรียมพรอมท่ีดีพอสําหรับการยินยอมตามความตองการดาน
สิ่งแวดลอมใหมๆ (ดูรายละเอียดในขอ 3.0) 
 
อินเดีย 
ยกเวน TNCs สองสามบริษัทและบริษัทขนาดใหญ โดรงสราง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไอทีของอินเดีย ประกอบดวย SMEs 
เปนสวนใหญ สําหรับบริษัทอินเดียขนาดใหญ ฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส
เปนบริษัทท่ีแทบจะไมมีผูนํา ดังน้ัน บริษัทสวนใหญมีขนาดเล็กเมื่อ
เทียบกับมาตรฐานโลก โรงงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนประกอบนอกจาก
มีความโดดเดนเปนผูเลนที่เล็กแลว บอยคร้ังเปนธุรกิจในครอบครัว 
บริษัทเหลาน้ีสวนใหญโดยท่ัวไปมีขนาดเล็กกวานิยามของ SMEs โลก
และการจางงานนอย หรือไมมีประสบการณอยางมืออาชีพในการ
บริหารจัดการทั่วโลก 
 
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลโดยบริษัทท่ัวโลกท่ีมีสํานักงานใหญอยูใน US, 
EU ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งมีสวนแบงสําคัญของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ท้ังหมดของอินเดีย ปจจุบันมีการรวมตัวของธุรกิจและมีการควบรวม
กิจการซึ่งทําใหสัดสวนของบริษัทระหวางประเทศเพิ่มขึ้นกลายเปน
บริษัทท่ีมีขนาดใหญ ในกรณีสวนใหญ บริษัทระหวางประเทศมี
เสนทางการควบรวมกิจการในอินเดียมากกวาการริเริ่มโครงการใหม 
ในขณะเดียวกัน บริษัทท่ีมีขนาดเล็กสองสามแหงมีการเติบโตอยาง
เฟองฟูในตลาดและใชมาตรการตัดราคา การเติบโตในสวนของ SME 
ชามาก บางบริษัทเผชิญกับงานที่ยากในการทําตามความตองการดาน
สิ่งแวดลอมทั่วโลกและการปรุงใหเปนธุรกิจท่ีดีท่ีสุด บริษัทเหลาน้ีโดย

สวนใหญมีความเสี่ยงจากการถูกลดความสําคัญจากหวงโซอุปทานท่ัว
โลก (ดูรายละเอียดในขอ 3.0) 
 
ประเทศไทย 
SMEs มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม EE ของไทย จัดหาชิ้นสวน
และสวนประกอบใหกับผูประกอบชิ้นสวนประกอบที่ใหญกวา และผู
ประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในป 2005 SMEs มีการจางคนงาน 
197,316 คน จากจํานวน 534,003 คนที่ ถูกจางในอุตสาหกรรม 
บริษัท EE มีจํานวน 1,353 แหง โดยมีจํานวน 715 แหง เปนของคน
ไทย 100 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมถูกครอบงําโดย
บริษัทที่ลงทุนโดยตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริษัท 160 อันดับ
สูงสุด บริษัทที่คนไทยเปนเจาของเกือบทั้งหมดมีขนาดเล็ก มีการจาง
งานนอยกวา 50 คน หรือทุนจดทะเบียนไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับ
การผลิตและใหบริการ TNCs มีบทบาทที่สําคัญในการนําพาเงินลงทุน
จากตางประเทศเขามาในประเท ในป 2005 มีโรงงาน EE ท่ีมีการ
ลงทุนจากตางประเทศ 100 เปอรเซ็นต จํานวน 285 แหง (113 แหง 
เปนบริษัทขนาดเล็ก 90 แหง เปนบริษัทขนาดกลาง และเปนบริษัท
ขนาดใหญ 82 แหง) และเปนการรวมลงทุน 363 แหง (177 เปน
บริษัทขนาดเล็ก 110 แหง เปนบริษัทขนาดกลาง และเปนบริษัท
ขนาดใหญ 76 แหง) 
การลงทุนของตางประเทศเปนสวนท่ีสําคัญของกลุม SME ในป 2005 
มีบริษัท SMEs ในอุตสาหกรรม EE จํานวน 482 แหง ท่ีลงทุนโดย
ตางชาติ การสํารวจที่ดําเนินการในรายงานประเทศประเทศไทยพบวา 
80 เปอรเซ็นต ของซัพพลายเออรชั้นแรก มีระบบในการตอบสนองตอ 
RoHS และความตองการอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน ระบบการจัดการ ดารวงแผน การจัดสรร
ทรัพยากร การลงทุน และการอบรม ระหวางซัพพลายเออรชั้นที่ 2 
รอยละ 50 มีความพยายามในการทําระบบบางอยางเพื่อตอบสนอง 
ในขณะท่ีอีก 50 เปอรเซ็นต กําลังตอสูกับไฟ มีความกังวลท่ัวไป
เก่ียวกับความตระหนักของซัพพลายเออรในชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ของ
หวงโซอุปทาน แมวา รัฐบาลไทยมีการเพิ่มความตระหนักอยาง
กระตือรือรนในปญหาสิ่งแวดลอมที่ เ ก่ียวของกับผลิตภัณฑ ( ดู
รายละเอียดในขอ 3.0) การศึกษาพบวาภาระของการยินยอมตาม 
RoHS ไมมีความสมดุลตอซัพพลายเออรชั้นท่ี 2 และซัพพลายเออร
ชั้นท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นแรก 
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2.0 กฎหมายและการเร่ิมตนของอุตสาหกรรม 
 
 
ในสวนน้ีใหภาพรวมของกฎหมายที่มีอยูเก่ียวกับความตองการดาน
สิ่งแวดลอมและความย่ังยืนใน EU และญี่ปุน รวมถึงภาพรวม
กวางๆของอุตสาหกรรมที่ริเริ่มในยุโรป ญี่ปุน และระหวางประเทศ
ซึ่งมีความเกี่ยวของกับซัพพลายเออรของ EE ในเอเชีย รายงาน
ยุโรป-ญี่ปุน และภาคผนวกใหรายละเอียดเพ่ิมเติม (ดูรายงานบน
เว็บไซต www.cfsd.org.uk/aede) 
 
2.1 การพัฒนากฎระเบียบในยุโรป 
 
การพัฒนากฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ี
สําคัญเฉพาะผลิตภัณฑ EE คือดังตอไปน้ี 

 ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดใน
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Directive on the 
Restriction of Certain Hazardous Substances หรือ
เรียกวาระเบียบ RoHS (2002/95/EC)) ผานรางเมื่อเดือน
มีนาคม ป 2003 

 ระเบียบวาดวยของเสียจากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
(Directive on Waste from Electrical & Electronic 
Equipment หรือเรียกวาระเบียบ WEEE (2002/96/EC)) 
ผานรางเมื่อเดือนมีนาคม ป 2003 

 
รัฐสมาชิกท้ังหมดของ EU จําเปนตองทําการเปลี่ยนระเบียบ
เหลา น้ี เปนกฎหมายระดับชาติ และดําเนินการปฏิบั ติตาม

ขอกําหนดที่เสนออยูในแตละระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปเริ่ม
มีผลบังคับเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 ในประเทศสมาชิก
ท้ังหมด ในเวลาเดียวกัน WEEE ก็มีการดําเนินการในรัฐสมาชิก
ท้ังหมด แตมีนอยรายที่ดําเนินการแลว 
กฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ แตไม
เฉพาะผลิตภัณฑ EE ไดแก 

 ขอเสนอระเบียบวาดวยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจและ
ผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน (Proposed Directive on Eco 
Design and Energy Using Products หรือที่เรียกวา 
ระเบียบ EuP (2005/32/EC)) ผานราง เมื่อ ป 2005 

 ขอเสนอระเบียบวาดวยการขึ้นทะเบียน การประเมิน และการ
ขออนุญาตเก่ียวกับสารเคมี (Proposed Directive on 
Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals หรือที่เรียกวา ระเบียบ REACH (COM (2003) 
644)) 

 การสื่อสารดานนโยบายผลิตภัณฑครบวงจร  (Integrated 
Product Policy: IPP) ถูกตีพิมพในเดือนมิถุนายน ป 2003 
นโยบายน้ียังอยูท่ีขั้นตอนการพัฒนาแตนาจะมีการเก่ียวพันท่ี
สําคัญตอซัพพลายเออรของ EE (อภิปรายในขอ 3.0) 

 
การพัฒนากฎระเบียบตางๆ สรุปดังตารางที่ 1 
 

 
ตารางที่ 1: ขอบเขตและสถานภาพของการพัฒนากฎระเบียบของสหภาพยุโรป 
ระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป 

 ระเบียบ RoHS หามการวางตลาดใน EU ของผลิตภัณฑ 
EE ใหม ท่ีมีระดับสารอันตรายเกินกวาท่ีกําหนด ไดแก 
ตะก่ัว แคดเมียม ปรอท โครเมียม 

 เฮกซะวาเลนซ และสารหนวงการติดไฟท้ังสองชนิด คือ 
polybrominated biphenyl (PBB) และ polybrominated 
diphenyl ether (PBDE) 

 ประยุกตใชกับกลุมผลิตภัณฑขั้นสุดทายของ EEปลายนํ้า
หลักๆ ท้ังหมด รวมถึง วัตถุดิบ และชิ้นสวนประกอบ แตมี
บางสวนไดรับการยกเวน (อยางเชน อุปกรณทางการแพทย) 
ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาทบทวน 

 ผลิตภัณฑใหมท่ีเขาสูตลาดนับจากวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 
2006 จะมีการสุมตัวอยางทดสอบและหากผลิตภัณฑไมผาน
ขอกําหนดก็จะตองนําออกจากตลาด ผูผลิตสินคาท่ีไมผาน
ขอกําหนดจะถูกปรับ 

 ระเบียบน้ี ถูกบั ง คับใช โดยผานการออกกฎหมายและ
กฎระเบียบระดับชาติ ซึ่งควรจะอางอิงตามขอกําหนดใน
เฉพาะประเทศสมาชิก 

RoHS เริ่มมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 ระเบียบน้ีมี
การออกเปนกฎระเบียบในประเทศสมาชิกท้ังหมด แมวา หลายๆ 

ประเทศ (ท่ีเปนสมาชิกใหม สวนใหญอยูในยุโรปตะวันออก) มีเวลา
อีก 1 ป ในการดําเนินการเพื่อออกกฎหมาย 
 
ระเบียบ WEEE ของสหภาพยุโรป 

 ระเบียบ WEEE มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันการเพิ่มขึ้นของ
กากของเสีย EE เพื่อสงเสริมการใชซ้ํา การรีไซเคิล และการ
คืนสภาพวัสดุของ E-waste และเพื่อปรับปรุงสมรรถนะดาน
สิ่งแวดลอม ของการดําเนินการท้ังหมดที่เก่ียวของในวัฏจักร
ชีวิตของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิง
การซื้อขาย E-waste 

 กําหนดความตองการท่ีเก่ียวของกับเกณฑสําหรับการเก็บ
รวบรวม การบําบัด การรีไซเคิล และการคืนสภาพของ e-
waste โดยผูผลิตตองรับผิดชอบดานการเงินเปนสวนใหญ
สําหรับกิจกรรมเหลาน้ี 

 ประยุกตใชกับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดที่
จําหนายในตลาด EU ซึ่งอยูในกลุมผลิตภัณฑท้ัง 10 ชนิด 
(เชนเดียวกับ RoHS) มากที่สุด 1000 โวลต AC หรือ มาก
ท่ีสุด 1500 โวลต DC 

 นอกจากการดําเนินการตามขอกําหนดเบื้องตน ประเทศ
สมาชิกจะตองเปลี่ยนแปลงระเบียบน้ีไปเปนกฎหมาย
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ระดับชาติของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหมีความหลากหลายใน
วิธีการและระดับของการดําเนินการ การออกระเบียบและ
กฎหมายเฉพาะของประเทศจําเปนท่ีจะถูกอางอิงถึงสําหรับ
ขอกําหนดเฉพาะระดับชาติ 
 

ระเบียบ WEEE มีผลบังคับในประเทศสมาชิกสวนใหญ บาง
ประเทศ (สมาชิกใหม ซึ่งสวนใหญอยูในยุโรปตะวันออก) มีเวลาอีก 
1 ป ในการดําเนินการออกเปนกฎหมาย การออกกฎหมายใน
อังกฤษลาชาออกไป บางที อาจจะถึงวันท่ี 1 มกราคม ป 2007 
 
ระเบียบ EuP 

 ระเบียบ EuP มีเปาหมายเพื่อใหมีกฎท่ีเปนอันเดียวกันอยาง
กวางขวางใน EU สําหรับการทํา Eco-design และเพื่อ
รับรองวาความไมเหมือนกันระหวางกฎหมายระดับชาติจะไม
กลายเปนอุปสรรคตอการคาขายภายใน EU 

 ระเบียบน้ีไมนําเขาสูการออกขอกําหนดโดยตรงสําหรับ
ผลิตภัณฑเฉพาะ แตมีการกําหนดเง่ือนไขและเกณฑในการ
ใหคํานิยาม ตลอดจนตรวจวัดการดําเนินการหลังจากน้ัน 
ขอกําหนดเก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
สิ่งแวดลอม (เชน ปริมาณการใชพลังงาน) และยินยอมใหมี
การปรับปรุงใหดีขึ้นอยางรวดเร็วอยางและมีประสิทธิภาพ 

 วันกําหนดออกเปนกฎหมายระดับชาติ คือ วันที่ 11 
สิงหาคม ป 2007 

 อน่ึง ระเบียบ EuP ถูกนํามาปรับใชโดยประเทศสมาชิกของ 
EC ซึ่งจะกําหนดความตองการในการทํา Eco-design 
สําหรับผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานเปนการเฉพาะที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งขายเปนปริมาณมาก มี
ศักยภาพท่ีชัดเจนในการปรับปรุง และมีสมรรถนะการทํางาน
ท่ีไมเปนท่ียอมรับในระเบียบของผลิตภัณฑน้ี หรือ กฎหมาย
ท่ีมีอยู 

 ระเบียบน้ีครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานท่ีขายมากกวา 
200,000 ชิ้น ใน EU และครอบคลุมกวางขวางมากกวา
ผลิตภัณฑในระเบียบ RoHS และ WEEE ในหลักการ
ผลิตภัณฑใดๆ ท่ีใชพลังงาน จะถูกครอบคลุม ยกเวน ระบบ
ขนสงซึ่งยังไมถูกรวมในระเบียบน้ี การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนแรงขับเคลื่อนอยางหน่ึงสําหรับระเบียบน้ี แต
ไมใชแรงขับเคล่ือนเดียว เน่ืองจาก Eco-design เปนการ
พิจารณาผลกระทบท้ังหมด 

 ผลิตภัณฑ ท่ี ถูกครอบคลุมยังอยู ระหวางการพิจารณา 
การศึกษาเพื่อเตรียมการลวงหนาแบงออกเปน 14 กลุม ท่ี
กําลังดําเนินการ ไดแก หมอไอนํ้า เครื่ องทํา นํ้ารอน 
คอมพิวเตอรสวนบุคคลและมอนิเตอรของคอมพิวเตอร 
อุปกรณสํานักงาน (เชน เครื่องพิมพ) สินคาอิเล็กทรอนิกส 
(รวมท้ัง โทรทัศน) หนวยสภาพพรอมใชงาน (standby 
units) เครื่องอัดประจุแบตเตอรี่และสายไฟฟาภายนอก 

อุปกรณใหแสงสวางในสํานักงาน อุปกรณใหแสงสวางบนทอง
ถนน เครื่องปรับอากาศสําหรับท่ีพักอาศัย มอเตอรไฟฟา 
ตูเย็นพาณิชยและตูแชแข็ง ตูเย็นท่ีใชภายในบานและตูแช 
และเครื่องลางจานภายในบานและเครื่องซักผา 

 ระเบียบน้ีไมนาจะมีผลบังคับใชโดยท่ัวไปภายใน EU กอนป 
2009 ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองสรางโปรแกรม
รองรับลวงหนา 

 ความคาดหวังในการบังคับใชจะผานทางการสําแดงดวย
ตนเองและการปดฉลาก CE หรือฉลากอ่ืนๆ และผลิตภัณฑ
จะถูกตรวจสอบโดยการสุม ขอมูลที่ใหจะตองรวมถึงพลังงาน
ท่ีสะสมและผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการใชงาน 
คาดหวังวาผูผลิตจะตองสรางระบบการจัดการและใหเอกสาร
ดานเทคนิคเก่ียวกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการ
ผานตามขอกําหนด 

