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คํานํา 
 
 
วันน้ีมีความจําเปนที่ตองกดดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ
อินเดียเพื่อไลตามอยางไมลดละและคลี่คลายความซับซอนของหวง
โซอุปทานทั่วโลกท่ีกําลังเรียกรองใหเปนไปตามบรรทัดฐานการ
ยินยอมตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเริ่มมีผลบังคับในตอนน้ี 
ปราศจากการดําเนินกลยุทธของอินเดียท่ีเรียกรองใหกําหนด
โปรแกรมการดําเนินการและนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเปน
ตัวเทียบเคียงท่ีเหมาะสม การแขงขันและการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เกิด
ความติดขัด ดังน้ัน บริษัทท่ีพัฒนากิจวัตรไดแข็งแกรงเพื่อ
หลีกเลี่ยงตนทุนที่คอนขางสูงของการไมยินยอมตามขอกําหนด 
การดําเนินการในการวางจําหนายในตลาดโลกโดยใชกระบวนการ
ดานเทคโนโลยีสะอาดและโปรแกรมนํากลับมาใชใหมท่ีมีการ
ดําเนินการไดถูกรวบรวมไวแลว ในความตอนตนรายงานฉบับน้ี
เปนสวนหน่ึงของโครงการอิเล็กทรอนิกส Eco-Design แหงเอเชีย 
(AEDE)  
 
ในป ค.ศ. 2001 ELCINA สนับสนุน Mohammed Saqib, 
Yashika Singh และ Ritu Kumar ในการทํารายงาน “การคาอยาง
ย่ังยืนในอิเล็กทรอนิกส: ความทาทาย ความจริง และกลยุทธ
สําหรับกลุมชิ้นสวนประกอบของอินเดีย” ซึ่งถูกตีพิมพโดย Rajiv 
Gandhi Institute of Contemporary Studies การศึกษาน้ีทําให
ทราบถึงระดับความตระหนักและสถานภาพการจัดการสิ่งแวดลอม
ของกลุมอิเล็กทรอนิกสของอินเดียกอนท่ีมาตรการการยินยอมเริ่ม
มีผลบังคับ การศึกษาพบวาบริษัทอิเล็กทรอนิกสระดับโลกบางราย
เริ่มทํางานรวมกับหุนสวนในหวงโซอุปทานในการดําเนินการตาม
มาตรการการยินยอมแลว ตอมาเงามืดของระเบียบ WEEE 
(Waste Electrical and Electronics Equipment) และระเบียบ 
RoHS (Restriction on Hazardous Substances) เริ่มปรากฏ
ขึ้นมาครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก 
 
สิ่งท่ีแตกตางมากในตอนนี้ โดยในป ค.ศ. 2007 รัฐสมาชิกสวน
ใหญของ EU มีการดําเนินการตามระเบียบ WEEE และกําหนด
เสนตายสําหรับระเบียบ RoHS ซึ่งบังคับใชในเดือนกรกฎาคม ป 
ค.ศ. 2006 ประเทศอ่ืนๆ กําลังสรางขอกําหนดวิธีการในการ

ยินยอมดานสิ่งแวดลอมท่ีคลายกับระเบียบของ EU เชน หลายรัฐ
ในสหรัฐอเมริกา เกาหลี เปนตน ซึ่งมีการออกระเบียบเปนของ
ตนเอง  จีน ชิลี บราซิล และโคลัมเบีย มีระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดลอมบางอยางในการวางจําหนายสินคา กฎหมายของญ่ีปุน
ก็มีการประกาศใชเมื่อเร็วๆ น้ี และบริษัทญี่ปุนหลายแหงเปนผูนํา
ในการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาดและหวงโซอุปทานท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันบริษัทขนาดใหญในหลาย
ประเทศเริ่มดําเนินมาตรการตามการยินยอม สวนผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สวนใหญรวมท้ังในเกาหลีและ
ไตหวันยังลาหลังอยู เรื่องราวไมแตกตางกันในอินเดีย ซึ่งรัฐบาล
ลมเหลวในการสงเสริม ความพยายามสวนใหญเริ่มตนโดยบริษัท
ของอินเดียและสมาคมอุตสาหกรรม ของเสียจากอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส (WEEE) รวมท้ังหมดของอินเดีย เกิดขึ้นมาก
อยางนาตกใจประมาณ 146,000 ตันตอป และคาดการณวาจะ
เพิ่มขึ้นเปน 1,600,000 ตัน ในป 2012 อะไรเปนสิ่งท่ีนากังวล ซึ่ง
บรรทัดฐานในการยินยอมระดับโลกเปนขอจํากัดท่ีมีความเขมงวด
มากขึ้นและชี้ใหเห็นถึงชองวาที่เห็นไดชัดระหวางบริษัทขนาดใหญ
และบริษัทเล็กซึ่งจําเปนที่จะตองสรางสะพานเชื่อมอยางรวดเร็ว
เทาที่จะเปนไปได เวลาท่ีมีอยูสําหรับบริษัทในการไลตามกําลังหมด
ไปอยางเห็นไดชัด ภายใตการสํารวจซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงาน
ฉบับน้ีเปนสิ่งท่ีพิสูจนได อยางไรก็ตาม ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสของอินเดียท่ีเติบโตสูงเปนสิ่งท่ีมีความหวังและบริษัท
หลายๆ แหงมีการดําเนินการเปรียบเทียบสมรรถนะกับบริษัทอ่ืนๆ 
ไดอยางนาประทับใจ ถาอุตสาหกรรมอินเดียหลีกเลี่ยงหลุมพราง
และจัดการปญหาความทาทายอยางใกลชิดโดยวิธีการรวมมือกัน
และถาความพยายามเหลาน้ีถูกสนับสนุนโดยการดูแลของรัฐบาล 
แผนท่ีนําทาง (roadmap) ในอนาคตนาจะเปนสิ่งท่ีมีความหวัง 
นอกจากน้ี การคลี่คลายความซับซอนท่ีเก่ียวโยงกับการยินยอม
ดานสิ่งแวดลอมของโลก รายงานฉบับน้ีเสนอยุทธศาสตรหลายๆ 
อยางที่เขาใจอยางลึกซึ้งแกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของอินเดีย
และนวัตกรรมในการแกปญหาที่สําคัญมากในชวงหัวเลี้ยวหัวตอใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 
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1.0 บทนํา 
 
1.1 ภาพรวมของกลุมอิเล็กทรอนิกสอินเดีย 
 
ขนาดอุตสาหกรรมและองคประกอบของกลุมอิเล็กทรอนิกสและ
ฮารดแวรไอทีที่ผลิตในอินเดียเติบโต 15.6 เปอรเซ็นต ในป 2004-05 
และเพ่ิมขึ้น 8.5 เปอรเซ็นต ในภาคการผลิตทั้งหมด การผลิต
ฮารดแวรทั้งหมดคิดเปน 56,000 ลานรูป (ประมาณ 12.73 พันลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ) ในป 2005-06 ซ่ึงมีการบันทึกการเติบโต

เพิ่มขึ้นประมาณ 12 เปอรเซ็นตตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตน้ี
ไม น าจ ะถู กต อง นัก ซ่ึ ง เป นการคาดการณล ว งหน า  ทั้ งๆ  ที่
ภาคอุตสาหกรรมของอินเดียมีการเติบโตอยางรวดเร็ว การรวมตัวกับ
หวงโซการผลิตทั่วโลกเปนไปอยางชาๆ กราฟดานลางแสดงแนวโนม
การผลิต การสงออก และการเติบโต ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และไอทีของอินเดียในชวง 6 ปที่ผานมา (กลาวคือ จากป 2000-01 
ถึงป 2005-06) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมการผลติฮารดแวร ซอฟตแวร และการผลิตรวมในอุตสาหกรรมของอินเดีย (1,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ) 
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การผลติของอินเดียกับการแขงขันในตลาดโลก 
การผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เปนภาคอุตสาหกรรมแรกใน
อินเดียท่ีกําลังเผชิญกับการลดภาษีศุลกากรใหเปนศูนย ผลิตภัณฑ
ประมาณ 65-70 เปอรเซ็นต ถูกครอบคลุมโดย ITA (ขอตกลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ขององคการการคาโลก (WTO) โดยภาษี
ศุลกากรตองเปนศูนย รายการของผลิตภัณฑท่ีถูกเลือกในการปกปอง

จะคอยๆ ลดลงไปจากการเพิ่มสูงขึ้นของ FTAs (ขอตกลงเขตการคา
เสรี) ซึ่งกลายเปนสวนหน่ึงของขอตกลงหลายๆ อยาง ท้ังในระดับทวิ
ภาคีและภูมิภาค ระดับอัตราภาษีศุลกากรสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑท่ี
เหลืออยูอ่ืนๆ (เฉพาะอยางย่ิงเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส) จะลดลงเปน 
12.5 เปอรเซ็นต ในป 2006-07 ของงบรวมของรัฐบาล ในขณะท่ีการ
ผลิตอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไอทีรวมท่ัวโลกประมาณ 1.4 ลานลาน

สัดสวนการผลติในป 2005-06 ซ่ึงมีมูลคา 12,727.27 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยแบงตามกลุมผลติภัณฑหลกั 