 
ขอเสนอ REACH 

 REACH มาจาก Registration (การข้ึนทะเบียน), 
Evaluation (การประเมินคา) และ Authorisation (การขอ
อนุญาต) เก่ียวกับผลิตภัณฑสารเคมี (Chemicals) มี
วัตถุประสงคเพื่อควบคุมสารเคมีอันตรายที่ใชในสหภาพยุโรป 
(ไมไดหามใชสารเคมีเปนการเฉพาะ) 

 ภายใต REACH บริษัทที่ผลิตหรือนําเขาสารเคมีมากกวา 1 
ตันตอป จะตองมีการลงทะเบียนในฐานขอมูลกลาง  ขอมูลน้ี
จะสงผานไปถึงหวงโซของการผลิต 

 ความผิดพลาดในการลงทะเบียนจะหมายความวาสารน้ันจะ
ไมสามารถนําเขาไปในตลาดยุโรปได รายละเอียดของกลไก
การบังคับใช ยังไมมีในขณะน้ี แตคาดวาการตรวจสอบการ
ลงทะเบียนจะออกมากอนและซัพพลายเออรท่ีไมทําตามจะ
ถูกดําเนินคดีท่ีเปนไปได ตามดวยการถอนผลิตภัณฑออกไป 

 ขอเสนอในขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนการพิจารณาโดยรัฐสภา
ยุโรปและสภาของ EU เพื่อการปรับปรุงภายใตขั้นตอนท่ี
เรียกวาการตัดสินใจรวมกัน 

 การประยุกตใช REACH มีความเก่ียวพันสําคัญสําหรับการ
ผลิตของบริษัทอิเล็กทรอนิกสภายใน EU หรือ การนําเขา
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบท่ีปริมาณทั้งหมดท่ีเขาสูตลาดอยูใน
ระดับที่กําหนดขางตน ความเก่ียวพันท่ีสําคัญในขณะน้ีคือ
การเกิดตนทุนของการทดสอบและการลงทะเบียนสําหรับ
ผูผลิตหรือผูนําเขาใน EU เน่ืองจากวาระเบียบน้ีประยุกตใช
กับวัตถุดิบที่บรรจุอยูในผลิตภัณฑซึ่งจะมีขอกําหนดใหซัพ
พลายเออรตามหวงโซอุปทานแสดงปริมาณวัสดุ ในความรูสึ
ระเบียบน้ีนาจะสรางความลําบากมากยิ่งขึ้นกวา RoHS 
สําหรับผูประกอบการ OEMs และซัพพลายเออรเก่ียวกับการ
ทดสอบและเอกสารขอมูล 

 
นโยบายสินคาครบวงจร (IPP) 
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 การริเริ่มของสภายุโรป (EC) IPP เปนวิธีการของรัฐบาลเพื่อ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑโดยใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมดวยการผสมของดานความตองการและดานการ
จัดหาโดยใชเครื่องมือนโยบายผลิตภัณฑดานสิ่งแวดลอม 
(Environmental Product Policy: EPP) การบูรณาการเปน
การออกแบบเพื่อใหไดผลท่ีเหมาะสมและจะเขามาแทนที่ใน
ระดับท่ีแตกตางกัน 

 ในระดับระดับชาติ นโยบายน้ีจะมีการรวมการพิจารณา
ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การบูรณาการ
โดยใชนโยบาย EPP การรวม EPPs กับประเด็นอ่ืนๆ ของ
นโยบายสิ่งแวดลอม และการรวม EPPs กับนโยบายอ่ืนๆ 
ของรัฐบาลท่ีไมใชดานสิ่งแวดลอม 

 ในระดับสหภาพยุโรป (EU) สภายุโรปมีความตระหนักถึงการ 
harmonize วิธีการใช EPP ระหวางประเทศสมาชิก 
เน่ืองจากประเทศตางๆ มีกระบวนการดําเนินการในอัตราท่ี
แตกตางอยางมาก 

 ในขณะเดียวกัน ธุรกิจจะมีสวนเกี่ยวของในดําเนินการ
บางอยางทางดานการจัดหา (supply-side) ของ EPP 
ยกตัวอยางเชน การประยุกตใช Eco-design และการมีสวน
รวมในฉลากสิ่งแวดลอม (eco-labelling) การพัฒนา IPP 
และการลงมือปฏิบั ติ ถือวา เปนหนาที่ สํ าหรับรัฐบาล 
โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรการดานความตองการ (demand-
side) 

 IPP กําลังถูกยอมรับมากขึ้น ไมเพียงแตเปนวิธีการเขาถึง
ดวยการบูรณาการ EPPs เทาน้ัน แตยังเปนกุญแจหลักของ
กลยุทธระดับประเทศเพื่อการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน 

EPP เปนหน่ึงสวนประกอบสําคัญในโปรแกรมปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอมโปรแกรมที่ 6 ของสหภาพยุโรป (EU’s 6th 
Environmental Action Programme) 

 การสื่อสารเก่ียวกับ IPP ในป 2003 น้ัน คณะผูแทนยุโรปได
ตีพิมพตารางเวลาสําหรับปฏิบัติการดังตอไปน้ี: 
- ป 2005 ปญหาของคูมือฝกปฏิบัติจริงที่ดีท่ีสุดเก่ียวกับ 
LCA และเอกสารการถกเถียงเก่ียวกับความตองการสําหรับ
การออกแบบผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับผูผลิต (เหลาน้ียังไม
ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม)  
- ป 2006 การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับการจัดหาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของ EC  
- ป 2007 การจําแนกผลิตภัณฑท่ีกําหนดเปนลําดับแรกซึ่งมี
ศักยภาพสูงท่ีสุดสําหรับการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม 

 IPP ยังคงอยูท่ีขั้นตอนการถกเถียงและไมมีขอกําหนดท่ี
ฉับพลันสําหรับซัพพลายเออร ขี้นอยูกับวา IPP จะถูก
ดําเนินการผานระเบียบและนโยบายอยางไร แตอยางไรก็ตาม 
IPP มีความเก่ียวพันที่สําคัญในระยะกลางถึงระยะยาว 
ยกตัวอยางเชน ในอนาคตใดๆ มีขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อ
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยรัฐบาลแหงชาติ ระเบียบ EuP 
เปนสวนหน่ึงของการดําเนินการของ IPP 

 ในขณะเดียวกัน หลักการและคําศัพทเฉพาะยังคงมีอยู ซึ่งใช
ภายใน EC และประเทศสมาชิกบางประเทศ คําวา IPP มัน
ไดสูญหายไปในชวงปท่ีผานมา 

 

 
การเขาใจภูมิหลังท่ัวไปและแรงขับเคลื่อนสําหรับการพัฒนา
กฎระเบียบท่ีมีประโยชน 
 
มีแ ร งขับ เคลื่ อน ท่ีหลากหลายสํ าหรั บการพัฒนา เหล า น้ี 
ประกอบดวย ความกังวลเก่ียวกับวัสดุอันตราย และความเสี่ยงตอ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (RoHS 
และ REACH) การเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสีย EE (WEEE) และ
ความจําเปนในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและการรับรู
ถึงความจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ 
(EuP) แรงขับเคลื่อนสําคัญสําหรับการออกกฎหมายของ EC คือ 
การประสานเสียงและการจัดทํามาตรฐานของการเขาถึงเพื่อใหงาย
ตอการทํางานท่ีเปนตลาดเดียว ในปจจุบัน ระเบียบ RoHS มีการ
เปลี่ยนแปลงภายใตมาตรา 95 (เก่ียวกับการ harmonization) และ
ไดรับผลประโยชนจากวิธีการออกขอกําหนดทั่วไปในประเทศ
สมาชิก ทันที่ท่ีขอตกลงมีรายละเอียดมากพอ โดยเฉพาะอยางย่ิง
สารและความเขมขน ในทางกลับกันระเบียบ WEEE ภายใต
มาตรา 175 มีการดําเนินการภายใตสิ่งแวดลอมท่ีมีเปาหมายไม
เทาเทียมกัน ซึ่งทําใหมีวิธีการท่ีแตกตางกันในประเทศสมาชิกแต

ละประเทศ เก่ียวกับการกําหนดขอบเขต ราคา ความรับผิดชอบ 
การลงทะเบียนผูผลิต และการเก็บรวบรวมและการจัดการในการรี
ไซเคิล ไมมีสถานท่ีเปนศูนยกลางในการลงทะเบียนของยุโรป และ
ขาดขั้นตอนท่ีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันสําหรับการลงทะเบียน การ
วิ่งเตนผานและการปรึกษากับอุตสาหกรรม การแกไขเพิ่มเติม และ
การปฏิบัติท่ียาก ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการของ 
WEEE โดยเฉพาะอยางย่ิงในอังกฤษ หลายๆ ปญหาและความ
ซับซอนท่ีเก่ียวโยงกับกฎหมายของ EU ท่ีเดนท่ีสุดซึ่งมี
ความสําคัญสําหรับซัพพลายเออรในการไดรับขอมูลที่มีคุณภาพดี
มากขึ้นเก่ียวกับดานเทคนิคและสวนประกอบของการออกกฎหมาย 
ท้ังการขายโดยตรง ผานสาขา ตัวแทน หรือ ลูกคาในหวงโซ
อุปทาน จากรายงานพบวา ขาดความตระหนักและความพรอมของ 
SMEs สวนมากของเอเชีย ซึ่งจะมีสวนหน่ึงที่เปนผลจากความ
บกพรองในกระบวนการดําเนินการของ EC ประกอบดวย การขาด
การสื่อสาร ขาดคํากําจัดความท่ีชัดเจน และขาดการสรางชอง
ทางการสื่อสารระหวาง EC และ SMEs ของ EU และที่ไมใช EU 
(ผานรัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรมหรือวิธีการอ่ืนๆ) ขาดจุด
ศูนยกลางของการสื่อสารและใหคําแนะนําใน EU มีความเปนไปได
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ในการขาดความเขาใจของหนวยงานรัฐบาลระดับชาติและสมาคม
อุตสาหกรรม การยืดเย้ือของกระบวนการดําเนินการซึ่งจะทําใหมี
การสงสัญญาณท่ีผิดวาการยินยอมไมใชปญหาท่ีฉับพลัน พวกเขา
ใหบทเรียนในการดําเนินการในอนาคต ในความตอนตนของ EE 
และสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม ระเบียบท่ีเก่ียวของถัดไป คือ EuP 
สิ่งที่เห็นในขั้นตอนน้ีคือ จะมีการวิจัยอยางเขมขนและมีการปรึกษา
กับผูมีสวนไดสวนเสีย EuP นอกจากจะอยูในความรับผิดชอบของ 
DG Enterprise (ENT) และ DG Transport and Energy 
(TREN) แลว และจะไมมีความจําเปนตองแยกการกําหนด
กฎระเบียบในประเทศสมาชิกตางๆ และความตองการสําหรับการ
จัดการเกี่ยวกับการดําเนินการที่สลับซับซอน ซึ่งเปนแหลงปญหา
ตางๆ ของ WEEE 
 
2.2 การพัฒนากฎระเบียบในประเทศญี่ปุน 
 
กฎหมายสําคัญของของญี่ปุนมีการบังคับใชคือดังตอไปน้ี 

 กฎหมายพื้นฐานเพื่อการสรางสังคมการใชวัสดุหมุนเวียน 
(Sound Material-Cycle Society, ป 2001) 

 กฎหมาย เพื่ อการส ง เ ส ริมการ ใช ท รั พยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ (LPEUR) ในป 2001 

 กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (HARL, ป 
2001)  

 กฎหมายการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (GPL) ผานใน
ป 2001  

 กฎหมายการบริหารจัดการของเสีย (ป 2003).  
 RoHS ของญี่ปุน: ประกาศใชเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 

 
กฎหมายเหลาน้ีบางฉบับมีการพัฒนาเปนกฎหมายเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ EE โดยเฉพาะอยางย่ิง HARL แตเนนหนักการ
ดําเนินการตามโครงสรางของกฎหมายทั่วไปที่มีเปาหมายในการ
สรางเศรษฐกิจรีไซเคิล (recycling economy) กฎหมาย 3 ฉบับ
แรกเก่ียวของกับ 3R คือ Reduce (ลดการใช) Reuse (การใชซ้ํา) 
Recycle (การหมุนเวียนกลับมาใชใหม หรือรีไซเคิล) กับกฎหมาย
การจัดการของเสียท่ีประยุกตใช ในการกําจัดของเสีย GPL 
ประยุกตใชกับการจัดซื้อของรัฐบาลและมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ตลาดสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green market) สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีจัดหาโดยภาครัฐ จุดมุงหมายคือเพื่อสรางกฎหมายที่
ครบวงจรสําหรับกระบวนการผลิตและเสริมเปาหมายท่ีเปน
ยุทธศาสตร สารอันตรายใน EE และ WEEE ไมครอบคลุมเฉพาะ
ภายในกรอบของกฎหมายของเสียน้ี อยางไรก็ตาม บริษัทญี่ปุน
สวนใหญมีการดําเนินการในบริษัทแลว ในสวนของความต้ังใจ มี
ขอตกลงเก่ียวกับ RoHS ดวยความสมัครใจมาต้ังแตปลายทศวรรษ 
1990 และในตอนน้ีญี่ปุนมีกฎหมาย RoHS เปนฉบับของตัวเอง 
ดวยแผนการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตาม 
RoHS ของสหภาพยุโรปในเดือนกรกฎาคม ป 2006 
 

 
ตารางที่ 2: ขอบเขตและสถานภาพของการพัฒนากฎหมายของญี่ปุน 
กฎหมายพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ 3Rs สนับสนุนโดยกฎหมายพื้นฐานเพื่อสรางสังคมท่ีใช
วัสดุหมุนเวียน (Sound Material-Cycle Society) ซึ่งมีผล
บังคับใชในเดือนมกราคม ป 2001 และสรางหลักการเบื้องตน
ภายใตกฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการ การบังคับน้ีมี
ขอผูกพันท่ีตางกันในแตละกลุมและมาตรการดําเนินการโดย
รัฐบาลแหงชาติและมาอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวง
การคา เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (METI) 

 ภายใตกฎหมายพื้นฐานน้ีมาเปนกฎหมายเบื้องตนท่ีรัฐบาล
ประยุกตใชจริงตามรายละเอียดของกฎหมาย 

 
LPEUR  

 กฎหมายเพื่อการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(LPEUR) จัดการกับ 3Rs ผานทางกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑ 

 กฎหมายนี้ ประยุกต ใช ในเดือนเมษายน ป 2001 และมี
ขอกําหนดเก่ียวกับ 3R สําหรับเปนมาตรการความรับผิดชอบ
ของผูผลิต  เพื่อใชธุรกิจนําไปในขั้นตอนการผลิต กฎหมายน้ี
รวมถึงการออกแบบ การทําเคร่ืองหมายเพื่อการคัดแยกและเก็บ

รวมรวม และการพัฒนาระบบการนํากลับคืนหลังหมดอายุการใช
งาน ความรับผิดชอบน้ีประยุกตใชเพื่อใหแตละภาคสวนชี้นําการ
จัดหาและการบริโภค ยกตัวอยางเชน สําหรับธุรกิจ หมุนเวียน
การใชวัตถุดิบดวยเปาหมายใชวัสดุนอยที่สุดและเกิดของเสียนอย
ท่ีสุด สําหรับผูบริโภครวมมือกันในการคัดแยกและรวบรวม 
สําหรับรัฐบาลแหงชาติและรัฐบาลทองถ่ิน ใชมาตรการทาง
การเงินและสงเสริมการจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(green procurement) และการพัฒนาเทคโนโลยี 

 พื้นที่ต้ังของอุตสาหกรรม 10 แหง และผลิตภัณฑ 69 รายการ 
ถูกกําหนดเพื่อบังคับใชกฎหมาย LPEUR ซึ่งครอบคลุม
ประมาณ 50 เปอรเซ็นตของขยะจากอุตสาหกรรมและขยะมูล
ฝอยชุมชน กฎหมายนี้ถูกรวมเขาไวท้ังหมด ดังน้ัน ขอกําหนดที่
ผลิตภัณฑเหลาน้ีไมครอบคลุมโดยตรง โดยที่ความรับผิดชอบ
ของผูผลิตจําเพาะอยูภายใตความกดดันและการพิจารณาอยาง
ละเอียดเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี ทําใหเกิดการพัฒนาแผนการนํากลับคืนสําหรับ
คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชในครัวเรือน และแบตเตอรี่แบบ
พกพา 
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HARL 
 ถัดจากกฎหมาย LPEUR มาสูกฎหมายรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา
ภายในบาน (HARL) HARL บังคับใชในป 2001 และใหผูผลิต 
คือ บริษัทผลิตและผูนําเขา เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 4 ชนิด 
ความรับผิดชอบในการใหแผนการนําผลิตภัณฑกลับคืน
ระดับชาติและเปาหมายการรีไซเคิลที่จะไดรับ 

 เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา โทรทัศน และตูเย็น/ตูแชแข็ง 
เปนผลิตภัณฑเปาหมายที่มีประโยชนตอสิ่งแวดลอมสูงท่ีสุด หาก
สามารถบรรลุเปาหมายได ผลิตภัณฑชนิดใหมหลายชนิดอยู
ระหวางการพิจารณาแตยังไมไดมีการกําหนด 

 กฎหมายวางเปาหมายเฉพาะการรีไซเคิลสําหรับเครื่องใชไฟฟา 
4 ชนิด และเก่ียวของกับอุปกรณท่ีเปนของเสียจากครัวเรือน
เทาน้ัน สวนธุรกิจ WEEE ไมถูกครอบคลุมโดย HARL แมวา
ภายใต LPEUR ธุรกิจมีหนาที่เพื่อใหมีการรีไซเคิลไดมากที่สุด 

 ไมมีเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวม แตรายการท่ีถูกรวบรวม
จะตองถูกรีไซเคิลผานระบบ ซึ่งระบบริเริ่มในเดือนเมษายน ป 
2001 ณ จุดน้ี ผูผลิตเปนผูรับผิดชอบสําหรับการเก็บรวบรวม
และการรีไซเคิลของเสียเหลาน้ี มีการจัดเก็บภาษีจากผูบริโภค
สําหรับแตละหนวยท่ีถูกทิ้ง 

 แผนการประกอบดวย 2 หุนสวนธุรกิจ คือ A (ประกอบดวย พา
นาโซนิค มัตซูชิตะ และโตชิบา) และ B (ประกอบดวย มิตซูบิชิ 
ฟูจิตซึ ฮิตาชิ ซันโย ชารป และโซนี) A มีศูนยรีไซเคิล 25 แหง 
และ B มีศูนยรีไซเคิล 15 แหง (แมวารูปแบบน้ีเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับแหลง) 

 ควรจะถูกกลาวถึง แมวา LPEUR และ HARL อยูบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบของผูผลิต ซึ่งเปนสวนประกอบท่ีสําคัญเปน
ความรับผิดชอบของผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคจายเงินเพื่อ
แผนการน้ี ในความรูสึกสิ่งน้ีแตกตางจาก WEEE ซึ่งจะจายเงิน
ท้ังหมดโดยผูผลิต 

 
กฎหมายการจัดซ้ือที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing 
Law) 

 ในเดือนพฤษภาคม ป 2000 กฎหมายการจัดซื้อท่ีเปนมิตรตอ
สิ่ งแวดลอมถูกบังคับใช เพื่อสรางการจัดซื้อที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมดวยนโยบายระดับชาติ ภายใตกฎหมาย สวนราชการ
ท้ังหมดตองดําเนินการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 แตละหนวยงานตองสรางและเผยแพรนโยบายการจัดซื้อในแตละ
ป ดําเนินการจัดซื้อท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของ
นโยบาย และรายงานบันทึกการจัดซื้อ 

 มีสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากกวา 150 รายการ บน
รายชื่ อ  ซึ่ งประกอบด วย  เครื่ อ ง ใช สํ า นักงาน  อุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณใหแสงสวาง 

 กฎหมายจัดซื้อท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสวนประกอบและ
สนับสนุนการริเริ่มการจัดซื้อดวยความสมัครใจ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง เครือขายการจัดซื้อที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (Green 
Purchasing Network) เกิดขึ้นในป 1996 เพื่อสงเสริมการ
จัดซื้อท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ รวมถึง 
มัตซูชิตะอิเล็กทริค โซนี และ NEC  

 
RoHS ของญี่ปุน 

 สารอันตรายในผลิตภัณฑมีการยกเลิกการใชแลวโดยบริษัทราย
สําคัญดวยความสมัครใจ ในการความเตรียมสําหรับ RoHS ของ
สหภาพยุโรป 

 กฎหมาย RoHS ของญี่ปุนประกาศใชเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 
2006 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับการบังคับใช RoHS ของสหภาพ
ยุโรป 

 จุดมุงหมายของกฎหมายน้ีคือเพื่อการรับรองความถูกตองตาม
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชในตลาดญ่ีปุน EU และตลาด
อ่ืนๆ และเพื่อเก็บสินคาลาสมัยตางๆ ท่ีไมตอบสนองดวยความ
สมัครใจ 

 RoHS ของญี่ปุนใหความสนใจกับการทําเครื่องหมายมากกวา
การเปนกฎหมายจํากัดการใชวัสดุ 

 
ในประเทศญี่ปุนมีแรงขับเคลื่อนเปนการเฉพาะสําหรับการออก
กฎหมายในประเด็นดานสิ่งแวดลอมน้ี 
 
กฎหมายเก่ียวกับของเสียและทรัพยากรเปนเพียงแคสวนหน่ึงของ
การรวมมือกันในการรางกฎหมายโดยรัฐบาลดวยความรวมมือ
อยางใกลชิดกับอุตสาหกรรม โดยของเสียเพิ่มสูงขึ้นในแตละปเปน 
450 ลานตัน จากแหลงของเสียท้ังหมด และพื้นท่ีฝงกลบในเชิง
พาณิชยท่ีมีอยูจํากัดสามารถใชไดถึงป 2008 ประเทศกําลังหา
วิธีการเพื่อลดปริมาณใหนอยลงซึ่งตองอาศัยท้ังทรัพยากรธรรมชาติ
และที่ดินสําหรับการกําจัด การพัฒนาอยางย่ังยืนเปนสวนสําคัญย่ิง
ของความกาวหนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมญี่ปุนซึ่งมีขอผูกมัด

ทางวัฒนธรรมเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ความทาทายถือวาเปน
โอกาสเพื่อปรับปรุงการผลิตและกระบวนการออกแบบ 
น่ันเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นซึ่งเปนวาระแหงชาติของการพัฒนาขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันในการรีไซเคิลและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
 
การดําเนินการของกฎหมายดูเหมือนวาจะคอนขางราบเรียบและ
ประสบความสําเร็จในญี่ปุน “วัฒนธรรมการยินยอม” กุญแจ
สําคัญของกระบวนการดําเนินการสําหรับ HARL ท่ีถูกรวมเขาไป 
ยกตัวอยางเชน มีการพัฒนารวมกันโดยอุตสาหกรรมและกระทรวง
ญี่ปุนที่เก่ียวของ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ตารางเวลาที่ชัดเจน 
และวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ประยุกตใชมีจุดมุงหมาย
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เพื่อใหสามารถไดรับผลประโยชนท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ยกตัวอยางเชน 
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําคัญท่ีใชในครัวเรือน ไมใช WEEE ทุก
ชนิดท้ังหมด) การจัดเตรียมกรอบการดําเนินงานท่ีไมมีความเสี่ยง
เพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรม 
 
 การดําเนินการไดรับการสนับสนุนโดยการบริหารจัดการและการ
ลงทุนท่ีสําคัญในโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการสรางศูนยกลาง
การรีไซเคิลในประเทศ อุตสาหกรรมมีความเก่ียวของอยางมากใน
กระบวนการและบริษัท EE ชั้นนํา มีการสรางโรงงานรีไซเคิลท่ี
สําคัญ ระดับการรีไซเคิลในปจจุบันท่ีเปนผลมาจาก HARL อยูท่ี
ประมาณ 50-60% สําหรับผลิตภัณฑกลุมสําคัญ 
 
ญี่ปุนใชขอตกลงดวยความสมัครใจและแผนที่นําทางของการไมใช
ตะก่ัว (lead-free road map) จากปลายทศวรรษ 1990 เพื่อ
ขับเคล่ือนใหเกิดการยกเลิกการใชตะก่ัวและสารอันตรายอ่ืนๆ ใน

ผลิตภัณฑกอนการออกกฎหมายในทวีปยุโรป สงผลใหซัพพลาย
เออรตางๆ ของเอเชียถูกบังคับโดยขอกําหนดของญี่ปุนเก่ียวกับ
สารอันตรายผานหวงโซอุปทานเชนเดียวกับขอกําหนดท่ัวไปเพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการรีไซเคิลและประสิทธิภาพลังงาน 
 
2.3 การเปรียบเทียบระหวางยุโรปกับญี่ปุน 
 
จากการทบทวนขางตน เมื่อพิจารณาสถานการณของยุโรปและ
ญี่ปุน ซึ่งมี ท้ังความเหมือนกันและความแตกตางกันในแรง
ขับเคล่ือนของกฎหมาย วิธีการ การบุกเบิกของอุตสาหกรรม และ
การดําเนินการตามขอกําหนดสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมและสังคม
ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ EE และซัพพลายเออร 
 

 
ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบระหวางยุโรปกับญี่ปุน 
 ยุโรป ญี่ปุน 
กฎหมาย   
ท่ัวไป เฉพาะผลิตภัณฑ EE ท่ีสําคัญ สวนหน่ึงของกรอบกฎหมายของเสียท่ัวไป 
แรงขับเคลื่อน/จุดมุงหมายหลักใน
กฎหมายของผลิตภัณฑ EE 

ความรับผิดชอบของผูผลิต  
การปองกันมลพิษ/สุขภาพและความปลอดภัย  
การลดของเสียเพื่อการฝงกลบ 
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/การลดกาซเรือน
กระจก 
การ Harmonisation ของกฎหมายระดับชาติ 

ประสิทธิภาพของทรัพยากร  
การขาดแคลนพื้นท่ีฝงกลบ  
ยุทธศาสตร 
ความรับผิดชอบของผูผลิตและผูบริโภค 

RoHS ถูกดําเนินการเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 ถูกดําเนินการเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 ทํา
เครื่องหมายตามขอกําหนดของกฎหมายโดย
สมัครใจในชิ้นสวนท่ีจํากัดการใช 

WEEE และ HARL  ระเบียบ WEEE ผานเปนกฎหมายใน
ประเทศสวนใหญแตวิธีการแตกตางกันในการ
ดําเนินการ 

 อาศัยความรับผิดชอบของผูผลิตและจายเงิน
โดยผูผลิต 

 ครอบคลุมผลิตภัณฑอยางกวางๆ จํานวน 10 
กลุม 

HARL รวมผูบริโภคเขาไปดวย เชนเดียวกับ
ความรับผิดชอบของผูผลิตและจายเงินโดย
ผูบริโภค 

 WEEE ภายใต HARL ครอบคลุมเพียง 4 
ชนิด (ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน 
และเครื่องซักผา) 

EuP, REACH และ IPP อยูระหวางการพิจารณา ท่ีเทียบเทาระเบียบเหลาน้ียังไมไดกําหนด 
การจัดซื้อท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 (Green purchasing) 

นโยบายแตไมใชกฎหมายเฉพาะ กฎหมายเฉพาะต้ังแตป 2001 

ระดับของกฎหมาย มีความเปลี่ยนแปลง บางประเทศกาวหนาแตใหม
ตอการดําเนินการ หรืออยูภายใตการพิจารณา  
กฎหมายกาวหนานอยในประเทศท่ีตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมนอยและประเทศสมาชิกใหม 

กาวหนา (ต้ังแตป 2001) 

การดําเนินการ   
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ท่ัวไป ใน EU มีสมาชิก 25 ประเทศ มีวัฒนธรรมและ
ระดับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมตางกัน  
ความเปนเอกฉันทยากที่จะบรรลุผล  
อุตสาหกรรมมีการว่ิงเตนอยางมากในการทบทวน
กฎหมายหรือการแกไขเพิ่มเติม 

สรางความเปนเอกฉันทไดคอนขางงาย  
อุตสาหกรรมรวมมืออยางกระตือรือรนในการ
พัฒนากฎหมายและการดําเนินการ 

โครงสรางพื้นฐานของการรีไซเคิล
และ 
การดําเนินการ 

มีการสรางโครงสรางพื้นฐานของ 
การรีไซเคิล EE ในบางประเทศ 
แตโดยท่ัวไปมีจํากัด 

การลงทุนท่ีสําคัญในโครงสรางพื้นฐานและองคกร
สําหรับการรีไซเคิล  
การรีไซเคิลอยูในระดับสูง 

โครงสรางอุตสาหกรรมและการนํา
กลับคืน 

ผูผลิตสําคัญนอยมาก นํากลับคืนโดยตรง และ
โอกาสดานการตลาดสําหรับการรีไซเคิล EE 

ขอดี: ผูผลิตสําคัญมีจํานวนมาก โดยมีตลาด
รวบรวม มีการรวมกันในแนวด่ิงสูง ขอจํากัดนอย
ในการคัดเลือกวัสดุมาใชซ้ํา มีเสนทางและลอจิ
สติกสในการรวบรวมที่ชัดเจน กลไกราคามีความ
โปรงใส การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมและมี
การรับประกันปรมิาณตํ่าสุดสําหรบัผูรีไซเคิล 

ความเก่ียวของของบริษัท EE ท่ี
สําคัญในการรีไซเคิล 

มีความเก่ียวของบางอยางในบางประเทศ สวนใหญมีความเก่ียวของกัน 

ความเก่ียวของของบริษัท EE ท่ี
สําคัญในการจัดการหวงโซอุปทานที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทยุโรปรายหลกัๆ เชนเดียวกับบรษัิทญี่ปุน
เก่ียวของในการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
หุนสวนของหวงโซอุปทาน และในการผลักดันดาน
คุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
และมาตรฐานภายในหวงโซอุปทาน 

บริษัทญีปุ่นเก่ียวของในการจัดหาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและหุนสวนของหวงโซอุปทาน และใน
การผลักดันดานคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย และมาตรฐานภายในหวงโซ
อุปทาน 

ความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีความเก่ียวของใน
สังคมและจริยธรรมของ CSR และในการประเมิน
สมรรถนะของซัพพลายเออร 

บริษัทญีปุ่นไมปรากฎวามีความกระตือรือรนมาก
ในเรื่องดังกลาว 

 
2.4 การพัฒนามาตรฐานและกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลตอซัพพลาย
เออร EE 
 
นอกจากน้ี การพัฒนากฎหมายในยุโรปและญ่ีปุนมีการพัฒนา
มาตรฐานและขอกําหนดอ่ืนๆ จํานวนมาก ซึ่งมีความเกี่ยวพันถึง
สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมและสังคมของซัพพลายเออร EE 
รายการขางลางดังตอไปน้ีเปนกลุมท่ีสําคัญเฉพาะของ EE 

 การพัฒนาหลักปฏิบัติสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(EICC) 

 การสรางมาตรฐานหวงโซอุปทานดวยการริเริ่มความย่ังยืน
ดานสิ่งแวดลอมทั่วโลก (GeSI) 

 การพัฒนาแผนการกําหนดฉลากสิ่งแวดลอมและฉลากดาน
พลังงาน 

 การพัฒนากฎหมาย RoHS ของชาติอ่ืนๆ เชน จีน และ 
เกาหลีใต 

 การออกกฎหมายระดับชาติในประเทศเอเชียท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 มาตรฐาน IEC สําหรับการทํา Eco-design 

 

สิ่งเหลาน้ีสามารถเพิ่มการพัฒนาที่เก่ียวของอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน 
การปรับปรุงมาตรฐานระหวางประเทศใหสูงขึ้น เชน ISO14001, 
ISO9001, OHS18001, SA8000 และ ISO14062 ใน
ขณะเดียวกัน ไมมี EE หรือ ผลิตภัณฑเฉพาะ ในขณะน้ี ท่ีให
กรอบทั่วไปอยางกวางขวางใน 3 ขอแรก เพื่อรับประกันการจัดการ
สิ่งแวดลอม คุณภาพ และ OHS โดยซัพพลายเออร SA8000 
ไดรับการยอมรับมากขึ้นเพื่อการับประกันจริยธรรมในการทํางาน 
ISO14062 เปนการใหคําแนะนําดานเทคนิคท่ีครอบคลุมการรวม
เอาการพิจารณาดานสิ่งแวดลอมเขาไปในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
การออกแบบ 
มาตรฐานระหวางประเทศ แมวาเปนมาตรการสมัครใจ เริ่มมีมาก
ขึ้นท่ีผูผลิตตองผานขอกําหนดสําหรับการปฏิบัติการในตลาดที่
กําหนด โดยการใหการรับประกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาธุรกิจ
เพื่อธุรกิจ (B2B) ท่ีตองมีระบบการบริหารจัดการในบริษัท 
 
ปจจัยสํา คัญในการผลักดันการริเริ่มและความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมและสังคมในกลุม EE ใหมีการปรับโครงสรางสําคัญ