สัดสวนการสงออกในป 2005-06 ซ่ึงมีมูลคา 1,818.18 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยแบงตามกลุมผลติภัณฑหลกั 
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เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งมาจากอินเดียประมาณ 12 พันลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ ต้ังแตเดือนมีนาคม ป 2005 ผลิตภัณฑมากกวา 800 
รายการ ซึ่งครอบคลุมเสนภาษีศุลกากร 217 รายการ  ท่ีปลอดภาษี
นําเขา ตามขอตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการการคาโลก 
(WTO) ในระยะแรกท่ีกําลังเริ่มมีผลบังคับอยางเต็มรูปแบบ (ITA-1) 
ท้ังน้ี คาดวาจะสงผลทันทีตอผูผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและไอที
ทุกภาคสวนของอินเดียซึ่งจะไมมีการปกปองดวยภาษีศุลกากรเลยและ
จําเปนตองแขงขันกับผูผลิตตางประเทศ 
ผลิตภัณฑที่จะไมไดรับการคุมครองดวยภาษีศุลกากร 
เปนเวลานาน เชน อุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) 
อุปกรณระบบเครือขาย อุตสาหกรรมอุปกรณปองกันทางยุทธวิธี 
เชนเดียวกับอุปกรณเครื่องใชทางอิเล็กทรอนิกสบางรายการ ปจจุบัน
โครงสรางอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงของตลาด และสถานการณท่ี
เกิดขึ้นใหม ซึ่งมีหนวยผลิตมากกวา 3,00 แหง ท่ีมีขนาดเก่ียวโยงกับ
หวงโซมูลคาของอิเล็กทรอนิกส (การจางงาน 10 คน หรือมากกวา) 
และการรวมตัวกันของกลุมผูผลิต ซึ่งครอบคลุมหนวยท่ีมีขนาดเล็ก
ประมาณ 250,000 หนวย ท่ัวทั้งประเทศท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือ
ทางออมกับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
หนวยเหลาน้ีมีการจางงานกวา 3.5 ลานคน และถาเรารวมท้ังคนท่ี
สนับสนุนทางออมของผูผลิตไอทีและอิ เล็กทรอนิกส ในการ
ใหบริการโลจิสติกส บริการหลังการขาย บํารุงรักษา และที่เก่ียวของ
กับการบริการ ซึ่งจํานวนน้ีจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 ลานคน สถานการณท่ี
เกิดขึ้นใหมๆ ของแนวโนมดานเทคโนโลยีและการบริโภค ทําใหสวน
แบงไอทีและอิเล็กทรอนิกสในอินเดียสงผลใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเห็นไดจากอุตสาหกรรมนี้ในหวงโซมูลคาการผลิต
ท่ัวโลก 
น่ีจะสนับสนุนใหเกิดการเติบโตของอินเดียในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
ITeS (ไอที รวมถึงการบริการ) ความพรอมในการปองกัน และสิ่งที่
เกิดขึ้นอ่ืนๆ อยางอุตสาหกรรมรถยนต วิศวกรรมความเที่ยงตรงสูง 
เชนเดียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีกําลังถูกขับเคล่ือนนํามาประยุกตใช
กับไอทีเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันความไมสมดุลระหวางการเติบโตของ
ฮารดแวรและซอฟตแวรเกิดขึ้นอยางชัดเจน อุตสาหกรรมฮารดแวรไอ
ทีเผชิญกับความทาทายของการแขงขันท่ัวโลก ซึ่งจะตองมีความ
อดทนตอนโยบายและกลยุทธในอนาคตสําหรับภาคการผลิตและ
เสนทางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอินเดีย ผูเลนในอุตสาหกรรม
กําลังพยายามมุงไปสูตลาดเฉพาะกลุมท่ียังไมเคยมีการขยายตลาดมา
กอน การขายคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PCs) โทรศัพทเคลื่อนท่ี 
อุปกรณสื่อสาร และสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป รวมถึง โทรทัศนสี 
(TVs) ซึ่งมีมากขึ้น ในกลุมอุปกรณสื่อสาร มีบริษัทชั้นนํา 2 แหง คือ 
BSNL (Bharat Sanchar Nigam Ltd) และ MTNL (Mahanagar 
Telecom Nigam Ltd) กําลังวางแผนท่ีจะซื้ออุปกรณมูลคา 90,000 
ลานรูป (20 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)  ตลาดพีซีในอินเดียถูก
วางแผนใหเฟองฟูอยางมากโดยประเมินวาจะมีผูใชพีซีใหมในป2010 
มากกวา 50 ลานเครื่อง ซึ่งตลาดในอนาคตจะถูกขับเคลื่อนโดยผูเลนท่ี
มีตนทุนตํ่า ความหลากหลายของผลิตภัณฑดิจิตอลประเภทใหมซึ่งฝง

ซอฟตแวร เทคโนโลยีการแยกแยะความถ่ีวิทยุ (RFID) และการ
จัดการขอมูล เสียง ไดเชนเดียวกับการนําเสนอในรูปสัญญาณวีดีโอซึ่ง
ถือเปนโอกาสสําคัญของผูผลิต 
สวนท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็ว คือ อุปกรณสื่อสาร โดยมีคาใชจายใน
การลงทุนประมาณ 50 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ อินเดียถูก
กําหนดเพื่อใหกลายเปนตลาดอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหญเปนอันดับ 
2 ของโลก ในป 2007 เมื่อประเมินจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนจะ
เพิ่มขึ้นเปน 250 ลานเคร่ือง จากปจจุบันท่ีอยูในระดับนอยกวา 100 
ลานเครื่อง การลงทุนในการผลิตสินคาไฮเทค (hi-tech) เพิ่มขึ้นทีละ
เล็กละนอยและประกาศใหมีโรงงานใหญระดับโลกในอินเดียรวมท้ัง
อุปกรณสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณเสริม 
การเปล่ียนแปลงที่ไมชัดเจนและการเกิดขึ้นของผูเลนรายใหมท่ีเกิดขึ้น
ท่ัวโลก น่ันเปนการหลบหลีกจากฮารดแวรไอทีไปเปนซอฟตแวรและ
การบริการ การบุกเบิกของบริษัทอิเล็กทรอนิกสและไอทีของอินเดียมี
ความเปนจริงตองละท้ิงในฮารดแวรและปรับเปลี่ยนทรัพยากร ตางกับ
กรณี Chaebols ของเกาหลี หรือ วิสาหกิจขนาดใหญของญี่ปุน ท่ีวาง
รูปแบบวิวัฒนาการของภาคอิเล็กทรอนิกสระดับชาติ การผลิตของ
อินเดียกําลังขาดแคลนธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ หลายๆ บริษัทมีชื่อเสียง 
เชนเดียวกับ Wipro, HCL TVS และ Tata มีการตอสูกับการผลิตของ
ผลิตภัณฑไอทีและเบนเข็มไปสูการทําซอฟตแวรและการบริการ การ
ดําเนินการกําลังขยายตัวของบริษัทประยุกตใชและออกแบบซอฟตแวร 
ซึ่งยังไมถูกรวมเปนฮารดแวรและกําลังเติบโตของอุตสาหกรรมไอที 
สวนอีกดานหน่ึง กลุมของคนรุนใหมและนักวิสาหกิจท่ีเปนท่ีรูจักที่ขยับ
ไปมีอิทธิพลเหนือไอทีและฮารดแวรอิเล็กทรอนิกส เชน วิดีโอ กลุม 
Onida, Moser Baer, Celetron (ไดมาจาก Jabil Circuitา) Samtel, 
Tejas Networks, BPL เปนตน เมื่อเร็วๆ น้ีบริษัทขามชาติหลายแหง 
(MNCs) ประสบความสําเร็จในการผลิตฮารดแวรรวมกัน ใน
ขณะเดียวกัน ซอฟตแวร การบริการ และการผลิตฮารดแวร มีการ
เติบโตกวา 40 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ทรัพยากรสําคัญ
นอกจากการลงทุนในการผลิตสารก่ึงตัวนํา หรือ ชิพ ท้ังๆ ท่ีมีความ
พยายามของรัฐบาลมาต้ังแตชวงป1980 ในการเตรียมการตอสูและ
สื่อสาร (เชน บริษัท เซมิคอนดัคเตอร คอมเพล็กซ จํากัด, BEL, 
ECIL, ITI เปนตน) ดังน้ัน ภายหลัง 5 ทศวรรษของการผลิตไอทีและ
อิเล็กทรอนิกสในอินเดีย เสนทางสูอนาคต แสดงใหเห็นถึงความ
ซับซอนแตเปนเรื่องท่ีตองวางแผน ในขณะเดียวกัน เรื่องท่ีประสบ
ความสําเร็จเมื่อเร็วๆ น้ี ของบริษัทผลิตไอที 2- 3 ราย (รวมทั้งการ
ควบรวมกิจการท่ัวโลก ) ใหบทเรียนท่ีเปนยุทธศาสตรสําหรับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เทคโนโลยีท่ีสะสม  การออกแบบ และการผลิต กับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เปนรูปท่ีแสดงโครงสรางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และไอทีของอินเดีย ภาคผนวก 1 แสดงรายการของบริษัททั่วโลกและ
อินเดียในกลุมอิเล็กทรอนิกสซึ่งมุงสูตลาดเฉพาะในตลาดของอินเดีย
เน่ืองจากออกแบบผลิตภัณฑ พัฒนาและผลิตไดอยางยอดเย่ียม 
ปญหา E-waste ของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน
อินเดีย ดวยปริมาณบริโภคท่ีสูงขึ้นและการเสื่อมของผลิตภัณฑซึ่ง
สรางวิกฤติการณท่ีรุนแรงใหเกิด E-waste มากขึ้น น่ีทําใหเกิดความ
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เลวรายลงของปริมาณ E-waste จํานวนมาก ซึ่งมีการอนุญาตให
นําเขาไดตามกฎหมาย ของเสียที่เกิดขึ้นท้ังหมดจากอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส(WEEE) ในอินเดีย คิดเปนประมาณ 146,000 ตัน
ตอป และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 160,000 ตัน ในป 2012 กระบวนการ
รีไซเคิลจํานวนมากกําลังกอให เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงไปสู
สิ่งแวดลอมและสุขภาพมนุษย อยางไรก็ตาม องคกร NGOs บางแหง 
และบริษัททองถ่ิน เริ่มมีโปรแกรมฝกอบรมเก่ียวกับการรีไซเคิลและมี
การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสมัยใหมเพื่อรองรับการรีไซเคิล 
ยกตัวอยางเชน E-Parisaraa มีดําเนินการดวยวิธีการไมเผาสําหรับ
การจัดการ E-waste   ในอินเดีย ปญหาE-waste ไมถูกกลาวถึงใน
กฎหมายการจัดการของเสียอันตราย (การจัดการและการจัดเก็บ) ป 
1989  (แกไขในป 2003) แผนงานที่ 3 ของกฎหมาย ประกอบดวย
รหัสเลขท่ี A:A A1180 คําจํากัดของเสียจากการประกอบอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีไมมีคุณสมบัติเพื่อการใชซ้ําโดยตรงแต
สําหรับการรีไซเคิล น่ีเปนเพียงการเตรียมการสําหรับการจัดการและ
จัดเก็บ E-wastes ในอินเดีย คณะทํางานเฉพาะกิจระดับชาติเก่ียวกับ 
WEEE จัดต้ังขึ้นในเดือนกรกฎาคม ป 2004 และคาดวานาจะมีการ
ผานกฎหมาย WEEE ออกมาในป 2006 อยางไรก็ตาม น่ีกําลังอยูใน
ขั้นตอนสุดทาย อยางไรก็ตาม เปนไปไมไดท่ีจะตามผลกระทบของ
ระเบียบ EU (WEEE, RoHS, EuP) และออกเปนกฎหมายระดับชาติ
เก่ียวกับปริมาณ E-waste ในอินเดีย มีความเปนไปท่ีจะกดดันผูผลิต
ใหนําผลิตภัณฑท่ีเสื่อมสภาพกลับคืน เชนเดียวกับ การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมใหเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบ ซึ่งจะมีผลกระทบ
ในเชิงบวกตอปญหา E-waste ในอินเดียในระยะยาว อยางไรก็ตาม น่ี
เปนสมมติฐานที่ยังคงตองพิสูจน 
 