Asia Eco-design Electronics (AEDE) ∙ 19 
 

ของกลุมดวยการเพิ่มการผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ขอมูลขางตน ขณะนี้ อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) แสดงใหเห็นวาเปนสวนสําคัญของสินคาสงออก
จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปล่ียนแปลง
น้ีมีผลให TNCs ท่ีสําคัญทั้งหมด ไมวาจะเปนยุโรป ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา หรืออ่ืนๆ และมีการพิจารณาอยางละเอียดและ
กําหนดมาตรฐานที่ตองการใหสูงขึ้น 
ในตลาดโลก ดูเหมือนวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้น สําหรับวิธีการ
ท่ัวไป วิธีการท่ีเปนมาตรฐาน เพื่อใหงายตอการคาขาย 

 
ตารางที่ 4: การพัฒนามาตรฐานและกฎหมายระหวางประเทศ  
หลักปฏิบัติสําหรับจําแนกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 คลื่นลูกแรกของการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
(CSR) ในกลุม EEE ใหความสนใจตอประเด็นปญหาดานสิ่ง
แวดลอ 

 ในเดือนตุลาคม ป 2004 บริษัทตางๆ ของสหรัฐอเมริกา เปดตัว
หลักปฏิบัติสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronics 
Industry Code of Conduct: EICC)  ซึ่งรวมประเด็นปญหา
ทางสังคมและจริยธรรม 

 Hewlett-Packard (HP) ใหความรวมมือในการทําหลักปฏิบัติให
งายระหวางตนเอง Dell, IBM และบริษัทผลิตอิเล็กทรอนิกส 
Celestica, Flextronics, Jabil, Sanmina SCI และ Solectron 

 หลักปฏิบัติถูกพัฒนาเพื่อสรางและสงเสริมใหเกิดสิ่งท่ีคาดหวังใน
อุตสาหกรรมสําหรับปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ผานหวงโซอุปทานทั่วโลกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 หลักปฏิบัติท่ีมีศักยภาพใหเสนทางสําหรับการเขาถึงเหมือนกัน
เพื่อติดตามสมรรถนะของซัพพลายเออรผานกรอบท่ัวไปของ 
CSR รวมถึง แรงงาน และการจางงาน สุขภาพและความ
ปลอดภัย จริยธรรมและการปองกันสิ่งแวดลอม  

 ในเดือนพฤศจิกายน ป 2004 บริษัท Cisco Systems จํากัด, 
HP, ไมโครซอฟต และบริษัทอินเทล  

 คอรปอเรชั่น ประกาศคณะทํางานใหม รวมมือกันเพื่อความ
รับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (BSR) จะพัฒนากลไกทั่วไปและ
เครื่องมือท่ีจะทําใหสามารถผานขอกําหนดดวยหลักปฏิบัติ  

 บริษัทจะรวมมือกันทํางานกับซัพพลายเออรและหุนสวนในหวง
โซอุปทานเพ่ือพัฒนาการเขาทั่วไปดวยการสํารวจซัพพลายเออร 
วิธีการรายงาน เครื่องมือในการตรวจสอบ โปรแกรมและการ
ประเมินความเสี่ยง ความพยายามรวมกันสะทอนถึงขอตกลง
รวมกันของบริษัทเพื่อเปนผูนําในดาน CSR และมีความ
ปรารถนาเพื่อชวยเหลือซัพพลายเออรในสายของตนเองเก่ียวกับ
ขอกําหนดในการรายงานและการแสดงสมรรถนะของตนเอง
อยางงาย 

 
การริเริ่มความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของโลก (Global 
e-Sustainability Initiative: GeSI) 
การริเริ่มความย่ังยืนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของโลก (GeSI) 
เปนการริเริ่มรวมกันของกลุมทํางานระหวางประเทศของซัพพลาย
เออรและผูใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย

การสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติและสหพันธ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระหวางประเทศ GeSI ดําเนินการเพื่อชวยให
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในอุตสาหกรรม ICT โดยนําเอาบทบาทความ
เปนผู นําในการรวมมือกันสํารวจและจัดการความรับผิดชอบที่
เก่ียวของกับระบบอุตสาหกรรม นิเวศวิทยา และสังคม 
 
คณะกรรมการ EICC และ GeSI ตกลงรวมกันเพื่อเปนหุนสวนในการ
พัฒนาและการจัดเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อการ
ตรวจวัดและติดตามสมรรถนะความรับผิดชอบของธุรกิจตลอดหวงโซ
อุปทานผานกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 
การพัฒนาฉลากสิ่งแวดลอม (eco-labeling) และฉลากพลังงาน 
(energy labeling) 

 โครงการฉลากสิ่งแวดลอมท่ัวไปหลายโครงการที่สรางขึ้นประสบ
ความสําเร็จในประเทศยุโรป เชน สวีเดนและประยุกตใชสินคา
กับ EEE หลายชนิด อยางไรก็ตาม โดยปกติฉลากสิ่งแวดลอม
ของผลิ ต ภัณฑ ไม เป นปญหาสํ า คัญสํ าหรั บ ผู ผลิ ต  EEE 
ผลิตภัณฑ และตลาดผูบริโภค 

 ในทางตรงกันขาม ฉลากพลังงานถูกสรางขึ้นไดเปนอยางดีใน
กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาตางๆ ยกตัวอยางเชน ฉลาก 
Energy Star ของสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม การติดฉลากนั้น 
โดยปกติประยุกตใชเฉพาะชวงการใชงานของวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑเทาน้ัน 

 ในระดับของสหภาพยุโรปมีการริเริ่มแลวในปจจุบัน รวมถึง
ขอเสนอฉลากพลังงานของเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนและ
ขอตกลงดาวพลังงานของ EU (EU Energy Star Agreement) 

 ในปจจุบัน ไมมีโครงการสําหรับใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับ
พลังงานท่ีเปนรูปธรรม ถึงแมวา ลูกคา B2B กําลังเปนผูนําให
ดําเนินการทํา Eco-design ซึ่งจะเรียกรองขอมูลจากซัพพลาย
เออรรายสําคัญ  

 
การพัฒนากฎหมาย RoHS อ่ืนๆ 

 การกระตุนโดยระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป หลายๆ 
ประเทศมีการพัฒนาเปนแบบฉบับของตนเอง รวมทั้งจีนและ
เกาหลีใต แรงจูงใจท่ีแทจริงยังไมชัดเจน ในขณะท่ีความตระหนัก
เก่ียวกับมลพิษ สุขภาพและความปลอดภัยเปนหน่ึงปจจัย ปจจัย
อ่ืนๆ จะเปนมากกวากลยุทธสําหรับการประกันขอไดเปรียบใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศในการตอบสนองตอ
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ระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรปและญ่ีปุน มันไมเปนจริง หรือ 
ไมมีประสิทธิภาพสําหรับในสวนของบริษัทหรืออุตสาหกรรม
สําหรับการไปสูการไรสารตะก่ัว (lead-free) ในขณะท่ี สวนอ่ืนๆ 
ยังมีการใชวัสดุบัดกรีท่ีเปนตะก่ัวอยู 

 ระเบียบ RoHS ฉบับอ่ืนๆ เหลาน้ี ดูเหมือนวาจะกาวขาม 
RoHS ของสหภาพยุโรปและยังอยูระหวางการพัฒนา น่ีนาจะ
เปนการเขาใกลท่ีควรระวังในกรณีของขอบเขตหรือขอกําหนด
ของ RoHS ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะกลายเปนความตองการ
มากขึ้นในอนาคต 

 กฎหมาย RoHS ของจีน กําลังถูกพัฒนาไปพรอมๆ กับ
กฎหมาย WEEE ซึ่งประกอบดวย 25 มาตรา ซึ่งครอบคลุมการ
ปองกันภาวะมลพิษ การจัดการต้ังแตเกิดจนตาย (cradle to 
grave) บรรจุภัณฑท่ีไมมีพิษ การดําเนินการหเกิดผล (ฉบับเดิม
ท่ีนําเสนอมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 มกราคม ป 2006 แตตอนน้ี
เปนกลางป 2007)การติดฉลากผลิตภัณฑ ขอผูกพันของผูผลิต
และบทลงโทษ  

 กฎหมาย RoHS ของรัฐแคลิฟอรเนีย กําหนดใหดําเนินการ
บังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม ป2007 ซึ่งจะเก็บคาธรรมเนียมของ
มอนิเตอรคอมพิวเตอรและโทรทัศนท่ีใชหลอดภาพแบบ CRTs 
(cathode ray tubes) เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการรีไซเคิล 
มาตรการดําเนินการเทียบเทากับท่ีระบุไวใน RoHS ซึ่งจะ
ปองกันการขายผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสตางๆ ในรัฐ ซึ่งจะหาม
เขาวางจําหนายใน EU เน่ืองจากมีโลหะหนักบรรจุอยู เปนความ
มุงมั่นเพื่อ harmonize การผลิตและตลาด สําหรับผูผลิตท่ีไม
ผลิตสินคาแยกกันสําหรับแตละตลาด ซึ่งมีผลกระทบตางๆ ตอผู
เลนรายสําคัญซึ่งพรอมท่ีจะมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของ EU  

 รัฐอ่ืนๆ ก็คลายกันในการทําตามเพ่ือการ harmonize ระหวางรัฐ
และระหวางประเทศ 

 
การออกกฎหมายระดับชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศเอเชีย 

 การออกกฎหมายสิ่งแวดลอมภายในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ท่ีมี
อยูและที่ออกใหม ซึ่งซัพพลายเออรของ EE ตองทําตาม
ขอกําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิงในจีน การเพิ่มขึ้นน้ีเน่ืองจาก
ปญหาภาวะมลพิษในการผลิตเชนเดียวกับปญหาของ WEEE  

 ในประเทศจีน ตองมีใบรับรองดานสิ่งแวดลอมท่ีเรียกวา “3C” 
ถูกนํามาใชสําหรับผลิตภัณฑ EEE เพื่อรับรองการสงออกสินคา
โดยจะไมถูกกีดกันทางการคา 

 
การพัฒนามาตรฐาน  IEC 

 สภาวิศวกรรมไฟฟาระหวางประเทศ (IEC) รวมกับ EC (CEN) 
กําลังพัฒนาโปรแกรมของการจัดมาตรฐานใน เพื่อชวยในการ
ดําเนินการตามระเบียบ EuP 

 มาตรฐานตางๆ มีการนําเสนอหรือวางแผน (CENELEC, 
ธันวาคม ป 2005) ประกอบดวย: IEC 114 (คําแนะนําในการ
ทํา Eco-design สําหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ) EC 109 
(คําแนะนําสําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ) IEC TC 111 (ขอเสนอ
วาดวยองคกระกอบของวัสดุ) IEC 113 (การสําแดงวัสดุ) IEC 
TR 62321 (การตรวจวัดและทดสอบ) IEC TR 62139 
(ลักษณะดานสิ่งแวดลอมในมาตรฐานผลิตภัณฑ) IEC TR 
62018และ 62087 (ปริมาณการใชพลังงาน) 

 
การพัฒนา ISO และมาตรฐานระหวางประเทศตางๆ  

 มาตรฐาน ISO ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม
ของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ISO TR 14062 สําหรับการทํา 
Eco-design ของผลิตภัณฑ และ ISO 14040 สําหรับการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ มาตรฐานเหลาน้ีเปนเพียง
คําแนะนําเทาน้ันแตไมใชมาตรฐานสําหรับการใหใบรับรอง  

 มาตรฐานสําคัญสําหรับการใหใบรับรองบริษัทคือ ISO 9001 
และ ISO 14001 ขณะน้ีถูกสรางขึ้นเปนอยางดี และใชกันอยาง
กวางขวางในอุตสาหกรรม EEE อยางนอยที่สุด ในบริษัทขนาด
ใหญ แต เนนที่การผลิตมากกวาการดู ท่ีผลิตภัณฑ ซึ่ งมี
ผลกระทบสํา คัญตอการผลักดันคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามหวงโซอุปทาน ในทํานองเดียวกันหากกลาวถึง 
มาตรฐานความปลอดภัยท่ีกําลังเพิ่มมากขึ้นคือ OHS 18001  

 การใหใบรับรอง ISO 9001 เติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
จีน ซึ่งประเทศชั้นนําท่ัวโลกไดรับการรับรองประมาณ 50,000 
บริษัท ของภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด มีการปรับใชกันอยาง
กวางขวางในประเทศตะวันออกไกลตางๆ การวิเคราะหจาก
ประเทศและกลุมท่ีมีใชในเชิงพาณิชยและนาจะชี้ใหเห็นขอมูล
เก่ียวกับชนิดของบริษัท การประมาณอยางหยาบๆ จากขอมูล
รวมท้ังหมด นาจะประมาณ 10 เปอรเซ็นต หรือ 5,000 บริษัท
ของจีนท่ีไดรับการรับรองในกลุมของอิเล็กทรอนิกสและ IT  

 มาตรฐานที่เก่ียวของกับสังคม มีการพัฒนาขึ้นนอย แตการใช 
SA8000 กําลังเติบโตขึ้น หลายอุตสาหกรรมประมาณ 800 
บริษัททั่วโลกไดรับใบรับรอง อยางไรก็ตาม ใบรับรองของบริษัท
อิเล็กทรอนิกสเอเชียมีอยูอยางจํากัด โดยขอมูลเมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2006 บริษัทที่ไดรับใบรับรองในกลุมน้ีประกอบดวย 8 
บริษัทในจีน 1 บริษัทในอินเดีย 1 บริษัทในฟลิปปนส และ 1 
บริษัทในประเทศไทย (แหลงท่ีมา www.sa-intl.org)  

 ISO กําลังมีการพัฒนามาตรฐานฉบับราง ISO 26000 วาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ในขณะท่ีมีฝายคานจาก
สมาชิก ISO บางราย (หมายเหตุ สหรัฐอเมริกาท่ีคัดคานการ
ออกมาตรฐาน ISO เก่ียวกับ OHS) มาตรฐานนี้มีกําหนด
ตีพิมพ ในป 2008 และจะเปนการสมัครใจไมมี ใบรับรอง
มาตรฐาน มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือของการ
เรียกรองเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทซึ่งแสดงใน
รายงานของบริษัทหรือที่อ่ืนๆ 
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2.5 การริเริ่มดานสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท 
(CSR) ในแตละบริษัท 
 
ถูกขับเคลื่อนโดยความตองการทําตามขอกําหนด ความคาดหวังของผู
มีสวนไดสวนเสีย การจัดการความเสี่ยงและปจจัยอ่ืนๆ การจัดการหวง
โซอุปทานดานสิ่งแวดลอมกลายเปนปญหาสําคัญ และกิจกรรมปกติใน
อุตสาหกรรมที่จัดหาวัตถุดิบจากภายนอก  
ในการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมระดับโลก ความสนใจในการเติบโตท่ีมี
ใหแกสังคมเชนเดียวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวงจรชีวิต ในขณะ
ท่ี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสบอยครั้งแสดงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม
วา ‘clean’ ซึ่งอยูภายใตการตรวจสอบอยางละเอียด ในแกนของการ
ปฏิบัติการ หวงโซอุปทาน และการกําจัดของเสีย   มาตรฐานอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ตํ่า ในการรีไซเคิลของ
เสียอิเล็กทรอนิกสในบางประเทศ เชน จีน มีการตีแผโดยองคกร 

NGOs วาเปน Silicon Valley Toxics Coalition ความตระหนัก
เก่ียวกับสภาพการทํางานและการใชแรงงานเด็กในการผลิตโดย
ภายนอก จึงทําใหเกิดการพัฒนามาตรฐาน SA8000 หลักปฏิบัติ
สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และการริเริ่มโดยบริษัทเฉพาะ
เก่ียวกับการจัดการซัพพลายเออรของเขาและหวงโซอุปทานและการ
กําจัดหรือการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ สงผลใหความตองการของซัพ
พลายเออรเพิ่มสูงขึ้น 
สวนหน่ึงของโครงการ AEDE การดําเนินการสํารวจตัวอยางของ
บริษัท EE ขามชาติ เก่ียวกับกิจวัตรดานสิ่งแวดลอมในหวงโซอุปทาน
ของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางย่ิงแหลงท่ีมาจากประเทศเอเชีย 
ตารางที่ 5 สรุปผลการสํารวจน้ี (ซึ่งมีรายละเอียดอยูในรายงานแยก
ออกไป ดูรายละเอียดใน www.cfsd.org.uk/aede) 