1.2 สมาคมอุตสาหกรรมและเสนทางการแพรกระจายที่สาํคัญ 
 
อุตสาหกรรมฮารดแวรอิเล็กทรอนิกสถูกควบคุมโดยกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DIT) ภายใต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (MCIT) DIT เปนองคกรขอตอซึ่งดูภาพรวมการพัฒนาและ
นโยบายสําหรับฮารดแวรอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอเชิงนโยบาย
สําหรับการใหทิศทางในอนาคต DIT ดูแลสถาบันและหนวยงานอิสระ
ซึ่งทํางานดานการวิจัย ทดสอบ และฝกอบรมดานเทคนิคท่ีเก่ียวของ
กับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส การใหใบรับรองมาตรฐานดานการ
ทดสอบและคุณภาพ (STQC) และคณะกรรมการของศูนยขอมูลกลาง
แหงชาติ (NIC) ซึ่งท้ังสององคกรเปนสํานักงานของ DIT และควบคุม
กิจกรรมทั้งหมดท่ีเ ก่ียวของกับการวิจัย คุณภาพ การทดสอบ 
การศึกษา และการจัดการสารสนเทศ หลายหนวยงานท่ีสําคัญของ 
DIT ใหบริการกับอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก 
1. ศูนยวัสดุเพื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (Centre for Materials 

for Electronics Technology: C-MET) 
– วิจัยเก่ียวกับวัสดุ 

2. สมาคม DOEACC (DOEACC Society)  
– สถาบันการศึกษา 

3. สมาคมเพื่อการวิจยัและวิศวกรรมประยุกตของอิเล็กทรอนิกส
ไมโครเวฟ (Society for Applied Microwave Electronics 
Engineering and Research: SAMEER) 
– ใหใบอนุญาตและทดสอบผลิตภัณฑแมเหล็กไฟฟา (EMC & 
EMI) 

4. อุทยานเทคโนโลยีซอฟตแวรแหงประเทศอินเดีย (Software 
Technology Parks of India: STPI) 
– หนวยดูแลการสงออกฮารดแวรและซอฟตแวร 

5. สภาสงเสริมกาสงออกซอฟตแวรคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส 
(Electronics and Computer Software Export Promotion 
Council: ESC) 
– สงเสริมการสงออก 

รายละเอียดเก่ียวกับองคกรขางตนมีอยูท่ีเว็บไซต www.mit.gov.in 
สมาคมระดับชาติพลสําคัญท่ีใหบริการอุตสาหกรรมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสคือตอไปน้ี  

 ELCINA (Electronic Industries Association of India) 
สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงอินเดีย มุงเนนเก่ียวกับ
วัสดุทางอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนประกอบ  การบริการดานการ
ผลิตอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและการปกปอง 
เชนเดียวกับสิ่งท่ีอุบติัใหมอ่ืนๆ อยางเชน อิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทย อิเล็กทรอนิกสยานยนต และอ่ืนๆ ตามรายละเอียดใน 
www.elcina.com 

 MAIT (Manufacturers Association of Information 
Technology) สมาคมผูผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใหความ
สนใจตอผลิตภัณฑไอที คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
รายละเอียดใน  www.mait.com 

 CETMA (Consumer Electronics and TV manufacturers 
Association) อิเล็กทรอนิกสผูผลิตโทรทัศนและสินคา
อิเล็กทรอนิกส มุงเนนท่ีผลิตภัณฑเครือ่งใชอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องมือไฟฟาในครัวเรือน ดูรายละเอียดใน 
www.cetmaindia.org  

 TEMA (Telecom Equipment Manufacturers Association) 
สมาคมผูผลิตอุปกรณสื่อสาร มุงเนนผลิตภัณฑอุปกรณสื่อสาร
ท้ังหมด รายละเอียดใน www.tematelecom.org 

สมาคมท่ีแสดงขางตนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ท้ังหมดและจัดหาแนวทางท่ีครอบคลุมสําหรับกิจกรรมท่ีทํารวมกันกับ
อุตสาหกรรมและการเผยแพรขอมูลขาวสาร เว็บไซตของสมาคม
เหลาน้ีใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมของสมาคม 
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2.0 การออกกฎหมายและการริเริ่มของอุตสาหกรรม 
 
 
2.1 กฎหมายระหวางประเทศ 
 
พัฒนาการในยุโรป 
มีการพัฒนาออกกฎหมายสิ่งแวดลอมสําคัญ 4 ฉบับ ในทวีปยุโรป ซึ่ง
กระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
ดังตอไปน้ี 

 ระเบียบวาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Directive on the Restriction of 
Certain Hazardous Substances: RoHS) เริ่มรางเมื่อเดือน
มีนาคม ป 2003 

 ระเบียบวาดวยการจัดการของเสียจากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (Directive on Waste from Electrical & 
Electronic Equipment: WEEE) เริ่มรางเมื่อเดือนมีนาคม ป 
2003 

 ขอเสนอระเบียบวาดวยผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานและการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Proposed Directive on Eco Design and 
Energy Using Products: EuP) รางเมื่อ ป 2005 

 ขอเสนอระเบียบวาดวยการขึ้นทะเบียน การประเมิน และการขอ
อนุญาตใชสารเคมี (Proposed Directive on Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals: REACH) 
 

สองระเบียบแรก RoHS และ WEEE มีผลกระทบโดยตรงและรุนแรง
กวา และมีการถูกเปล่ียนเปนการกฎหมายระดับชาติในเกือบทุกรัฐ
สมาชิกท้ังหมดของ EU สวนอีกสองขอเสนอที่เหลือเก่ียวของกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมแตไมถูกจํากัดเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
อยางไรก็ตาม ในไมชาระเบียบเหลาน้ีจะเก่ียวของกับซัพพลายเออร 
EEE อยางมีนัยสําคัญ ระเบียบ RoHS จํากัดการใชสารอันตรายบาง
ชนิดในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และหามนําเขาสินคาเขาไป
ในตลาด EU ถาผลิตภัณฑบรรจุสารตะก่ัว แคดเมียม ปรอท โครเมียม
เฮกซะวาเลนต PBB และ PBDE เกินกวาระดับท่ีอนุญาต RoHS เริ่ม
มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006  
 