 
ตารางที่ 5 การริเริ่มดานสิ่งแวดลอมและ CSR ในหวงโซอุปทานโดยบริษัท 
การจัดการหวงโซอุปทานดานสิ่งแวดลอม 
ทั่วไป 

 บริษัท EEE รายสําคัญ ท่ีเปนผูนําในการจัดการสิ่งแวดลอม 
ยกตัวอยางเชน การรับรอง ISO 14001 การจัดหาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และรายงานสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม บริษัทขนาด
ใหญสวนมากจะมีเครือขายซัพพลายเออรของตนเอง เพื่อ
สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมของตนเองซึ่งจะพิจารณาจัดซื้อดวย
ราคา การสงมอบ และคุณภาพ  

 บริษัทที่สํารวจทั้งหมดฝกปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดลอมในหวงโซ
อุปทานของผลิตภัณฑในหลายระดับ ประกอบดวย การใหขอมูล
เก่ียวกับขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมกับซัพพลายเออรผาน
ขอกําหนดคุณลักษณะ คําแนะนํา การสรุปยอ และการตรวจ
ประเมิน 

 ผูนําดําเนินการดวยโปรแกรมหุนสวนดานสิ่งแวดลอม โปรแกรม
น้ีประยุกตใช ท้ังซัพพลายเออรทองถ่ินในยุโรป หรือ ญี่ปุน 
และซัพพลายเออรในประเทศแมเพื่อชวยอุดหนุนการดําเนินการ 
ยกตัวอยางเชน ฟลิปส และซีเมนส จากยุโรป และโซนีจากญี่ปุน 
มีการสรางระบบการจัดการหุนสวนท่ีเปนซัพพลายเออร 
ประกอบดวย การใหขอมูล การฝกอบรม และการสนับสนุนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับการตรวจประเมิน 

 ซัพพลายเออร 
 ความเก่ียวพันสําคัญของบริษัท EE ญี่ปุน ในการรีไซเคิล
ระดับชาติและการนํากลับคืนท่ีมีการกลาวถึงแลว หลายๆ บริษัท
มีความกระตือรือรนเฉพาะในยุโรป ยกตัวอยางเชน พันธมิตรท่ีมี
การรวมตัวระหวางโซนี Electrolux, Braun และ Hewlett-
Packard เพื่อดําเนินการในแผนการเก็บรวบรวมของพวกเขาใน
ยุโรป  

 อุตสาหกรรมท้ังหมด ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
ใหความสนใจหลักตอการผานขอกําหนดของวัตถุ ดิบใน
ผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม บริษัทชั้นนําบางแหง อยางเชน 
ฟลิปส มีความกระตือรือรนในการแนะนําซัพพลายเออรเพื่อ
ประยุกตใช Eco-design  

 
ความสนใจในปจจุบันตอการยินยอมตามระเบียบ RoHS 

 บริษัท OEM ของ EEE ใหความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และซัพพลายเออรดานสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีการยินยอมตาม
ขอกําหนด RoHS ของสหภาพยุโรป และชวยแหปญหาท่ี
เ ก่ียวของกับการทดสอบ หรือ การบริหารสินคาคงคลัง 
ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม หรือ ขอกําหนดของ Eco-design ท่ี
เกิดขึ้นในตอนน้ีคือ สมมติวาอยูในระดับคอนขางตํ่า ยกเวนการ
ประยุกตใชในบริษัทท่ีอยูในตําแหนงผูนํา  

 TNCs มีความวิตกกังวลในการรับรองการผานตามขอกําหนด 
ประสบการณของโซนีท่ีจําไดใน Dutch เมื่อป 2003 ไมมีใคร
ตองการถูกฟองรองเปนลําดับ 1 โดยผูตรวจสอบท่ีเขมงวด ซึ่งมี
ผลเสียรวมถึงเสี่ยงตอการมีสินคาคงเหลือสูง 

 วิธีสําคัญสําหรับรับรองการยินยอมคือการสําแดงดวยตนเอง
ตลอดหวงโซอุปทาน รวมกับ การทดสอบความสอดคลองเพ่ือ
ลดความเสี่ยง  

 บริษัทหลักๆ ผานขอกําหนดสําหรับการสําแดงดวยตนเองตาม
ขอกําหนดของการจัดการตามระเบียบ RoHS  

 
EuP และ REACH ปญหาถัดไป 

 ระเบียบวาดวย Eco-Design ของผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน (EuP) 
เปนความคาดหวังที่สําคัญของ Eco-design ในหวงโซอุปทาน 
และบริษัทท่ีกําลังติดตามการพัฒนา หรือ มีสวนรวมในการให
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คําปรึกษา อยางไรก็ตาม บริษัทตางๆ กําลังรอคอยเพื่อท่ีจะ
เขาใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกอนปฏิบัติการ 

 ระเบียบ REACH มีความมุงหวังเพื่อการเก่ียวพันท่ีมีนัยสําคัญ 
เน่ืองจากมีผลตอตนทุนของการทําตามขอกําหนด  

 
ซัพพลายเออรของเอเชียที่เพ่ิมขึ้นในหวงโซอุปทานแตเนนที่ซัพพลาย
เออรชั้นแรก 

 บริษัท EEE ขามชาติมีความซับซอนในหวงโซอุปทานระหวาง
ประเทศของวัตถุดิบ ชิ้นสวนและการประกอบ ประเทศในเอเชีย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงจีนเปนสวนสําคัญของหวงโซอุปทานของ
บริษัท EEE สวนใหญ และ SMEs จะเปนสวนหน่ึงของหวงโซ
อุปทานเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม ความสนใจของจัดการหวงโซอปทานโดยบริษัท
ขามชาติ เกิดขึ้นตอซัพพลายเออรชั้นแรก ซึ่งมีปริมาณการผลิต
สูงในอุตสาหกรรม และมีความเก่ียวของกับบริษัทขนาดใหญ
มากกวา SMEs มีจํานวนนอยรายที่ทํางานกับซัพพลายเออรชั้น
ท่ี 2 เชน ฟลิปส และขึ้นอยูกับความเส่ียงและผลกระทบตอการ
ปรับปรุง  

 บริษัทขามชาติ โดยปกติไมปรากฎวามีการคาขายโดยตรง ตรวจ
ประเมิน หรือ สงผลกระทบโดยตรง หรือ สนับสนุนซัพพลาย
เออร SME และซัพพลายเออรอ่ืนๆ ในชั้นท่ี 2 และชั้นถัดลงไป 
แมวาซัพพลายเออรเหลาน้ี จะมีความคาดหวังวาซัพพลายเออร
ในชั้นแรกซึ่งทําการคาขายโดยตรง และจะมีความคาดหวังวาจะ
ผานตามขอกําหนดและไดรับขอมูลอ่ืนๆ ตลอดหวงโซอุปทาน 
TNCs ใหขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและใหคําแนะนําอ่ืนๆ 
ประกอบดวย การสําแดงวัสดุและการทดสอบ และขอกําหนด
อ่ืนๆ ซึ่งจะตองทําใหผาน หรือ เขาถึงโดยซัพพลายเออรชั้นถัด
ลงไป  

 บริษัทมักจะใชการจัดการปญหาโดยอาศัยวิธีการท่ีอยูบนพื้นฐาน
ของความเสี่ยง ผลิตภัณฑ วัสดุ และ 

 ซัพพลายเออร ท่ีแสดงถึงการยินยอมตามขอกําหนด หรือ 
ปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ซึ่งมีการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับ
ความเสี่ยงของธุรกิจ (ยกตัวอยางเชน ความเส่ียงจากการเสีย
ชื่อเสียง) เมื่อความเสี่ยงกลายเปนความเสี่ยงสูงสําหรับการทํา
ตามขอกําหนด RoHS (โดยเฉพาะอยางย่ิง ความเสี่ยงทาง
การเงินของการถอนผลิตภัณฑออกจากตลาด) ขอกําหนด
สําหรับซัพพลายเออรในกรณีน้ีกําลังมีความรุนแรงมากขึ้น 

 หลักฐานที่ปารกฎจากบริ ษัทขามชาติในการใหคําแนะนํา 
บอยคร้ังมีความตระหนักอยูในระดับตํ่าตอปญหาการทําตาม
ขอกําหนดของ SMEs ในกรณีน้ียังเกิดขึ้นในทวีปยุโรปซึ่งมี
ขอมูลขาวสารและการใหปรึกษาอยางกวางขวาง สถานการณ
นาจะไมดีเทาที่ควรระหวาง SMEs ของเอเชีย ซึ่งไดรับขอมูล
เพียงเล็กนอยหรือบางครั้งไดขอมูลที่ไมถูกตอง  

 
ความย่ังยืนและการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
(CSR) 

 เมื่อเร็วๆ น้ี บริษัท EEE ชั้นนําหลายแหง มีการนําเอาความ
ย่ังยืนและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) และมีการ
สรางความคาดหวังและขอกําหนดดานสมรรถนะทางสังคมโดย
ซัพพลายเออร รวมถึง ปญหาสภาพการทํางาน และการใช
แรงงานเด็ก  

 การตรวจประเมินซัพพลายเออรเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสังคม 
เชนเดียวกับเรื่องคุณภาพ กลายเปนบรรทัดฐานระหวางผูซื้อชั้น
นํา 

 บริษัทหลายๆ แหง เชน HP เริ่มตน CSR และโปรแกรมท่ี
เก่ียวของ ประกอบดวย การฝกอบรมและการตรวจประเมิน ท่ี
เก่ียวของกับสภาพการทํางานในโรงงานของซัพพลายเออร แต
ยังไมชัดเจนวาไกลแคไหนของหวงโซอุปทานที่จะเร่ิมตนในเรื่อง
น้ี 
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3.0 ความเก่ียวพันธกับซัพพลายเออร 
 
 
สวนน้ีใหรายละเอียดเก่ียวกับความเก่ียวพันทั่วไปกับซัพพลายเออร 
EE ของเอเชีย โดยใหความสนใจตอ SMEs ซึ่งไดกลาวถึงในสวนท่ี 1 
ดูเหมือนวาจะออนแอที่สุดตอการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย 
 
3.1 ความเก่ียวพันธทั่วไปสําหรับซัพพลายเออร 
 
ขางลางน้ีสามารถสรุปจากงานของโครงการท่ีผานมา 
 
1) การยินยอมตามมาตรฐานที่สูงกวาเปนสิ่งจําเปนตองแขงขัน
สําหรับซัพพลายเออรในตลาดโลก  

 ความไมเอาใจใสขององคกร ผูผลิต EE และผูจัดหาชิ้นสวน
ท้ังหมดถูกใหทําตามขอกําหนดแลว หรือ จะถูกเรียกรองใหทํา
ตามขอกําหนดตามมาตรฐานแสดงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม
และสังคมซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

 การยอมทําตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานและมาตรฐานท่ีเพิ่มขึ้นดาน
สิ่งแวดลอมและสังคมเปนการเพิ่มขึ้นตามเง่ือนไขของการเขาสู
ตลาดและการยอมทําตามอยางมีประสิทธิภาพ มีความจําเปนตอ
การแขงขันท้ังดานราคา คุณภาพ และการสงมอบ 

 ในขณะเดียวกัน ซัพพลายเออรท่ีสงออกไปยังสหภาพยุโรปและ
ญี่ปุนจะมีผลกระทบมากที่สุดในระยะสั้น ซึ่งเปนแนวโนมท่ัวไป
ของโลกที่ไปสูมาตรฐานผลิตภัณฑท่ีสูงขึ้น 

 แนวโนมท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองของการจัดทํามาตรฐาน ก็เพื่อทํา
ใหงายและไมเปนการขัดขวางการคาในตลาดโลก 

 
2) RoHS คือปญหาการยอมทําตามที่เรงดวนที่สุดอยางมีนัยสําคัญ 

 ปญหาเรงดวนท่ีสุดสําหรับซัพพลายเออรท้ังหมดในระยะสั้นคือ
การยอมทําตามขอกําหนดของ RoHS ของสหภาพยุโรป ญี่ปุน 
และอ่ืนๆ 

 WEEE เปนปญหาสําคัญของซัพพลายเออรเหลาน้ี ซึ่ง
ดําเนินการในฐานะผูผลิตในสหภาพยุโรป (เชน มีสํานักงาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตหรือกระจายสินคา) แตอยาง
นอยท่ีสุด ซัพพลายเออรท้ังหมดตองสามารถใหขอมูลที่กําหนด
กับ OEMs ท่ีดําเนินการในสหภาพยุโรปและญี่ปุน นอกจากน้ี 
จะตองมีขอกําหนดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการรีไซเคิล 

 การพัฒนาอ่ืนอๆ เชน EuP เปนขอกําหนดที่สําคัญในระยะกลาง
และระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงซัพพลายเออรของผลิตภัณฑท่ี
ใชพลังงาน นอกจากน้ี ซัพพลายเออรจําเปนตองใหขอมูลและ
อาจจะถูกเรียกรองใหประยุกตใช Eco-design การออกแบบเพื่อ
ประสิทธิภาพพลังงานจะกลายเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 
IPP จะขับเคลื่อนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green 
procurement) เชนเดียวกับ ขอกําหนดสําหรับการทํา Eco-
design 

 การทําตามขอกําหนดทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงระเบียบ 
RoHS และ WEEE เปนการบังคับบริษัทใหหาตลาดที่มีความ

เก่ียวของกัน  หากไมทําตามขอกําหนดอาจจะทําใหตองเสีย
คาปรับ หรือ ถูกลงโทษแบบอ่ืนสําหรับผูผลิต และความเส่ียง
ดานการเงินเมื่อตองเก็บผลิตภัณฑท่ีไมผานขอกําหนดออกจาก
ตลาด  

 
ซัพพลายเออรท่ีสรางปญหาในการทําตามขอกําหนดสําหรับบริษัท 
TNC หรือลูกคาอ่ืนๆ จะถูกปฏิเสธเชนเดียวกัน 
การพัฒนาท้ังหมดเหลาน้ีตองการใชซัพพลายเออรเกิดความตระหนัก
และมีความเขาใจในการปรับใชกฎหมายและความเก่ียวของกับธุรกิจ
ของตนเอง เชน ในสหภาพยุโรป ซัพพลายเออรถูกจําแนกเปนผูผลิต 
 
การยอมทําตามการพัฒนาอ่ืนๆ สวนใหญเปนไปดวยความสมัครใจ 
เชน การยอมทําตามบริษัทและมาตรฐานระหวางประเทศและ EICC 
อยางไรก็ตาม มาตรฐานและหลักปฏิบัติเหลาน้ีบอยคร้ังสามารถปฏิบัติ
ไดจริงตามขอกําหนดท่ีบังคับใชเมื่อบริษัทเริ่มมีการแขงขันกันทําใน
ตลาดที่เฉพาะเจาะจง 
 
สรุปประเด็นปญหาตามลําดับชั้นกับประเด็นของขอจํากัดทางเวลาท่ี
เปนไปไดสําหรับซัพพลายเออรของเอเซียท้ังหมดดังน้ี 

 อยางเรงดวน: RoHS 
 ระยะสั้นถึงระยะกลาง (1-2 ป ขางหนา): WEEE 
 ระยะกลางถึงระยะยาว (4-6 ป): EuP 
 ระยะยาว: CSR 

 
การจัดลําดับชั้นสําหรับแตละบริษัทจะแปรผันตามผลิตภัณฑ ลูกคา 
และตลาด ตารางเวลาสําหรับดําเนินการจะตองนําไปสูการขายใหกับ
ลูกคาหลายรายและหลายประเทศ 
 
3) การทําตามขอกําหนดจําเปนตองมีการลงทุนที่สําคัญสําหรับซัพ
พลายเออร 

 การ ทํ าตามข อ กํ าหนดขึ้ นอ ยู กั บตลาด  ผลิ ต ภัณฑ และ
กระบวนการ ซึ่งจะมีการใชเงินอยางมีนัยสําคัญในระยะสั้นของ
บริษัทดังท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําตาม
ขอกําหนดของ RoHS 
• การออกแบบใหมของผลิตภัณฑ 
• การจัดเรียงเครื่องมือใหมของสายการผลิต 
• วัสดุใหม 
• กระบวนการใหม 
• สิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบ (ในโรงงาน หรือ 

หนวยงานท่ีสาม) 
• การฝกอบรมบุคคลากร 
• เวลาในการบริหารจัดการและการจายเงินใหกับที่ปรึกษา

หรือผูใหคําแนะนํา 
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• การลดการใชวัสดุและผลิตภัณฑท่ีมีอยูอยางเหลือเฟอ  
• การลงทุนในการบูรณาการระบบบริหารจัดการ 

 ตัวเลขท่ีแนนอนยังไมมี จากการประมาณสําหรับตนทุนท้ัง
อุตสาหกรรม หรือ เฉพาะบริษัทในการยกเลิกการใชวัสดุภายใต
ระเบียบ RoHS โดยปกติคิดเปนประมาณ 5-10% ของตนทุน
การผลิต 

 การลงทุนในการทําตามขอกําหนดเปนการลงทุนอยางตอเน่ือง
ไมใชครั้งเดียว สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอสมรรถนะคือการเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 สวนใหญ การแขงขันในตลาดโลกหรือการจัดหาใหกับ TNCs  
จําเปนตองลงทุนในระบบบริหารจัดการ รวมถึงการขอใบรับรอง  
หรือ อยางนอยท่ีสุด  ระบบการบริหารการผลิตท่ัวไปท่ีกําหนด
และเปนหลักการของ  ISO 9001 (และ ISO 14001 ในบาง
กรณี) ระบบบริหารจัดการเปนมาตรฐานเฉพาะที่จําเปนสําหรับ
ติดตามผลการบังคับใชและการพัฒนาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 
และในกรณีของ  ISO 9001 ความสามารถในการทําตาม
ขอกําหนดของลูกคา จําเปนตองมีการวางแผนและใชทรัพยากร
เพื่อใหบรรลุตามขอกําหนดและปรับปรุงใหดีขึ้นได 

 การปฏิบัติในสายการผลิตดวยมาตรฐานเปนการบริหารจัดการ
เบื้องตนท่ีเปนท่ีรูจักเชนเดียวกับการใหขอมูลท่ีจําเปนในการ
รับประกันใหลูกคา B2B 

 บริษัทท่ีไมดําเนินการตามหลักปฏิบัติท่ีดีจะไมประสบความสําเร็จ
ในตลาดระหวางประเทศเนื่องจากไมสนใจในการดําเนินการตาม
มาตรการดานสิ่งแวดลอม และจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
อุตสาหกรรมในประเทศน้ัน ยกตัวอยางเชน ปญหาคุณภาพ ของ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากจีนบางรายการที่มีการรายงาน
เรื่องราว น่ีจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีประกอบดวยชิ้นสวนนําเขา 

 
4) ซัพพลายเออรซ่ึงลมเหลวในการทําตามขอกําหนด หรือ อยูคาบ
เสนตายจะถูกลดความสําคัญ 

 เน่ืองจากความเก่ียวของกันมีผลกระทบอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงตอตนทุนอุตสาหกรรมและความสามารถในการแขงขัน 
การพัฒนาขอบังคับเปนไปอยางชาและเก่ียวของอยางมากตอ
การใหคําปรึกษากับอุตสาหกรรมและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความ
สนใจ 

 อยางไรก็ตาม ซัพพลายเออรจะตองติดตามกําหนดการและการ
ขับเคลื่อนดวยตัวเองสําหรับการทําตามขอกําหนดและเพื่อให
สามารถตัดสินใจในการดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

 ซัพพลายเออรซึ่งลมเหลวในการทําตามขอกําหนดจะถูกผลัก
ออกจากตลาดสําคัญของโลก หรือสูญเสียลูกคา TNC หรือลูกคา
ท่ีเปนคนกลาง ท่ีอยูในตลาด ซึ่งจะสงผลใหถูกผลักออกจาก
ธุรกิจ หรือถูกจํากัดตลาดในประเทศ หรือมูลคาในตลาดสงออก
ลดลง 

 แรงกดดันจากผูคาปลีก โดยเฉพาะอยางย่ิงโดยหวงโซหลักๆ จะ
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางเชน  Wal-Mart มีการ
พูดวา การคากําลังเดินไปสูตลาดสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และใหความสนใจตอสังคม เชนเดียวกับมิติดานสิ่งแวดลอมของ
หวงโซอุปทาน 

 
5) SMEs มีความเสี่ยงมากท่ีสุด 

 TNCs และบริษัทขนาดใหญมีกระบวนการบังคับใชและ
กําหนดการเรียบรอยแลว และมีการลงทุนอยางมากในการทํา
ตามขอกําหนด บริษัทเหลาน้ีมีการออกขอกําหนดไปถึงซัพ
พลายเออรในลําดับชั้นแรก และในหลายๆ กรณีไดมีการใหความ
ชวยเหลือ โดยปกติบริษัทขนาดใหญมีความตระหนักดาน
สิ่งแวดลอมมากกวา 

 บริษัทญี่ปุนมาความตระหนักอยางมากเก่ียวกับการบังคับใช
กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ และมีการสื่อสารกับซัพพลายเออร 
นอกจากน้ี ยังพบวาบริษัทญี่ปุนมีความเชี่ยวชาญอยูในระดับสูง
ในการควบคุมและจูงใจระหวางหวงโซอุปทานของเขา บริษัท 
EE ของญี่ปุนมีการพัฒนาชื่อเสียงดานสิ่งแวดลอมและเรียกรอง
สมรรถนะดานสิ่งแวดลอมจากซัพพลายเออร 

 SMEs ซึ่งไมอยูภายใตการควบคุม หรือ อิทธิพลของ  TNCs 
หรือ OEMs แหงชาติ เปนผูประกอบการที่นาจะมีความเสี่ยง
มากที่สุดของการไมเตรียมพรอมสําหรับการทําตามขอกําหนด 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ RoHS รายงานของประเทศของโครงการ 
AEDE ชี้ใหเห็นวา โดยทั่วไปมีความตระหนักตอการพัฒนา
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปอยูในระดับตํ่า จนกระท่ังทุกวันน้ี  
ถึงแมวา ความตองการเหลาน้ีเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความตระหนัก
ตอระเบียบ RoHS เพิ่มสูงขึ้นและมีการลงทุนในการทําตาม
ระเบียบ RoHS 

 
ภารกิจของความตระหนักท่ีเพิ่มขึ้นและการเตรียมพรอมเพื่อใหผาน
ขอกําหนดมีความสําคัญตออุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงแตละ
บริษัทในประเทศเอเชีย 
การสนับสนุนของรัฐบาลที่ปรากฏโดยท่ัวไปมีอยูอยางจํากัด ยกเวนใน
ประเทศไทยที่มีแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการใหขอมูลและสนับสนุน
แกซัพพลายเออร (ดูในหัวขอ 3.3) 
จากการสํารวจบริษัท TNCs พบวา การสนับสนุนในการดําเนินการ
ตามขอกําหนดจะถูกจํากัดอยูท่ีซัพพลายเออรในลําดับชั้นแรก 
 
3.2 การประเมินทั่วไปของผลกระทบตอการแขงขัน สังคม และ
เศรษฐกิจ 
 
ทั่วไป 
SMEs จํานวนมากจะถูกลดความสําคัญหากไมสามารถทําตาม
ขอกําหนดของ RoHS และขอกําหนดอ่ืนๆ ได ในกรณีน้ีสงผลกระทบ
ตอคุณภาพและผลกระทบอ่ืนๆ ถาผูประกอบการ SMEs เหลาน้ีไม
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สามารถทําตามขอกําหนดความตองการดานราคา ขอกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ปริมาณ และสงมอบตามเวลา 
ปจจัยท่ีสงผลกระทบประกอบดวย 

 ผลกระทบท่ีสําคัญจากระเบียบ RoHS และระเบียบอ่ืนๆ 
ยกตัวอยางเชน 
• จํานวนการจัดสงใหตลาดสงออกโดยตรงและโดยทางออม 
• จํ านวน ท่ีตองการเพื่ อ ทําการลงทุนที่ สํ า คัญในการ

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑใหสามารถแขงขันได 
• จํานวนท่ีจะสูญเสียขอกําหนดตามสัญญาสําหรับความ

ลมเหลวในการทําตามขอกําหนด  
• (เชน ยกเวนไมสงใหตลาดตางประเทศใดๆ เลย หรือ ท่ีมี

การจัดหาให แตถูกแรงผลักดันใหออกเนื่องจากเหตุผลอ่ืน 
เชน ปญหาคุณภาพ)      

• จํานวนผลกระทบข้ึนอยูกับผลกระทบในทางตรงกันขาม
ตางๆ 

 สถานการณท่ีเกิดขึ้นของการเตรียมความพรอมและการลงทุน
ของ SMEs 

 โอกาสสําหรับบริษัทท่ีถูกลดความสําคัญในตลาดภายในประเทศ 
 ความจําเปนในการประหยัดเงินหรือปดกิจการ 
 โอกาสสําหรับการปลดลูกจางตอเศรษฐกิจของทองถ่ินโดยเฉพาะ
อยางย่ิงในพื้นท่ีท่ีมีงานนอยลง  

 คาตอบแทนและสภาพการจางงานในการจางงานสํารอง รวมถึง
การจางใหมในบริษัท EE  ขนาดใหญ   

 
การประเมินปญหาในระดับละเอียดอยูนอกขอบเขตของโครงการน้ี 
บางครั้ง บทสรุปทั่วไปสามารถไดรับมาจากรายงานของประเทศและ
ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีมีอยู 
รายงานของประเทศชี้วานาจะมี SMEs และผูคนจํานวนมาก ท่ีถูก
วาจางในการผลิตสําหรับปอนตลาดระหวางประเทศและจําเปนตอง
ยกเลิกการใชวัสดุอันตราย หรือไมก็ทําการอกแบบผลิตภัณฑใหม 
ดังน้ัน กฎหมายของสหภาพยุโรปและญี่ปุน และขอกําหนดอ่ืนๆ อยาง
นอยที่สุด จะสงผลกระทบทางลบในระยะสั้น เมื่อพิจารณาถึง
ขอกําหนดและการขาดความเตรียมพรอม 
 
ในระยะกลางถึงระยะยาวสถานการณนาจะเปนบวกมากกวาน้ี 

 มีการป รับปรับปรุ ง เพื่ อการ เปลี่ ยนแปลง อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสจะมีการปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดการ
สิ่งแวดลอมและ Eco-design และบริษัทจะตอบสนองความทา
ทายในการทําตามขอกําหนดและโอกาสของตลาดไดดีกวา 

 ความตระหนักท่ีเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับปญหาที่เพิ่มขึ้น สามารถ
ชวยใหเกิดการกระตุนและกําจัด E-waste และทําใหเกิด
อุตสาหกรรมรีไซเคิลที่สะอาดขึ้น รายงานของประเทศเนนปญหา
รายแรงในประเด็นน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง ในจีน และอินเดีย 

 
สําหรับ SMEs 
ผลกระทบโดยรวมตอ SMEs จะเปนแงลบในระยะสั้นสําหรับเหตุผลท่ี
กลาวมาขางตนและดังตอไปน้ี แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับผูเลนวาจะตอบสนอง
และพัฒนาตลาดอยางไร 

 ถาเปนบริษัทขนาดใหญและบริษัท TNCs  ซึ่งเขาใจเก่ียวกับ
ความเสี่ยงท่ีมีตอหวงโซอุปทานของตนเอง บริษัทเหลาน้ีจะ
สับเปลี่ยนไปท่ีซัพพลายเออรขนาดใหญท่ีมีความนาเชื่อถือ
มากกวา ซึ่งสรางอุปสรรคตอการสูญเสียธุรกิจของซัพพลายเอรร
ท่ีเปน SME ดังน้ี 
• ยกตัวอยางเชน ขอกําหนดท่ีเพิ่มขึ้นสําหรับหวงโซอุปทาน

ท่ีไมใชสารตะก่ัวในการบัดกรี (หรือ เครือขาย) สงผลให
จํานวนซัพพลายเออรท่ีมีขนาดเล็ก ไมสามารถหาทาง
แกปญหาการไมใชสารตะก่ัวไดทันเวลา สงผลใหถูกกําจัด
ออกจากหวงโซอุปทาน 

• ไมสามารถดําเนินการทํา Eco-design หรือใหขอมูลดาน
สิ่งแวดลอม ย่ิงไปกวาน้ัน ยังมีปญหาท่ีเก่ียวของกับการ
ผานขอกําหนด WEEE และ EuP ในอนาคต 

 SMEs ท่ียอมทําตามขอกําหนดและสามารถรักษาธุรกิจระหวาง
ประเทศได จะตองมีการลงทุนเปนจํานวนมาก และจะลดขีด
ความสามารถในการแขงขัน และยังความสามารถดํารงอยูได 

 บริษัทที่ไมลงทุนจะสูญเสียยอดขายในระหวางประเทศท่ีสงไปยัง
สหภาพยุโรป หรือ ญี่ปุน อาจจะมีขอได เปรียบในตลาด
ภายในประเทศ จากการมีสถานะทางการเงินท่ีเขมแข็ง 

 ซัพพลายเออรท่ีลมเหลวในการทําตามขอกําหนดซึ่งไมสามารถ
สับเปลี่ยนไปขายตลาดในประเทศ หรือตลาดตางประเทศท่ีมี
ขอกําหนดนอย ก็จะถูกยกเลิกคําสั่งและตองชําระหน้ี ถามีการ
ทําสัญญาเสร็จสมบูรณแลวสําหรับการจัดหาเพื่อปอนตลาด EU 
หรือ ในสวนของ TNC หรือ OEM 

 ตนทุนของการทําตามขอกําหนดมีความสําคัญ (RoHS มีตนทุน
เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ของตนทุนการผลิต) และอาจจะสงผล
ใหกําไรท่ีไดรับจากการดําเนินการตํ่าลงไปดวย 

 
ตามท่ีกลาวมาขางตน ในระยะกลางถึงระยะยาว อาจจะไมมีผลกระทบ
อยางมี นัยสําคัญและสงผลกระทบเชิงบวกโดยอุตสาหกรรมมี
ความสามารถที่เข็มแข็ง และความสามารถในการบริหารจัดการ
สําหรับการทําตามขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม  
นอกจากน้ี กลุม SME ท่ีมีอัตราความลมเหลวและการเริ่มตนใหมสูง 
ซัพพลายเออรของกลุม EE ท่ีมีการปรับตัวไดเร็วมีการขานรับตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว การเตรียมตัวเพื่อการ
ลงทุนและการแขงขันดานราคาและคุณภาพ บริษัทที่ไมมีการจัดการ
ดังกลาวท่ีดีพอจะไมมีทางอยูรอดได 
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โครงสรางของอุตสาหกรรมจะสงผลกระทบใหจํานวนของ SMEs 
ลดลงและมีการครอบงําเพิ่มขึ้นจากบริษัทสาขาของ TNC, OEMs 
ขนาดใหญ และผูรับจางประกอบสินคา 
 
สําหรับลูกจาง ครอบครัว และชุมชน 
ผลกระทบตอลูกจาง ครอบครัว และชุมชน ในประเทศเอเชียจะขึ้นอยู
กับความเฟองฟูของเศรษฐกิจและตลาด EE และความสามารถของ
บริ ษัท ในการสับ เปลี่ ยนการขายไปในตลาดทาง เลื อก  และ
ความสามารถของการเลิกจางงานเพื่อหางานแหงอ่ืนไดเร็ว ย่ิงไปกวา
น้ัน ยังกอใหเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวของกับความมั่งค่ัง หรือ ความขาด
แคลนดังน้ี 

 ผลกระทบของการเลิกจางจะข้ึนอยูกับทางเลือก ยกตัวอยางเชน 
ถาการเคลื่อนยายแรงงานจากกลุม SME ท่ีออนแอเปน
แรงผลักดันใหเกิดการจางงานแทนใบบริษัท EE ขนาดใหญ ซึ่ง
อยูในตําแหนงที่เขมแข็ง ความสําคัญของแตละบริษัทจะขึ้นอยู
กับความสัมพันธระหวางเง่ือนไขและรางวัลตอบแทน 

 ผลสืบเน่ืองสําหรับเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะขึ้นอยูกับธรรมชาติ
ของบริษัทขนาดใหญเหลาน้ี ถาเปนบริษัทในประเทศหรือบริษัท
อ่ืนๆ ลงทุนในดานนวัตกรรมจะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ 
ถาเปนการผลิตจากบริษัทลูกซึ่งผลิตปริมาณนอย หรือ ไมมีการ
ออกแบบและนวัตกรรม จะไมยอมรับใน SMEs ซึ่งสามารถลด
ระดับความสัมพันธของนวัตกรรมตอเศรษฐกิจและจะเปน
อันตรายตอเศรษฐกิจในภาพรวม 

 สถานการณในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดคือลูกจางท่ีมีความเก่ียวของ
นอย ซึ่งไมมีทางเลือกโดยตรงและสงผลใหถูกปลด หรือเลิกจาง 
ทําใหเกิดความยากจนสําหรับลูกจางและครอบครัว 