ระเบียบ WEEE เปนระเบียบที่วาดวยของเสียจากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (2002/96/EC) มีจุดมุงหมายเพ่ือยับย้ังการเพิ่มขึ้นของ 
WEEE เพื่อสงเสริมการใชซ้ํา การรีไซเคิล และการคืนสภาพของ 
WEEE และเพื่อปรับปรุงสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมของผูดําเนินการ
ท้ังหมดที่เก่ียวของในวัฏจักรชีวิตของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการซื้อขาย WEEE เหลาน้ี ระเบียบทําการกําหนด
ความตองการท่ีเก่ียวของกับเกณฑสําหรับการจัดเก็บ การบําบัด การรี
ไซเคิล และการคืนสภาพของ WEEE ซึ่งเปนความรับผิดชอบของ
ผูผลิตในการลงทุนสวนใหญสําหรับกิจกรรมเหลาน้ี ผูคาปลีก/ผูขายสง 
ก็มีความรับผิดชอบเชนกันในการนํา WEEE กลับคืนและใหขอมูล
บางอยาง เจาของบานสามารถคืน WEEE ไดอยางสมบูรณโดย
ปราศจากการเก็บเงิน  

ระเบียบ EuP เปนกรอบงานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-design) ของผลิตภัณฑท่ีใชพลังงาน(Energy using 
Products: EuP) คําสั่ง EuP ใหคําจํากัดความ เง่ือนไข และเกณฑ 
เพื่อสรางขอกําหนดสําหรับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับประเด็นสิ่งแวดลอม (อยางเชน ปริมาณการใชพลังงาน) 
และสงเสริมการปรับปรุงผลิตภัณฑ เปาหมายของวันท่ีจะบังคับใช
กฎหมายในรัฐสมาชิก คือ วันท่ี 11 สิงหาคม ป 2007 ประชาคม
ยุโรป (EC) ไดกําหนดความตองการดาน eco-design สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีใชพลังงานเปนการเฉพาะซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยางมีนัยสําคัญ คําสั่งน้ีครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีกวางกวา RoHS และ 
WEEE การประหยัดพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การ เปนสองแรงผลักดันที่สําคัญสําหรับระเบียบน้ีไมเพียงแตการทํา 
eco-design โดยการพิจารณาผลกระทบท้ังหมดเทาน้ัน คําสั่งเริ่มมีผล
บังคับโดยท่ัวไปภายใน EU กอนป 2009 ผูผลิตถูกคาดหวังวาจะสราง
ระบบการจัดการและใหขอมูลดานเทคนิคดวยการประเมินวัฏจักรชีวิต
และการยินยอมตามขอกําหนด  
 
REACH ลงมติยอมรับเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม ป 2003 โดยประชาคม
ยุโรป (EC) เพื่อสรางกรอบในการควบคุมใหมสําหรับสารเคมี ระบบ
ใหมน้ีถูกเรียกวา REACH (การลงทะเบียน การประเมินคา และการ
ขอใบอนุญาตของสารเคมี) กําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขา สารเคมีท่ี
มากกวา 1 ตันตอป ตองลงทะเบียนในฐานขอมูลกลาง REACH 
กําหนดความรับผิดชอบที่มากขึ้นสําหรับอุตสาหกรรมเพื่อจัดการความ
เสี่ยงจากสารเคมี ใหขอมูลความปลอดภัยและขอมูลผานไปตามหวงโซ
การผลิต ผูท่ีไมทําการลงทะเบียนจะหมายความวาผลิตภัณฑสารเคมี
จะไมสามารถนําเขาไปใน EU ได  REACH นาจะมีสวนเก่ียวของ
สําคัญสําหรับบริษัทอิเล็กทรอนิกสท่ีผลิตอยูใน EU เมื่ออุตสาหกรรมนี้
ใชสารเคมีในปริมาณที่มีนัยสําคัญในกระบวนการผลิต วัตถุประสงคคือ
เพื่อควบคุมการใชสารเคมีอันตรายใน EU และที่ไมถูกหามใช 
REACH ไมประยุกตใชนอกประเทศ EU และประยุกตใชเฉพาะ
กระบวนการท่ีใชสารเคมีเทาน้ัน และไมไดผลิตผลิตภัณฑ กุญแจ
ขับเคลื่อนสําหรับการออกกฎหมายสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปคือความ
เปนหวงเก่ียวกับวัสดุอันตราย ความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
ประมาณการเพิ่มขึ้นของของเสีย EEE ความจําเปนในการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน ซึ่งมี
ความจําเปนสําหรับการบูรณาการเขาไปในนโยบายผลิตภัณฑ ซึ่งจะ
ทําใหนโยบายและกฎหมายไมกอใหเกิดผลกระทบในทางตรงกันขาม 
และจําเปนตองจัดทําเปนมาตรฐานระหวางประเทศ 
 
พัฒนาการในประเทศญี่ปุน 
การพัฒนาที่สําคัญในการออกกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศญี่ปุน 
ไดแก 
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 กฎหมายพื้นฐานเพื่อสรางสังคมวัสดุหมุนเวียน (Fundamental 
Law for Establishing a Sound Material-Cycle Society) 
ประกาศใชเมื่อป 2001 

 กฎหมายเพื่อการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(Law for the Promotion of Effective Utilisation of 
Resources: LPEUR) ประกาศใชเมื่อป 2001 

 กฎหมายรี ไ ซ เ คิ ล เค รื่ อ ง ใช ไฟฟ า ในครั ว เ รื อน  (Home 
Appliances Recycling Law: HARL)  ประกาศใชเมื่อป 2001 

 กฎหมายการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 
Purchasing Law: GPL) ประกาศใชเมื่อป 2001 

 กฎหมายการจัดการของเสีย (Waste Management Law) 
ประกาศใชเมื่อป 2003 

 กฎหมาย RoHS ของญี่ปุน (Japanese RoHS) ประกาศใชเมื่อ
ป 2006 

 
การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) 
(3Rs) เปนหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการออกกฎหมายสิ่งแวดลอมของ
ญี่ปุนท่ีคนพบ กฎหมาย 3 ฉบับแรก ประกอบดวย กฎหมายพื้นฐาน
เพื่อสรางสังคมวัสดุหมุนเวียน  LPEUR และ HARL ซึ่งอยูบนพื้นฐาน
ของ 3Rs กฎหมาย GPL ประยุกตใชสําหรับการจัดซื้อของรัฐบาลและ
มีจุดมุงหมายเพื่อสรางตลาดสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green 
Market) สําหรับผลิตภัณฑท่ีมีการจัดซื้อโดยภาครัฐ กฎหมายการ
จัดการของเสีย (Waste Management Law) ประยุกตใชเพื่อใหมี
วิธีการกําจัดของเสียอยางมีความรับผิดชอบและเหมาะสม ญี่ปุนให
ความสําคัญในการสรางเศรษฐกิจการรีไซเคิลเพื่อลดการใชวัตถุดิบและ
พลังงานใหนอยที่สุด กฎหมายพื้นฐานมีผลบังคับต้ังแตเดือนมกราคม 
ป 2001 และสรางหลักการภายใตการออกกฎหมายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 
ท่ีคาดวาจะนํามาบังคับใช สรุปสาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีเปน
ความรับผิดชอบของภาคสวนท่ีตางกัน กฎหมายการจัดการของเสีย 
และ LPEUR อยูภายใตกฎหมายพื้นฐานและมีผลบังคับใชในทาง
ปฏิบัติและมีรายละเอียดของระเบียบเหลาน้ี กฎหมายการจัดการของ
เสียอยูบนหลักการของการกําจัดในขณะที่ PEUR วาดวยหลักการ 
3Rs ซึ่งมีความเก่ียวของกับกฎหมายเฉพาะของผลิตภัณฑ สาร
อันตรายในผลิตภัณฑ EEE และ WEEE ไมถูกครอบคลุมเปนการ
เฉพาะภายในกรอบของกฎหมายของเสียฉบับน้ี แตญี่ปุนไดราง
กฎหมาย RoHS เปนของตนเองและมีผลบังคับในป 2006 อยางไรก็
ตาม จากปลายทศวรรษท่ี 90 มีขอตกลงเรื่องน้ีดวยความสมัครใจ 
แมวา LPEUR และ HARL จะอยูบนพื้นฐานของ “ความรับผิดชอบ
ของผูผลิต (producer responsibility” ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของ
ความรับผิดชอบของผูบริโภค (consumer responsibility) เน่ืองจาก
ผูบริโภคจายเงินเพื่อแผนการน้ี ซึ่งในความรูสึกมีความแตกตางจาก 
WEEE ท่ีผูผลิตเปนผูจายเงินท้ังหมด 
 
กฎหมายการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกาศใชในป 
2001 เพื่อสรางการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีเปน

นโยบายระดับชาติ กฎหมายฉบับนี้มอบอํานาจใหหนวยงานของรัฐ
ท้ังหมดตองดําเนินการจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตอง
สรางและเผยแพรนโยบายการจัดซื้อในแตละปและรายงานการบันทึก
การจัดซื้อ สินคามากกวา 150 รายการ อยูในรายการที่จัดซื้อรวมทั้ง
เครื่องใชสํานักงาน สินคาไฟฟาและสินคาท่ีใหแสงสวาง กฎหมายน้ี
เติมเต็มและสนับสนุนการริเริ่มจัดซื้อดวยความสมัครใจ อยางเชน 
เครือขายจัดซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีสรางขึ้นในป 1996 
การออกกฎหมาย HARL ในป 2001 และใหผูผลิต ซึ่งหมายถึงผูผลิต
และผูนําเขา เครื่องใชไฟฟาภายในประเทศ 4 ชนิด รับผิดชอบในการ
จัดหาแผนการระดับชาติในการนําสินคาท่ีใชแลวกลับคืนและมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการรีไซเคิล ซึ่งประกอบดวย 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา โทรทัศน และตูเย็น/ตูแชแข็ง ซึ่งเปน
สินคาที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดท่ีสามารถบรรลุ
เปาหมายของการรีไซเคิล สินคาชนิดใหมหลายรายการกําลังอยู
ระหวางการพิจารณาและนาจะถูกเพิ่มเขามาเร็วๆ น้ี การจัดการของ
เสียอยางย่ังยืนเปนหน่ึงในกุญแจขับเคลื่อนสําหรับการริเริ่มดาน
สิ่งแวดลอมและการออกกฎหมายในญี่ปุนเมื่อ 20 ปท่ีผานมา 
ประกอบกับการมีฐานการผลิตท่ีใหญและทางเลือกดวยการกําจัดทาง
ธรรมชาติถูกจํากัด พื้นท่ีฝงกลบท่ีมีอยูกําลังจะหมดในป 2008 และ
รัฐบาลมีแผนกลยุทธต้ังแตทศวรรษท่ี 90 ภายใตหลักการพื้นฐานของ 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ดวยการเพิ่มขึ้นอยางมหาศาลของ
ของเสียอิเล็กทรอนิกส (ของเสียชนิดอ่ืนๆ) ประเทศกําลังหาวิธีการลด
การพึ่งพาท้ังทรัพยากรธรรมชาติและพื้นท่ีในการกําจัด และเพื่อ
บรรเทาผลกระทบสิ่ งแวดลอมของสั งคม ญี่ปุ น กําลั งประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนท่ีเปนสวนสําคัญของ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ เปนความสามารถในการกระจาย
วัฒนธรรมน้ีเขาไปในอุตสาหกรรมของญ่ีปุนซึ่งมีการบูรณาการการ
พัฒนาอยางย่ังยืนเขาไปในการวิจัยและพัฒนา และนโยบายการ
ออกแบบ 
 
2.2 การออกกฎหมายของอินเดีย 
 
กระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม (MoEF) เปนหนวยงานระดับชาติท่ี
รับผิดชอบในการออกกฎหมายเก่ียวกับการจัดการของเสียและการ
พิทักษสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม ต้ังแตวันท่ีมีกฎหมายการจัดการของ
เสียอันตรายไมมีการปรับ E-waste และรัฐบาลทองถ่ินซึ่งรับผิดชอบ
เก่ียวกับการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ไมมีบทบาทใน
การจัดเก็บหรือกําจัด E-waste ของเสียอันตรายในอินเดียถูกจัดการ
ภายใตกฎหมายของเสียอันตราย (การจัดการและการจัดเก็บ) ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม ป 2003 ซึ่งแกไขกฎหมายตนฉบับ กลาวคือ กฎหมาย
ของเสียอันตราย (การจัดการและการจัดเก็บ) ป 1989 กฎหมายน้ี
ครอบคลุมของเสียอันตรายทุกชนิดและครอบคลุมอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑในรายการทั้งหมด 
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การแกไขเพิ่มเติมในป 2003 เพิ่มแบตเตอรี่กรดตะก่ัวเขาไปใน
กฎหมายนี้ ซึ่งนอกจากนี้ยังครอบคลุมภายใตกฎหมายแบตเตอรี่ (การ
จัดการและจัดเก็บ) ป 2001 ท่ีทําขึ้นภายใตกฎหมายการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ป 1986 ขอบังคับท่ี 2  ของกฎหมายฉบับน้ีใหทํา
รายการองคประกอบของเสียกับขีดจําจัดความเขมขนท่ีอยูบนพื้นฐาน 
BAGA (สํานักงานปองกันเนเธอรแลนด) เก่ียวกับรายการของสาร
อันตราย ขอบังคับท่ี 3 สวน A วาดวยรายการของเสียที่สามารถ
นํามาใชงานได สําหรับการนําเขาและสงออกซึ่งรวมทั้งรายการใน A1: 
โลหะและรายการของเสียท่ีเปนโลหะซึ่งเ ก่ียวของกับผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่กรดตะก่ัว หลอดภาพ 
CRTs แผน PCB ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เปนตน การควบคุม
มลพิษอยูภายใต MoEF และกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใชโดย MoEF 
ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษแหงรัฐ คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษกลาง (CPCB) เปนศูนยกลางในการบังคับบัญชา 
ภายใตความรับผิดชอบของ MoEF ในการบังคับใชกฎหมายการ
ปกปองสิ่งแวดลอมและชวยเหลือโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษแหง
รัฐ (SPCBs) CPCB กําลังกําหนดกฎบัตรวาดวยความรับผิดชอบรวม
เพื่อการปองกันสิ่งแวดลอม (CREP) หนวยทางอุตสาหกรรมทั้งหมดมี
ศักยภาพในการกอใหเกิดภาวะมลพิษชนิดตางๆ ซึ่งไมตองการใบ
ปร ะกาศ นียบั ต ร คั ดค านจากคณะกร รมการควบ คุมมลพิ ษ 
ประกาศนียบัตรเหลาน้ีออกใหหลังจากดําเนินการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของหนวยงานที่ถูกเสนอ  การออกกฎหมาย WEEE ถูก
เรียกวากฎหมาย WEEE (การจัดการและจัดเก็บ) ในป 2006 ไดราง
ขึ้นและถูกนําเสนอใหพิจารณาในการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการ
ออกกฎหมาย E-Waste แหงชาติ เมื่อวันท่ี 3-4 พฤษภาคม ป 2006 
ซึ่งจัดโดยกระทรวงของสิ่งแวดลอมและปาไม (MoEF) รัฐบาลอินเดีย 
และโครงการความรวมมือดานเทคนิคแหงเยอรมัน (GTZ) 
 
รางฉบับน้ีจัดทําโดย ASEM-GTZ (การบริการท่ีปรึกษาเพื่อการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม) ของ MOEF การออกกฎหมายสําคัญอ่ืนๆ 
เก่ียวกับแรงงานและวิธีการปกครองของโรงงานตามรายการขางลาง 
คณะกรรมการบริษัทท่ัวไป สถาบันแรงงานและบริการท่ีปรึกษาโรงงาน 
(เดิมคือ หัวหนาที่ปรึกษาของโรงงาน) ขึ้นอยูกับกระทรวงแรงงานแหง
รัฐบาลอินเดีย ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคในการบริหารกฎหมาย
โรงงาน กฎหมายฉบับน้ีกําหนดภาระและความรับผิดชอบของผูผลิต
และผูใหบริการในการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกอยางนอยท่ีสุด
สําหรับแรงงานท่ีถูกจาง เง่ือนไขการจางงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานที่จัดใหกับลูกจางในโรงงาน รูปแบบของกฎหมายสราง
ขึ้นภายใตกฎหมายโรงงาน ซึ่งกําหนดขอบเขตและกระบวนการ
สําหรับจัดเก็บของเสียและนํ้าทิ้งโรงงาน ความตองการดานสาธารณสุข
และความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับลูกจาง 
กฎหมายโรงงานกําหนดความตองการในการเอาใจใสตอการทํางาน
และกระบวนการท่ีเปนอันตราย กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวโยงกับการดูและ 
จัดเก็บ และกําจัดสารอันตราย คือ กฎหมายปองกันสิ่งแวดลอมและ
กฎหมายของเสียอันตราย (การจัดการและการดูแล) (อางอิงขางตน) 

นอกจากน้ียังมีกฎหมายแรงงานที่แยกออกมาซึ่งเ ก่ียวของกับ
มาตรการ /ประเด็นการประกันสังคม (กฎหมายการจายคาจาง 
กฎหมายการจายเงินโบนัส กฎหมายกรมธรรมประกันภัยลูกจางของ
รัฐ และกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) กฎหมายการจางแรงงาน
สตรี (กฎหมายแรงงาน) และขอจํากัดในการจางแรงงานเด็ก 
(กฎหมายแรงงานเด็ก (ขอหามและระเบียบ)) 
 
2.3 การริเริ่มดวยความสมัครใจในอินเดีย 
 
E-waste ท่ีพบลาสุดในอินเดียและไดรับความสนใจมีเฉพาะชวง 5-6 
ปท่ีผานมา กับความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอม  
ชวงแรกเนนของเสียท่ีเปนพิษมากกวาเศษโลหะและเศษทั่วไป ท่ี
นาสนใจมากกวาคืองานลักษณะน้ีทําโดยหลายองคการระหวางประเทศ
ในอินเดียมากกวาองคกรในทองถ่ิน การเริ่มตนโครงการ  E-waste 
ของ Indo-German-Swiss มุงเนนที่การรวบรวมขอมูล E-waste 
ปจจุบันในรูปเอกสารในเมืองสําคัญและพัฒนาเปนฐานขอมูล เพื่อลด
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ในขณะเดียวกัน โครงการของ
โปรแกรมสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ถูกสรางขึ้นในป 
2005 เพื่อลดอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพในเมือง Mumbai 
องคกร NGOs ดานสิ่งแวดลอมในอินเดียมีบทบาทสําคัญทางดาน
ขอมูลสารสนเทศ มีความกระตือรือรนในการสรางความตระหนัก
เก่ียวกับปญหาสิ่งแวดลอมและเรียกรองเก่ียวกับการไมสามารถยอมรับ
ตนทุนภายนอกที่สูงมากของอุตสาหกรรมท่ีกอมลพิษ ความเปนพิษน้ี
นําไปสูปญหาท่ีไดรับความสนใจและเปนแรงกดดันใหผูผลิต/ผูนําเขา
และรัฐบาลตองหาแนวทางแกไขท่ีสามารถดําเนินการไดจริง  
การริเริ่มของ Greenpeace เริ่มตนในป 2005 เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับ
สถานที่ ทํางานและการปนเปอนในสิ่งแวดลอมจากการรีไซเคิล
อิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังทําอยูในอินเดีย น่ีเปนการกระทําโดยตรงของ 
Greenpeace และตัวอยางที่ Wipro Infotech บังกาลอร ธุรกิจ/การ
บริการดานซอฟตแวรและอิเล็กทรอนิกสรายใหญเปนบริ ษัทที่
ดําเนินการโดยจัดจางคนภานอก (outsourcing) ผลท่ีเกิดขึ้นใน Wipro 
น้ีเริ่มดําเนินการใหบริการกําจัด e-waste จากลูกคาคนสุดทาย ต้ังแต
เดือนกันยายน ป 2006 
 
ผูผลิตอิเล็กทรอนิกสรายสําคัญในอินเดีย Bharat Electronics Limited 
มีการจัดต้ังระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลดการใชสารเคมีท่ีเปนพิษ
และเปนอันตรายในกระบวนการผลิตกระจกคุณภาพดี บริษัทประสบ
ความสําเร็จในการลดการใชทรัพยากรและวัสดุ และมีการลดการใช
วัสดุอันตราย เชน ไตรคลอโรเอทิลีน (Tri-chloroethylene) และไอโซ
โพรพิวแอลกอฮอล (isopropyl alcohol)  
บริษัท HP มีการริเริ่มดวยการนําโครงการเก็บรวบรวมสําหรับ
เครื่องพิมพ โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคานิติบุคคลรายใหญซึ่งเปนผูทําให
เกิดของเสียปริมาณมาก การนําตลับหมึกพิมพกลับคืนเปนแรงจูงใจ
ดวยเหตุผลเชิงการคามากกวามุมมองดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจาก
บริษัท HP ตองการใหการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของการใชตลับ
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หมึกพิมพซ้ําลดลง ซึ่งการใชตลับหมึกทดแทนมีราคาถูกกวาการจัดหา
ตลับหมึกพิมพใหมให  
 
ผูรีไซเคิล  E-waste จํานวน 2 ราย ในบังกาลอร เปนผูท่ีกอใหเกิด 
E-waste ท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึง ซึ่งไดรับใบอนุญาตในการจัดต้ังเปน
ธุรกิจเชิงพาณิชยเพื่อการรีไซเคิล E-waste โดยบริษัททั้ง 2 รายนี้ คือ 
บริษัท E-Parisaraa และบริษัท Ahs Recyclers 
หนวยงาน EMPA หองปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัสดุแหงสหพันธรัฐ
สวิส เปนองคกรการวิจัยท่ีสําคัญในสวิตเซอรแลนด ซึ่งดําเนินการ
ศึกษาและทําการวิจัยในนิวเดลลีและบังกาลอรคลายกับองคกรเยอรมัน 
GTZ เพื่อใหเขาใจการเกิดและการจัดการ E-waste ในอินเดีย  M/s 
IRG Systems South Asia Pvt. Ltd (IRGSSA) จัดทําการศึกษานํา
รองในภูมิภาคเดลลีภายใตการใหคําแนะนําจาก EMPA คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษกลาง (CPCB) คณะกรรมการควบคุมมลพิษแหงเดลลี 
(DPCC) และสมาคมอุตสาหกรรม MAIT การศึกษาภาคสนามแสดง
ใหเห็นวา E-waste โดยเฉพาะอยางย่ิงคอมพิวเตอรซึ่งมีการนําเขามา
ในตลาดเพื่อการรีไซเคิลซึ่งเปนสินคาที่เกามากในสวิตเซอรแลนด ท้ังน้ี 
เน่ืองจากอายุการใชงานของคอมพิวเตอรยาวนานกวาในอินเดีย 
การศึกษานํารองของ EMPA ในนิวเดลลี (EMPA,  2004) ชี้ใหเห็นวา 
อุตสาหกรรมท้ังหมดอยูบนพื้นฐานความสัมพันธท่ีเปนเครือขาย
ระหวางผูรวบรวม ผูคา และผูรีไซเคิล ซึ่งสรางมูลคาเพิ่มและสรางงาน
ในทุกๆ จุดของหวงโซ การจูงใจท่ีสําคัญสําหรับผูเลนคือกําไรทาง
การเงิน แตไมตระหนักตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม สมาชิกการรี
ไซเคิลและการคาเหลาน้ีซึ่งปจจุบันอยูนอกกรอบของกฎหมาย ใหการ
จางงานในคนหลายกลุม  
 
ยอมรับไดวาเปนปญหาท่ีมีความรุนแรง เมื่อเร็วๆ น้ี รัฐบาลอินเดีย
กําลังจัดตั้งคณะทํางานประกอบดวยผูผลิต ผูนําเขา NGO และ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อรางกลยุทธในการจัดการ E-waste ซึ่งมีการวาง
แผนการลงมือในป 2005 คณะทํางานน้ีประกอบดวยผูแทน
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ผูผลิต NGOs และผูเชี่ยวชาญระหวาง
ประเทศ มีการประชุมครั้งแรกในเดือนสิงหาคมป 2004 และกําลัง
พยายามจัดแนวทางการดําเนินการในอนาคต  สมาคมอุตสาหกรรมใน
อินเดียตอนน้ีกําลังรวมมือกันอยางกระตือรือรนเพื่อจัดทํานโยบายการ
จัดการ E-waste และย่ิงไปกวาน้ันเพื่อกระจายวัฒนธรรมของการคาที่
ย่ังยืนและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ELCINA 
และ MAIT กําลังทํางานรวมกับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทํา
นโยบายเก่ียวกับ RoHS และ WEEE และมีการจัดต้ังคณะทํางาน E-
waste สโมสร Eco-design ซึ่งจัดต้ังโดย ELCINA มีจุดมุงหมายเพื่อ
สนับสนุนการริเริ่มพัฒนาเครื่องมือในการทํา Eco-design ภายใต
โครงการ AEDE (www.cfsd.org.uk/aede) 



 Asia Eco-design Electronics (AEDE) · 13 
 

3.0 ความเก่ียวพันกับซัพพลายเออร 
 
 
3.1 ความเก่ียวพันของระเบียบ EU กับการริเริ่มดวยความสมัครใจ 
 
WEEE, RoHS และ EuP เปนการริเริ่มดวยความสมัครใจ
เชนเดียวกันใน EU และท่ีอ่ืนๆ ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอินเดียผานหวงโซอุปทาน ธรรมชาติและขอบเขตของ
ผลกระทบแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑและตําแหนงของ
ผูผลิตในหวงโซอุปทาน ผลสรุปหลายอยางของความเก่ียวพันท่ีสําคัญ
ท่ีสุดท่ีไดจากการสํารวจบริษัทอินเดีย 16 แหง ซึ่งครอบคลุมสายของ
ผลิตภัณฑประกอบดวย หลอดภาพ CRT อุปกรณก่ึงตัวนํา 
(Semiconductor) แผนวงจรพิมพ (PCBs) ตัวตานทาน สวิตช ตัวสง
ตอ (relays) ตัวเชื่อมตอ (connectors) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส วัสดุ 
และการบริการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทท่ีทําการสํารวจประกอบดวย 
บริษัทขามชาติ (MNCs) บริษัทอินเดียขนาดใหญ และ บริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) สําหรับคําอธิบายรายละเอียดของผลการ
สํารวจแสดงในภาคผนวก 2 
a: ความตระหนักและความพรอม 
ระดับความตระหนักท่ัวไปเก่ียวกับระเบียบ WEEE และ RoHS พบวา
อยูในระดับสูงทีเดียว อยางไรก็ตาม ระดับของความพรอมในการ
ดําเนินการตามขอกําหนดยังคงนาเปนหวง โดยเฉพาะอยางย่ิง SMEs 
ท่ีผลิตตัวเก็บประจุ (Capacitor) ตัวตานทานและชิ้นสวน passives 
อ่ืนๆ บริษัทขนาดใหญท่ีผลิต PCBs และตัวเชื่อมตอ เปนบริษัทที่ล้ํา
หนาท่ีสุดเก่ียวกับการเตรียมพรอมใหเปนไปตามบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ 
 
b: การเปลี่ยนกระบวนการและเทคโนโลยี 
ความเขาใจที่สับสนเกี่ยวกับตะกั่ว 
คําตอบของการเปลี่ยนถายอยางประสบความสําเร็จไปสูกระบวนการไร
ตะก่ัวในการบัดกรีในบริษัทญี่ปุนอาจจะพิสูจนไดยากสําหรับบริษัท
อินเดียซึ่งปราศจากความรวมมืออยางจริงจังกับผูเลนอ่ืนๆ ในหวงโซ
อุปทาน การเปล่ียนเทคโนโลยีใหเสร็จสมบูรณและบรรลุผลสําเร็จอยาง
นาพอใจโดยที่ปริมาณการผลิตดวยกระบวนการไรตะก่ัวเพื่อใหเกิดการ
ประหยัดตอขนาดนาจะใชเวลามากโดยมีความเปนไปไดในหลายๆ 
กรณีท่ีสมรรถนะการทํางานจะเกิดความลมเหลว  
 