 ในสวนของชุมชนขึ้นอยูกับการเติบโตของกลุมบริษัท SME ซึ่ง
จะสงผลกระทบในเชิงลบโดยทําใหเกิดการปลดคนงานหรือเลิก
จาง ในพื้นที่ท่ีไมมีงานอื่นทําการเลิกจางสามารถสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญ 

 ผลกระทบตอเพศยังไมแนนอนแตถา SMEs ใหโอกาสมากกวา 
หรือ โอกาสท่ีดีกวา สําหรับสตรีในการจางแรงงาน การศึกษา
และฝกอบรม เปรียบเทียบกับบริษัทลูกหรือผูประกอบ ขอเสีย
ของ SMEs จะมีผลกระทบดานลบสุทธิ ผลกระทบจะขึ้นอยูกับ
มิติทางวัฒนธรรม และโครงสรางของแรงงานใน SME รวมถึง 
สัดสวนการจางแรงงานสตรีแบบชั่วคราว และสัดสวนของการ
เคลื่อนยายแรงงาน 

 
สําหรับความไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 
ขนาดของผลกระทบดานลบใดๆ จะมีหรือไมมีนัยสําคัญ ถาการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ภูมิภาค หรือ ทองถ่ิน เกิดขึ้นในทางตรงกัน
ขามดังน้ี  

 หากขาดการลงทุนและขาดความพรอมท้ังอุตสาหกรรม มีความ
เปนไปไดท่ีอุตสาหกรรมของบางประเทศและเศรษฐกิจระดับชาติ

จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะสงผลกระทบอ่ืนๆ 
ตามมา 

 นอกจากน้ี ความแข็งแรงของกลุม SME ชวยสนับสนุน
ผลประโยชนในทองถ่ินและเศรษฐกิจของทองถ่ิน  ในทางตรงกัน
ขาม บริษัทผลิตท่ีเปนสาขาของตางประเทศจะสงกําไรกลับ
ประเทศไปยังบริษัทแม 

 โครงสรางของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง 
SMEs และบริษัทขนาดใหญมีความสําคัญตอการพิจารณา โดย
ท่ีบริษัท SMEs เปนการจัดหาปจจัยการผลิตใหกับบริษัทท่ีใหญ
กวา ดังน้ัน ตอมาจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
และการเติบโตในกลุม EE ในประเทศหรือในพื้นที่ สําหรับบริษัท
ขนาดใหญซึ่งสวนใหญแหลงท่ีมาของช้ินสวนมาจากระหวาง
ประเทศ บทบาทของบริษัทขนาดใหญตอเศรษฐกิจระดับชาติ 
ภูมิภาค และทองถ่ินจะมีจํากัด 

 มูลคาการลงทุนจากตางประเทศและ TNCs ไมควรจะถูกลืม 
โดยสงผลใหเกิดการเติบโตของการจางงานของกลุมซึ่งเปนการ
ปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต และมีสวนใหเกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไป เมื่อขนาดกําไรของอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากขึ้น เชน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนใน
โครงสรางทางสังคมและวัตถุ รวมถึงการศึกษาและฝกอบรม ซึ่ง
จําเปนตองมีความสมดุลระหวางบทบาทของบริษัทขนาดใหญ
และ SMEs 

 
รัฐบาลและสมาคมการคา 
ศักยภาพของผลกระทบในทางตรงขามตอกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 
ขอเสนอแนะมีความจําเปนสําหรับแตละรัฐบาลและสมาคมการคา เพื่อ
เขาควบคุมสถานการณในการสนับสนุนกลุม SME อิเล็กทรอนิกสแต
ละรายใหสามารถทําตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมได 
 
ปญหาที่ขยายตัวมากขึ้น 
เมื่อพิจารณาการพัฒนาในสหภาพยุโรปและญี่ปุนเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาในสหรัฐอเมริกา (หลายๆ รัฐมีการพิจารณาออกกฎหมาย 
RoHS แยกจากกัน) มีคําเตือนวา 1 ใน 4 ของโลก ซัพพลายเออรจะ
ไมสามารถจัดการกับความตองการสําหรับการไมใชสารตะก่ัวได และ
สามารถสรางความขาดแคลนและปญหาสําหรับผูผลิต OEM ได ซึ่ง
ท้ังสองกรณีน้ียังไมมีความชัดเจน แตปญหาของการจัดหาของซัพ
พลายเออรจะมีกระบวนการสงผานระดับโลกคอนขางชาและสามารถ
ซื้อไดเพียงบางคร้ังสําหรับบางซัพพลายเออร ปจจัยสําคัญจะหางไกล
เทาใด จีนมีการบังคับใชขอเสนอ RoHS ของตนเอง 
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3.3  การประเมินผลกระทบตอประเทศ 
 
รายงานของประเทศในจีน อินเดีย และไทย ชวยสนับสนุนความ
ตระหนักของโครงการนี้เก่ียวกับความตระหนักท่ัวไปที่อยูในระดับตํ่า
และการเตรียมพรอมของ SMEs และผลกระทบที่มีศักยภาพ แตไมได
ประเมินผลกระทบในระดับรายละเอียด ซึ่งจะเหมาะสมกับสถานการณ
และขึ้นอยูกับปจจัยท่ีไดกําหนดไวในสวนท่ี 3.1 
ประเด็นเก่ียวกับขนาดของผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม เปน
ผลกระทบที่ใหญท่ีสุดในจีน ซึ่งมีอุตสาหกรรม EEE ใหญท่ีสุดและ
จํานวนซัพพลายเออรของ EE ท่ีเปน SME มากที่สุด รวมถึงจํานวน
ประชากรมากท่ีสุด รายงานของประเทศจีนชี้ใหเห็นความกังกล
เก่ียวกับอุตสาหกรรม เชน เตาอบไมโครเวฟ และเคร่ืองปรับอากาศ 
ซึ่งมีผลกระทบแลวโดยสงผลใหกําไรลดตํ่าลงมาก 
อยางไรก็ตาม การพิจารณาอยางถ่ีถวนพบวา ถาสินคาที่มีการสงออก
มากที่สุดเปนการประกอบจากการนําขาชิ้นสวนและประกอบ โอกาส
ของตลาดสงออกสําหรับ SMEs รายเล็กๆ มีอยูอยางจํากัด (เน่ืองจาก
ผูรับจางประกอบในตลาดมีการผลิตสินคาจํานวนมากเชนเดียวกับ
บริษัทขนาดใหญ) ผลกระทบของ RoHS และกฎหมายอ่ืนๆ ตอ 
SMEs รายเล็กๆ มีความชัดเจนนอยมากและอาจจะไมเปนจริง 
สําหรับการขัดขวางการเพิ่มขึ้นของมาตรฐานอุตสาหกรรมและทําให
ภาระตนทุนสูงขึ้นอยางมากสําหรับบริษัทท่ีไดรับผลกระทบแลว
สามารถทําตามระเบียบไดอยางสมบูรณ 
 
รายงานของอินเดียชี้ใหเห็นถึงความกังวลท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

 ถึงอยางไรก็ตาม บริษัท SME ท่ีมีความสามารถสูงบางบริษัทใน
อินเดีย ระดับสมรรถนะโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมรายงานวาอยู
ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ีรูจัก 
รวมท้ัง ไทย ไตหวัน และจีน  

 อุตสาหกรรมของอินเดียและเศรษฐกิจของประเทศมีขอ
เสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ถาการ
ลงทุนและการสนับสนุนของรัฐบาลมีไมเพียงพอ ซึ่งสามารถบอก

เปนนัยวาจะมีการสูญเสียงาน โรงงานปด สูญเสียความสามารถ
ใชงานของบริษัท และรายไดลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
โดยรวม 

 ทางเลือกของการสับเปลี่ยนการขายไปยังตลาดตางประเทศอ่ืนๆ 
(ท่ีมีมาตรฐานตํ่ากวา) จะมีคอนขางจํากัด ในขณะท่ี การทําตาม
มาตรฐานในทันทีจะสามารถแขงขันในตลาดระหวางประเทศได 

 ความสําคัญของการเลิกจางตามดวยการปลดคนงานโดยบริษัทท่ี
ไมผานขอกําหนดจะขึ้นอยูกับความเร็วในการหางานท่ีอ่ืนของ
ลูกจางท่ีถูกเลิกจางและขึ้นกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
เศรษฐกิจท่ีถดถอยในระดับภูมิภาค สงผลกระทบทางลบตอการ
เลิกจางทําใหเกิดความยากไรของลูกจางและผูอาศัย โอกาสท่ี
ดีกวาสําหรับผูผลิตรายใหญท่ีเปนจุดศูนยกลาง เชน Bangalore, 
Delhi, Mumbai และศูนยกลางทางเศรษฐกิจแหงใหม เชน 
Hyderabad, Pune และ  Chennai 

 ผลกระทบตอลูกจางสตรีคาดวาจะเปนผลกระทบในทางลบ
เชนกัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน SME ในอินเดีย มี
เปอรเซ็นตการจางแรงงานสตรีสูงมาก เน่ืองจากลูกจางสตรีสวน
ใหญมีการศึกษานอยซึ่งเปนอันตรายตอตอเศรษฐกิจและสังคม 

 
รายงานของประเทศไทยชี้ใหเห็นถึงความกังวลท่ัวไปเก่ียวกับศักยภาพ
ของผลกระทบ โดยเฉพาะอยางย่ิงความไมเทาเทียมกันท่ีเปนภาระตอ
ซัพพลายเออรลําดับชั้นที่ 2 และช้ันท่ี 3 (ซึ่งสวนใหญเปน SMEs) 
เมื่อเปรียบเทียบกับซัพพลายเออรในชั้นแรก (ซึ่งสวนใหญเปนผู
ประกอบที่มีขนาดใหญ) อยางไรก็ตาม หลายบริษัทในลําดับชั้นที่ 1 
และชั้นที่ 2 มีการเตรียมพรอมเปนอยาง ดี (80% และ 50% 
ตามลําดับ) 
สถานการณน้ีจะสะทอนใหเห็นวาบางสวนมีความพยายามในการ
เตรียมการ (ตารางที่ 7)  เชนเดียวกับโครงสรางของอุตสาหกรรมที่มี 
SMEs เพียงไมก่ีรายตอสูกับ TNCs ท่ีเปนผูประกอบหรือบริษัทสาขา 
 

 
ตารางที่ 7 : การริเริ่มการทํา Eco-design และการสนับสนุนการทําตามขอกําหนดของประเทศไทย 
ตัวอยางของการริเริ่มประกอบดวย  

 การริเริ่มการทํา LCA/Eco-design ของหนวยงานตางๆ เชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI) 

 โครงการ Green Camp ดําเนินการโดยสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
ประกอบดวย การฝกอบรมผูเชี่ยวชาญ (15 คน) การฝกอบรม
วิทยากร (200 คน) ฝกอบรมอุตสาหกรรม (1,000 คน) และ
โครงการสาธิต 

ความตระหนักของอุตสาหกรรมและการสรางขีดความสามารถ 
(การจัดสัมมนา การใหคําปรึกษา การจัดทําโครงการสาธิต การ
พัฒนาวิธีการ) 

 การประชุมแสดงความคิดเห็นและเครือขาย: Thai LCA 
Network, Thai RoHS Forum, Thai Green Design Network 
(TGDN) 

 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางประเทศ เชน 
IEC/TC111, WG2 

 ศูนย วิ จั ย  มหาวิทยาลัย  หนวยงานภาครัฐ และองคกร
อุตสาหกรรม เขามามีสวนรวมดว 
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4.0 ชองวางและความตองการสําหรับอนาคต 
 
 
รายงานของประเทศช้ีใหเห็นวา ชองวางที่นาเปนหวงในความสามารถ
ของซัพพลายเออรสวนใหญท่ีเปน SME ของเอเชีย เพื่อใหทําตาม
ขอกําหนดสําคัญจากระเบียบของสหภาพยุโรปและขอกําหนดอ่ืนๆ 
ของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม มีความจําเปนโดยท่ัวไปและ
เรงดวนสําหรับการสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถจาก
รัฐบาลและสมาคมอุตสาหกรรม 
 
รายงานน้ีเนนท่ีความตองการดานเทคนิคและการจัดการสําหรับ
สนับสนุนในเรื่องขอมูลขาวสารและการทํา  
Eco-design ความตองการอ่ืนๆ เชน นโยบายของรัฐบาล (เชน การ
ยกเวนภาษี) การเขาถึงแหลงเงินทุน และการสนับสนุนดานตลาดอยู
นอกเหนือขอบเขตของรายงานฉบับน้ี 
 
ความจําเปนท่ีมีศักยภาพพิจารณาเปน 2 สวนหลักๆ คือ การบริหาร
จัดการและเทคนิค ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบและการพัฒนาอ่ืนๆ จําเปนตองมีทักษะท้ังสองอยาง 
 
4.1 ความตองการในการบริหารจัดการ 
 
ซัพพลายเออรจําเปนตองมีระบบการจัดการภายในที่เหมาะสม การ
จัดการพื้นฐานสําหรับบริษัทขนาดเล็ก (ซึ่งไมมีใบรับรอง ISO 9001 
และ ISO 14001) และการจัดการท่ีใชความเชี่ยวชาญมากกวาสําหรับ
บริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ 
 
ทั่วไป 
สวนประกอบของการจัดการที่จําเปนในบริษัทประกอบดวย 
ขอมูล 

 บริษัทตองการเวลาและขอมูลท่ีเ ก่ียวของเพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงและเปนความตระหนักตอสิ่งท่ีเก่ียวของ ยกตัวอยาง
เชน 
• ระบบติดตาม 
• การควบคุมการทําตามขอกําหนด 
• การสื่อสารภายในและระบบขอมูลขาวสาร 

• การสื่อสารภายนอกกับลูกคา สมาคมอุตสาหกรรม ผูมี
อํานาจบังคับใชกฎหมายระดับชาติ และหนวยงานภาครัฐ 

• การบริการสําหรับสมาชิก 
• การบริการใหคําปรึกษา 

 
การวางแผน  

 การพัฒนาและการดําเนินกลยุทธสําหรับการยกเลิกการใชสาร
อันตราย รวมถึงการลงทุนในสายการผลิตใหม วัสดุและอุปกรณ 
การเตรียมการทดสอบ การฝกอบรมบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ 

 การพัฒนาและการดําเนินกลยุทธสําหรับการออกแบบใหม
สําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปน
สําหรับชวยในการรี ไซเ คิล ประสิท ธิภาพพลังงาน หรือ
ขอกําหนดอ่ืนๆ และการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคา OEM หรือ 
การปดฉลากในผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในการทําขอกําหนดของ 
WEEE หรือ ขอกําหนดอ่ืนๆ 

 ถาจําเปนเพื่อทําตามขอกําหนดภายใต  EICC หรือขอกําหนด
อ่ืนๆ ของซัพพลายเออรท่ีเปนลูกคา ตองมีการพัฒนาแผนงาน
สําหรับการปรับปรุงสภาพการทํางาน 

 
องคกร 

 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและทักษะเพื่อจัดการกับการ
ทําตามขอกําหนดและการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการวางแผน 
การบริหารคุณภาพ (รวมถึงการตรวจประเมิน) และการทํา 
Eco-design 

 บูรณาการ eco-design และการจัดหาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(green procurement)  เขาไปในกระบวนการของระบบองคกร 

 
รายงานของประเทศจําแนกชองวางท่ัวไปและชองวาเฉพาะในการ
จัดหาขอมูลและในการจัดการสิ่งแวดลอม สวนประกอบท่ีสมบูรณและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของการจัดการที่จําเปนแสดงไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 8: การบริหารจัดการที่จําเปนเพิ่มเติมที่เสนอในรายงานประเทศ 
จีน 

 เพิ่มความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอม/สุขภาพอนามัย และ
ผลกระทบตอผูประกอบการจีน (การขาดความตระหนักเชื่อวาจะ
ทําใหสูญเสียตลาดสงออก) 

 การเก็บรวบรวม แยกประเภท และการเผยแพรขอมูล: โดย
ชองทางรัฐบาล อุตสาหกรรม หรือชองทางอ่ืนๆ สําหรับ
ผูประกอบการจีน เพื่อใหไดรับขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดดาน
สิ่งแวดลอมสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในตลาดระหวาง
ประเทศ  

 สงเสริมการขอใบรับรอง ISO14001 

 ดําเนินการตามระบบ China Compulsory Certification (3C) 
สําหรับผลิตภัณฑท่ีถูกกําหนด 

 ปรับปรุงระบบฉลากสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 พัฒนาฝาย/หนาท่ี ดานสิ่งแวดลอมภายในบริษัทและระบบ
บริหารจัดการท่ีเก่ียวของ พิจารณาบทบาทของบริษัทท่ีลงทุน
โดยตางประเทศและ SMEs 