อุตสาหกรรมอินเดียจําเปนตองเรียนรูจากความสําเร็จและความ
ผิดพลาดในการเปลี่ยนไปใชกระบวนการไรตะก่ัว ในขณะท่ีมากกวา 50  
ป กระบวนการบัดกรีท่ัวท้ังโลกใชตะก่ัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
เพื่อยึดชิ้นสวนติดกับแผนวงจรพิมพ (PCBs) ตัวเลือกท่ีใชทดแทนท่ี
นิยมมากที่สุดในขณะน้ี คือ สารผสมของดีบุก เงิน และทองแดง (tin-
silver-copper) อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอเสนอทางเลือกท่ีดีกวาการ
บัดกรีแบบด้ังเดิมที่ใช ดีบุก-ตะก่ัว ท่ีเก่ียวของกับความนาเชื่อถือและ
ตนทุน สารทดแทนตะก่ัวน้ีพบวามีความผันแปรของอุณหภูมิในการ
หลอมและผูผลิตหลายรายกําลังวิจัยคนควาทางเลือกในกระบวนการ
ประกอบ รายงานที่นาเชื่อถือไดท่ีอยูบนพื้นฐานของประสบการณจริง
ของผูผลิตทําใหเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นเก่ียวกับสภาพทนทานและ

ความมีประสิทธิภาพของทางเลือกที่ไมใชสารตะก่ัว  ยกเวนตนทุนท่ีสูง
กวา กระบวนการไรสารตะก่ัวสามารถทําใหชิ้นสวนประกอบเกิดความ
เสียหายได ไมเพียงเทาน้ัน ยังสามารถทําใหเกิดความเสียหายตอ
ชิ้นสวน Passives และ PCBs โดยกระบวนการไรตะก่ัวท่ีตองใช
อุณหภูมิสูงกวา 30-40 องศาเซลเซียสและเวลาท่ียาวกวาในการให
ความรอน ความนาเชื่อถือก็เปนคําถามเชนเดียวกัน ผูผลิตจําเปนตอง
ระมัดระวังเก่ียวกับลักษณะทางคุณภาพอยางมาก คาดหวังวาการ
เปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรกของอินเดียไปสูกระบวนการไรสารตะก่ัวจะ
มีความสามารถทําไดยากทีเดียว เก่ียวกับการปรับปรุงเพื่อใหได
ปริมาณที่มากขึ้นและกระบวนการมีความเสถียร 
ขอจํากัดของทองแดง 
 
ทองแดงปริมาณมากถูกใชในการผลิตแผนบาง (laminates) และแผน 
PCBs อะลูมิเนียมสามารถใชเปนทางเลือกเมื่อผลิตในรูปแบบแผน
ฟอยลและแผนบางเปนวัสดุท่ัวไปท้ังหมด อยางเชน แกวอีปอกซี 
(epoxy glass) โดยความแข็งแรงในการลอกสามารถยอมรับได PCBs 
จากอะลูมิเนียมสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดงายกวาทองแดง 
กระบวนการชุบผานรูโดยใชทองแดงมีความเปนพิษ ความพยายามใน
การทดแทนเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีมา 40 ป อยูระหวางการศึกษาโดย
ใชทางเลือกท่ีสะอาดกวาวิธีอ่ืนๆ อยางเชน การชุบทอง บริษัทผลิต
แผน PCB ของอินเดียประสบความสําเร็จในการใชวิธีการชุบทองน้ี
เพื่อลดตนทุนลง ทอง (เชนเดียวกับนิกเกิล) สามารถคืนสภาพกลับมา
ใชใหมไดอยางสม่ําเสมอทั้งจากสารละลายท่ีท้ิงและจากแผนวงจรพิมพ
ท่ีไมผานคุณภาพ 
 
c: ตนทุนของการยินยอมตามขอกําหนด 
ระเบียบ WEEE ท่ีนํามาใชครอบคลุมตนทุนการรีไซเคิลซึ่งเก่ียวของ
กับ ผูผลิต อุปกรณ ท่ี ต้ั งอ ยู ใน ยุ โรปโดย ท่ัวไปคือผู จํ าหน าย ท่ีมี
เครื่องหมายการคา ผูขายสง หรือผูนําเขา ผูผลิตหมายถึงผูท่ีผลิตและ
ขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อของตัวเอง หรือขายภายใต
เครื่องหมายการคาของตนเองท่ีผลิตในท่ีตางๆ หรือนําเขา/สงออก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเขาไปใน EU แมวาคําสั่ง WEEE จะไม
ครอบคลุมชิ้นสวนประกอบ หรือ ชิ้นสวนยอย และชิ้นสวนท่ีเหลืออยู
กับผูผลิตสิ้นคาสําเร็จรูป ผูทําชิ้นสวนประกอบ และผูผลิตชิ้นสวนยอย 
แตจะถูกผลกระทบโดยผานหวงโซ อุปทาน สวนใหญขึ้นอยู กับ
ความสามารถในการรักษาฐานของลูกคาในหวงโซอุปทานโดยการผลิต
สินคาใหตรงตามเง่ือนไขขั้นตอนของผูผลิตอุปกรณขั้นสุดทาย 
ผลกระทบโดยตรงของคําสั่ง WEEE ตอบริษัทอินเดียมีเพียงเล็กนอย
เน่ืองจากมีการสงออกอุปกรณสําเร็จรูปไปในทวีปยุโรปนอยมาก 
ขอยกเวน นาจะเปนบริษัทอินเดียขนาดใหญ อยางเชน Videocon 
และ Onida ท่ีมีความสามารถในการซื้อขาย WEEE กับยุโรป RoHS 
มีผลกระทบท่ีมากกวาตอบริษัทอินเดียสวนใหญท่ีสงออกชิ้นสวน
ประกอบและชิ้นสวนยอยทางอิเล็กทรอนิกสเขาไปในยุโรป ตนทุนใน
การรีไซเคิลที่ชัดเจนถึงผูผลิตในแตละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญ 
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Greenpeace ประเมินวาตนทุนในการรีไซเคิลของเครื่อง PC จะเปน 
20 เหรียญดอลลารสหรัฐ ในสหรัฐอเมริกา และ 2 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ ในอินเดีย ตนทุนการยินยอมที่ตํ่าท่ีสุดคือโทรศัพทเคลื่อนท่ีซึ่ง
ประเมินวานอยกวา 1 เหรียญดอลลารสหรัฐ ตนทุนจะลดลงเมื่อมีการ
แขงขันกันสูงขึ้นและการประหยัดตอขนาดเมื่อมีการใชกระบวนการรี
ไซเคิลท่ีอยางเต็มรูปแบบ มีความคาดหวังวาผูเลนท้ังหมดในหวงโซ
อุปทานจะจบดวยการมีสวนรวมในการจายเงินซึ่งเปนตนทุนในการรี
ไซเคิลขั้นสุดทาย และสัดสวนของตนทุนน้ีจะถูกผลักใหกับผูบริโภค 
ในทางปฏิบัติเปนไปไดยากและมีความเก่ียวพันถึงตนทุน โปรแกรม
การรีไซเคิลควรจะไดรับความสนใจมากกวาน้ี ดังน้ัน อุตสาหกรรมของ

อินเดียและรัฐบาลควรไลตามแนวโนมของโลกอยางใกลชิดเพื่อใหมีการ
พัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการ การออกแบบสําหรับ 
 
ซัพพลายเออรท่ีเปนวัสดุควรพิจารณาถึงการไหลของ E-waste ท่ีเปน
แหลงวัตถุดิบ ผูผลิต OEMs ควรทําการออกแบบเพื่อการถอดแยก
ชิ้นสวนและหาแนวทางนี้ใหพบ ตนทุนของการยินยอมตามเง่ือนไข 
RoHS สวนใหญขึ้นอยูกับตนทุนท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนชิ้นสวนเปน
ชิ้นสวนไรตะก่ัว (lead free) การลงทุนดานอุปกรณและะวัตถุดิบ 
การศึกษาของ Prismark ประเมินวาตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑท่ี
ผานตามขอกําหนด RoHS แสดงดังขางลางน้ี ซึ่งสามารถใชเปนฐาน
การเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอินเดียได 

 
 
ระดับตนทุนของการบัดกรีโดยไมใชตะกั่ว  
ระดับตนทุน รอยละของตนทุนการบัดกรีท่ีเพิ่มขึ้น 
ตนทุนโลหะท่ีมีคุณภาพสูง (มากกวาดีบุก และ เงิน) 7% 
การใชจายในการขอใชสิทธิ (Patent royalty payment) 5-9% 
ตนทุนพลังงานท่ีสูงขึ้นในการทําโลหะผสม 3-8% 
กระบวนการท่ีซับซอนมากขึ้น (ประกอบดวยโลหะผสม 3 ชนิด) 1-3% 
การวิจัยและพัฒนา (ฟลั๊กซ คุณสมบัติการพิมพลาย อายุการใชงาน 
เปนตน) 