 
อินเดีย 

 ทําความเขาใจและติดตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดและ
ความเก่ียวพันกัน 
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 รวบรวมและสื่อสารขอมูลของวัฏจักรชีวิต รวมถึง EuP และ
ขอกําหนดดานเทคนิคอ่ืนๆ เชน การจัดการพลังงาน มาตรฐาน
แรงงาน เปนตน 

 การพัฒนาหลักปฏิบั ติ ท่ี ดี ท่ีสุ ดสํ าหรับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาทักษะดาน Eco-design 

 สงเสริมการขอการับรองมาตรฐาน ISO14001 และ ISO 9001 
 ทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
 การจัดหาเวลาที่เหมาะสมและขอมูลที่เก่ียวของเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกําลังเกิดขึ้นและความเก่ียวพันท่ีเกิดขึ้น 

 พัฒนาระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกลยุทธสําหรับ
การยกเลิกการใชสารอันตราย การลงทุนในสายการผลิตใหม 
กระบวนการ วัตถุดิบ ความสามารถในการทดสอบ การฝกอบรม 
และขอกําหนดอ่ืนๆ วางแผนกลยุทธสําหรับการออกแบบใหม
สําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต ฉลากสิ่งแวดลอมและ
กิจกรรมอ่ืนๆ 

 กําหนดแผนงานสําหรับ SA 8000 และรับปรุงมาตรฐานแรงงาน
และสภาพการทํางาน 

 พัฒนาความเชี่ยวชาญขององคกรเพื่อรับมือกับความทาทายของ
การทําตามขอกําหนดและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการวางแผน
สําหรับการจัดการ และโปรแกรมตรวจประเมินคุณภาพและ 
Eco-design และบูรณาการ Eco-design และการจัดหาท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (green procurement) เขาไปใน
กระบวนการขององคกร 

 
ประเทศไทย 

 พัฒนาเพิ่มเติมเก่ียวกับการทํา Eco-design 
 สรางจุดศูนยรวมสําหรับ EEE ของไทยในการรวบรวมขอมูล 

LCA และเผยแพร กําหนดมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ และ
การจัดทําเกณฑมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

 เสนอใหมีศูนยแหงความเปนเลิศ (centre of excellence) ใน
การถายทอดองคความรู  

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยควรจะเปนจุดศูนยรวมสําหรับ
ความรวมมือระหวางรัฐบาลและภาคเอกชนในหวงโซอุปทานท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green supply chain) การจัดหาท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (green procurement) และ สรางความ
ตระหนักของผูบริโภคตอสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
4.2 ความตองการดานเทคนิค 
 
การสรางความตระหนักและการฝกอบรม 
การสรางความตระหนักและการฝกอบรมเปนความจําเปนเบื้องตน 
โดยท่ัวไปแลว SMEs มีความตระหนักนอย และมีความเขาในเก่ียวกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมและปญหา CSR นอย จนถึงทุกวันน้ี เกือบจะไมมี
รัฐบาลในประเทศเหลาน้ีท่ีมีการเริ่มโครงการท่ีครอบคลุม eco-design 
วัสดุทดแทนสารอันตราย และการรีไซเคิล 
 
หัวขอสําคัญท่ีจําเปนในการฝกอบรมเพื่อสรางความตระหนัก ไดแก 

 กฎหมายและความเก่ียวกของกัน  
 การวางแผนและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 
 การบริหารจัดการดาน eco-design 
 การใชเครื่องมือในการออกแบบ 
 การรวบรวมและสื่อสารขอมูลของวัฏจักรชีวิต (โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง EuP) 

 
การดําเนินการดานเทคนิค 
ซัพพลายเออรจําเปนตองดําเนินการตามคําแนะนําตอไปน้ี 

 เทคโนโลยีท่ีมีอยูสําหรับการทดแทนวัสดุอันตราย 
 ทางเลือกและวิธีการทดสอบ รวมท้ัง ท่ีใชในโรงงาน สิ่งอํานวย
ความสะดวกของอุตสาหกรรม หรือ ผูใหใบรับรองอิสระ การ
ทดสอบและวิเคราะหผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเปนความตองการ
ท่ีโดนบังคับ ยกตัวอยางเชน โซน่ี มีการวาจางผูตรวจประเมิน

คุณภาพนับพันราย เพื่อรับหรนาท่ีในการทดสอบและวิเคราะห
ผลิตภัณฑเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ  RoHS 

 ฝกอบรมดาน eco-design รวมถึงการใชเครื่องมือการออกแบบ 
 ระบบขอมูลขาวสารสําหรับการทําตามขอกําหนด  
 เก็บรวมรวมขอมูลที่มีคุณภาพดี 

 
สําหรับบริษัทซึ่งดําเนินการผลิตในยุโรป หรือท่ีเชื่อไดวาเปนผูผลิตใน
ยุโรป ภายใต ระเบียบ WEEE บริษัทเหลาน้ีตองสรางขอกําหนดใน
การนํากลับคืนและการรีไซเคิล ตามระเบียบ WEEE ซึ่งจะมีปญหาใน
หลายๆ บริ ษัทจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีมีสํานักงานขาย /
การตลาด ในยุโรป ซึ่งไมมีหนาท่ีในการจัดการสิ่งแวดลอม หลาย
บริษัทจะไมตระหนัก เน่ืองจากคิดวา ผูผลิต ภายใตระเบียบ WEEE 
จะมีแผนการรวมกันในการดําเนินการตามขอกําหนด หรือ ดําเนินการ
จัดการดวยตัวเองสําหรับการรีไซเคิล 
ความตองการเพื่อทําตามขอกําหนด RoHS จะมีความจําเปนตอง
สรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบ หรือ จัดการโดยองคกรท่ี
สาม 
รายงานของประเทศชวยสนับสนุนความตองการและชองวางท่ัวไป
เหลาน้ี ขอเสนอเพิ่มเติมแสดงดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 9: ความตองการดานเทคนิคเพิ่มเติมที่เสนอในรายงานประเทศ 
จีน 

 สงเสริมการประยุกตใช eco-design ใหความสนใจตอการจํากัด
การใชสารอันตรายและมีพิษ การลดการใชพลังงานในผลิตภัณฑ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 สงเสริมการใชชิ้นสวนท่ีสามารถสับเปลี่ยนได 
 สรางระบบการนํา e-waste กลับคืน การใชซ้ํา และการรีไซเคิล 
ในระดับรัฐบาลและระดับบริษัท 

 
อินเดีย 

 จําแนกความตองการดานเทคนิคท่ีสําคัญเพื่อดําเนินโปรแกรมท่ี
เหมาะสมและใหเขากับระบบสนับสนุน 

 สรางโครงสรางพื้นฐานดานเทคนิคและระบบสนับสนุน (สําหรับ
การทํา eco-design การรีไซเคิล การรวบรวม e-waste การ
บําบัด การกําจัด เปนตน) 

 ฝกอบรมดานเทคนิค การถายทอดความรูและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด  

 สรางสถาบันใหมดานเทคนิคและกําหนดหนวยงานท่ีมีอยูบาง
หนวยงานเพื่อเปนผูนําดานเทคนิคท้ังหมดของการขับเคลื่อน
ดานสิ่งแวดลอมดวยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังหมด คือ อุตสาหกรรม ผู เชี่ยวชาญ คนงานในโรงงาน 
นักวิจัย NGOs หนวยงานจัดการ e-waste และรัฐบาล ผูมีสวน

ไดสวนเสียทั้งหมดจําเปนตองไดรับมอบหมายความรับผิดชอบที่
ชัดเจนและสามารถทําการอธิบายไดในการปฏิบัติงาน  

 สรางการฝกอบรมท่ีละเอียดในดานการปฏิบัติการ เชน การ
ออกแบบ เครื่องมือ กระบวนการ การทดสอบ และการให
เหตุผล 

 พัฒนาแผนงานสําหรับอนาคต เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหม 
จัดเรียงเครื่องมือในสายการผลิตใหม วัสดุใหม กระบวนการใหม 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบ (ภายในโรงงาน หรือ 
หนวยงานท่ีสาม) ฝกอบรมบุคลากร 

 
ประเทศไทย 

 พัฒนาความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและสนับสนุนซัพ
พลายเออรท่ีเปน SME ในการแกปญหา ทางดานเทคโนโลยี 
(บริษัทของไทยพิจารณาพบวาความสามารถดานวิจัยและพัฒนา
นอยกวาบริษัทของมาเลเซีย) 

 พัฒนามาตรฐานดานเทคโนโลยีในการทดสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ หนวยงานที่มี อํานาจใบการให ใบรับรอง และ
ตรวจสอบ ใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 สรางศูนยกลางสําหรับใหความชวยเหลือในการเผยแพรความรู
ดานเทคโนโลยีแกผูผลิต รวมถึง ขอมูลพื้นฐานที่นาเชื่อถือและ
ชัดเจนสําหรับอุตสาหกรรม องคความรูและขอมูลสําหรับซัพ
พลายเออรรายเล็ก เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

 ประเด็นปญหาเรงดวนของมาตรฐานดานเทคนิคของผลิตภัณฑ 
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5.0 แผนการเสริมสรางขีดความสามารถ 
 
 
งานของโครงการ AEDE เปนการใหคําแนะนําเก่ียวกับความตองการ
ของ EU ในการทํางานรวมกับญี่ปุน ผานหนวยงานระดับชาติท่ี
เหมาะสม เพื่อใหความชวยเหลือบางระดับแก SMEs ในประเทศ
เอเชีย ท่ีไดรับผลกระทบจาก RoHS, WEEE และระเบียบอ่ืนๆ 
เหตุผลตางๆ สําหรับการใหความชวยเหลือท่ีจําเปน (เชน ระดับของ
ขอเสีย และความขาดแคลนตางๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากขอกําหนดตางๆ) 
ไดแก 

 จริยธรรม: เน่ืองจากซัพพลายเออรมีความจําเปนตองลงทุน
เพื่อใหเกิดผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมตอ EU ย่ิงไปกวาน้ัน 
ซัพพลายเออรสวนใหญท่ีไดรับผลกระทบมีความสามารถนอยใน
การทําตามขอกําหนด 

 การคาขายทึ่เทาเทียมกัน: เพื่อรับรองวากฎระเบียบจะไมเปน
อุปสรรคทางการคา 

 ความรับผิดชอบของผูผลิต: บริษัท TNC สวนใหญซึ่งเปนลูกคา
ของซัพพลายเออรอยูในญี่ปุนหรือยุโรป 

 เศรษฐกิจ: เมื่อมีการออกขอกําหนดสงผลเสียตอกําไร รูปแบบ
ของการพิจารณาใหการสนับสนุนเพื่อสรางขีดความสามารถเปน
ขอมูลสําคัญและการฝกอบรมซึ่งมีราคาไมแพง 

 
แผนงานท่ีจําเปนเพื่อกําหนดในระดับรายละเอียดโดยผานโครงการ 
รัฐบาล สมาคมการคา และผูมีสวนไดสวนเสียของอุตสาหกรรม มี
ความจําเปนตองนําเอารายงานเฉพาะประเทศและกลุมยอยมาใช 
ท่ีจะกลาวตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงสรางที่บงบอกสําหรับ
แผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว 
 
5.1  แผนงานระยะสั้น 
 
ความจําเปนเรงดวนคือการพัฒนาแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
ท้ังหมดสําหรับภูมิภาค เชนเดียวกับแผนภาพรวมและแผนแตละ
ประเทศซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกันเพื่อวิเคราะหความตองการของ
ประเทศ 
 
แผนท้ังหมดน้ีประกอบดวย 

 พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสื่อสารและการให
ขอมูล รวมถึงแหลงอินเตอรเน็ตถาเปนไปได 

 สรุปยอสําหรับคณะผูบริหารระดับอาวุโส 
 พัฒนาและดําเนินการจัดฝกอบรมในการทําตามขอกําหนดและ
การบริหารจัดการ 

 พัฒนาและดําเนินการจัดฝกอบรมผูเชี่ยวชาญในการทํา eco-
design การจัดการหวงโซอุปทาน และประเด็นท่ีเก่ียวของ เชน 
ปญหา CSR 

 พัฒนาและดําเนินการจัดฝกอบรมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค เชน 
การทดสอบ 

 สําหรับกลุมท่ีเปนผูผลิตจัดใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการสราง
แผนงานการรีไซเคิล (เชน การวิจัยของผูรีไซเคิล การพัฒนา
เกณฑในการประเมินผล กระบวนการชําระเงิน) 

 พัฒนาหนังสือพกพา (booklets), CD-Roms หรือขอมูลท่ี
สามารถดาวนโหลดได เปนภาษาประจําชาติ 

 
การฝกอบรมสามารถจัดในรูปแบบเปนทางการ หรือรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) การใชอินเตอรเน็ตเพื่อหา
ตัวอยางที่อยูบนเว็บไซต  ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกใชไดถาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT อยูในระดับดี 
การพัฒนาแผนการฝกอบรมท่ีจะกลาวตอไปน้ีเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
พิจารณา 

 วิเคราะหความตองการในการฝกอบรม 
 ใหความตระหนักเบื้องตน 
 ฝกอบรมเฉพาะเจาะจงและหลักการออกแบบดวย  eco-design 
 ฝกอบรมวิทยากรท่ีเปนท่ีตองการ 
 ฝกอบรมดวยภาษาประจําชาติ 
 SMEs สวนใหญในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา
ไมไดรับการติดตอจากสมาคมการคา ดังน้ัน SMEs มีความ
ตองการเชนกันจึงตองต้ังเปาหมายโดยตรง 

 
แผนงานจะตองถูกผลักดันใหเขาถึงในระดับชาติ เชน การนําโดย
รัฐบาล หรือการริเริ่มของอุตสาหกรรม และใหการสนับสนุนแผนงานท่ี
ไดวางไว 
กฎหมายของรัฐบาลและการิเริ่มของอุตสาหกรรมโดยสมัครใจมี
ความสําคัญเทียบเทากับการสงเสริม  
eco- design การรวมมาตรฐานเขาดวยกันโดยรัฐบาล การสราง
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาล และการริเริ่มของอุตสาหกรรมดวย
ความสมัครใจในการทํา eco-design เปนการจัดเรียงลําดับกอนหลัง
ระหวางผูผลิตและ 
ซัพพลายเออร 
ในระยะสั้นเนนความพยายามท่ีจําเปนตองทําตามขอกําหนด RoHS 
และเพงเล็งตอการสื่อสารและขอมูลพื้นฐาน และการฝกอบรมในทุก
พื้นที่เพื่อสรางการริเริ่มที่มีอยูและใหมากท่ีสุดสําหรับ SMEs หาก
เปนไปได  
การเขาถึงอันหน่ึงสามารถตั้งเปาหมายที่ซัพพลายเออรรายสําคัญ
พรอมๆ กับการใหขอมูลแกซัพพลายเออรของพวกเขา 
 
5.2  แผนงานระยะกลาง 
 
แผนระยะกลางถึงระยะยาวจะเปนการใหการสนับสนุนท่ีกําลังดําเนินอยู
เพื่อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายในอนาคตและการริเริ่มอ่ืนๆ ในแนวทางท่ีมีประสิทธิผล 
ความตองการของทุกพื้นท่ีท่ัวโลกจะยังคงมีอยูเชนกัน แตเปนระดับท่ีมี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น เชน การพัฒนาทักษะและองคความรู 
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ในระยะกลางและระยะยาวจําเปนตองมีสถาบันฝกอบรมและโปรแกรม
ใหความรูภายในสมาคมการคา หนวยงานฝกอบรมอยางมืออาชีพ 
และมหาวิทยาลัยในอินเดีย ไทย และจีน 
หัวขออ่ืนๆ ของการฝกอบรมสามารถดําเนินการเก่ียวกับขอดีของ
ความไดเปรียบในการแขงขันผานการทํานวัตกรรม 
 
5.3  แผนงานระยะยาว 
 
การวางแผนในระยะยาวประกอบดวยการสรางและการนําแผนระยะสั้น
และระยะกลางมาขยายผล เชนเดียวกับการวางตําแหนงเพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาอยางตอเน่ืองในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และ
สหรัฐอเมริกา เหลาน้ีจําเปนตองรักษาภายใตการทบทวน ซึ่ง
ประกอบดวย 

 การเพิ่มขึ้นของขอกําหนดเพื่อการประยุกตใช  eco-design 
และใหขอมูลเก่ียวกับ LCA ตลอดหวงโซอุปทาน 

 การเพิ่มขี้นของขอกําหนดเพ่ือทําตามขอกําหนด CSR ตลอด
หวงโซอุปทาน 
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