10-20% 

ตนทุนเริ่มตนท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมด (ณ ขั้นตอนปจจุบัน) เฉลี่ย 36% 
ต้ันทุนท้ังหมดเมื่อมีปริมาณการผลิตท่ีมากพอ (อนาคต) 
 

20% 

ท่ีมา: Prismark Partners LLC (www.prismark.com)  
 
 
 
ในกรณีของ PCBs น้ัน การผลัดเปลี่ยนไปสูกระบวนการไรสารตะก่ัว 
(lead-free) ไมนาจะมีตนทุนและความผันผวนของราคา ซึ่งคาดหวัง
วาอยางนอยท่ีสุดในระยะกลาง อยางไรก็ตาม การหอตัว หรือ รอย
แตกราวของ PCBs ภายใตอุณหภูมิสูงสําหรับการบัดกรีโดยไมใช
ตะก่ัว ไม ท้ังหมดที่สามารถแกปญหาน้ีไดอยางรวดเร็ว น่ีนาจะ
หมายถึงตนทุนท่ีสูงขึ้น สําหรับสารซึ่งประกอบดวยตะก่ัว ยกตัวอยาง
เชน การหอหุมแผนวงจรดวยเทคโนโลยี flip-chip ball grid array 
(BGA) การเพิ่มขึ้นของตนทุนคาดวาจะเปนประมาณ 10 เปอรเซ็นต 
สําหรับการใชสารที่เปนไปตามขอกําหนดของระเบียบ RoHS ตนทุนน้ี
ดูเหมือนวาถูกผลักใหกับลูกคาซึ่งเปนผูผลิตซิปเซ็ต (chipset) และ
สุดทายสามารถสงผานใหกับผูผลิต 
มาเธอรบอรด (motherboard) ชิ้นสวน Passive อยางเชน ตัวเก็บ
ประจุ (capacitor) และตัวตานทานชิพ (chip resistors) ซึ่งเปนสวนท่ี
สามารถไดรับความเสียหายจากกระบวนการบัดกรีโดยไมใชตะก่ัวท่ีใช
ความรอนสูงกวา เรียกวา ตองระมัดระวังและใชความเชี่ยวชาญอยาง
มากในการดัดแปลงมาใชสารทดแทน ผูผลิตญี่ปุนท่ีมีอิทธิพลในตลาด
อุปกรณ Passives ไดแก Murata, TDK, Taiyo, Yuden ซึ่งมี

ประสบการณอันยาวนานในการจัดหาช้ินสวนท่ีคลายกันใหกับผูผลิตท่ี
มีเครื่องหมายการคารายใหญของญี่ปุน การเปล่ียนเปน lead-free มี
การทํารายงานอยางสมบูรณเก่ียวกับตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นโดยบริษัท 
Semco และ Yageo บริษัทอินเดียสามารถใชขอมูลน้ีเปนตัว
เปรียบเทียบ (benchmarks) ได คาใชจายอ่ืนๆ และความเสี่ยงรวมท้ัง
คาทดสอบ ตนทุนที่เก่ียวของกับการทดสอบรวมถึงอุปกรณในการ
ทดสอบท่ีมีราคาแพง คาแรงงานและคาใชจายในการบริหาร เน่ืองจาก
บริษัทสวนใหญจะเสนอท้ังผลิตภัณฑท่ีตองเปนไปตามขอกําหนดของ 
RoHS และ  non-RoHs สําหรับบางชวงเวลาเพื่อจัดการความเสี่ยง
ของสินคาคงเหลือซึ่งจะกลายเปนหนาที่ท่ีสําคัญและเพิ่มเติม 
ในขั้นตน ผูประกอบและผูขายสงจะตองรักษาลูทางท้ังสองอยางใน
หลายชิ้นสวน การประเมินและวางแผนของกระบวนการประกอบนาจะ
มีความจําเปนสําหรับบริษัทอินเดียเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหลาน้ีของการ
ประกอบ lead-free  มาตรการสําหรับการยินยอมจําเปนตองมีการ
ลงทุนจากบริษัทอินเดียท่ีครอบคลุมตนทุนการออกแบบใหมของ
ผลิตภัณฑ (product redesign) การจัดอุปกรณใหมของสายการผลิต 
วัตถุดิบใหม กระบวนการผลิตใหม สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
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ทดสอบผลิตภัณฑ (ภายในโรงาน และบุคคลท่ีสาม) ฝกอบรมบุคลากร 
คาใชจายสําหรับท่ีปรึกษา และการทําเครื่องหมาย (writing-off) ของ
ผลิตภัณฑและวัสดุอันตรายที่ตองกําจัด เพราะวามาตรฐานการยินยอม
ท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหคาใชจายในการลงทุนขยายออกไปมากข้ึน ในบาง
กรณี ตนทุนลดลงแตมีขอบเขต ตัวอยางเชน ในกรณีของบริษัทขนาด
กลางที่ผลิตสารก่ึงตัวนํา ในประวัติศาสตร บริษัทเหลาน้ีใชสารละลาย
โพแตสเซียมไดโครเมท เปนสารกอนทําความสะอาด (pre cleaner) 
ใน axial diodes กอนเคลือบเงาดวยตะก่ัว สารเคมีท่ีไมเปนอันตราย 
MICROPREP 18 เปนสารที่ผานการทดสอบแลวและพบวาเปนสาร
ทดแทนซึ่งสงผลใหเกิดการกําจัดโครเมียมจากกระบวนการ และตนทุน
ลดลงในการผลิตและการบําบัดนํ้าทิ้งประมาณ 100,000 รูป (ประมาณ 
US$2,300) ตอป บริษัทสามารถลดปริมาณการใชพลังงานตอไมโค
รชิพท่ีผลิตและในทํานองเดียวกันสามารถลดปริมาณการใชนํ้าดวย 
 
d: การลงโทษ 
การลงโทษสําหรับการไมผานตามขอกําหนดของระเบียบ WEEE 
แตกตางจากฝงประเทศยุโรปและแบงออกเปน 2 หัวขอ คือ ความ
ลมเหลวในการลงทะเบียนและการไมผานขอกําหนด ความลมเหลวใน
การขึ้นลงทะเบียนจําเปนตองชําระเงิน 100,000 ในอิตาลี และสําหรับ
เอสโทเนีย เสียคาปรับ 1.5 ลาน และจําคุก 2 ป ฝรั่งเศสจัดเก็บภาษี 
7,500 และสเปนจัดเก็บ 1.2 ลาน สําหรับการไมผานตามขอกําหนด 
เยอรมนีและไอรแลนด ผลิตภัณฑท่ีไมผานการรับรองจะถูกปดก้ันหรือ
ถูกนําออกไปจากตลาด ทางการ EU จะดําเนินการตรวจสอบทันที
สําหรับสินคาอิเล็กทรอนิกสนําเขาเพื่อการยินยอมและความผิดพลาด
ใดๆ เก่ียวกับ RoHS จะสงผลใหผูผลิตตองชําระคาปรับ สินคาที่ไม
ผานขอกําหนดจําเปนตองขนสงกลับไปยังประเทศตนทาง ใน
สถานการณเชนน้ัน ผูผลิตสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑไปยังประเทศอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจจะยอมรับในประเด็นน้ีได หรือทําการถอดแยกผลิตภัณฑเพื่อ
เอาสารอันตรายออกและประกอบขึ้นใหม ถึงแมวากรณีน้ีจะสงผลใหมี
ตนทุนท่ีสูงกวา 
 
e: การลดความสําคัญของซัพพลายเออรรายเล็กๆ 
ซัพพลายเออรท่ีลมเหลวกับการทําตามขอกําหนดเพื่อผานการยินยอม
มีความเสี่ยงท่ีจะถูกลดความสําคัญลง SMEs ท่ีไมเก่ียวของอยาง
ใกลชิดกับ OEMs และ ODMs มักออนแอกวา SMEs รายอ่ืนๆ 
ปญหาทําใหเลวรายลงสําหรับ SMEs จากการแพรหลายของ
ขอกําหนดจํานวนมาก การขาดความโปรงใสในการส่ือสารเก่ียวกับ
ขอกําหนดเหลาน้ี และเสนตายท่ีสั้นสําหรับการทําตามขอกําหนด 
ความลมเหลวในการทําตามขอกําหนดโดย SMEs จะสงผลใหเกิด
ความสูญเสียการขายระหวางประเทศและอาจจะสงผลถึงการขาย
ภายในประเทศ ย่ิงไปกวาน้ัน การไมผานขอกําหนดนาจะสงผลใหมี
ตนทุนจากคาปรับจํานวนมาก และ/หรือ การนําผลิตภัณฑกลับคืน 
สงผลใหตนทุนดําเนินการสูงกวาตนทุนของสินคาคงเหลือ รวมถึงการ
เปลี่ยนไปยังตลาดอ่ืนๆ ท้ังหมดน้ีนาจะบอกเปนนัยถึงตนทุนท่ีเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญโดยเปนผลกระทบเชิงลบตอการดําเนินธุรกิจท้ังหมด 
f: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และบุคคล 
ภายใตสถานการณบางอยางของการไมผานขอกําหนด ทําใหเพิ่ม
ตนทุน หรือ สูญเสียธุรกิจ สงผลใหหนวย SME จะตองปดกิจการหรือ
ลดขนาดธุรกิจใหเล็กลง ในกรณีใดกรณีหน่ึงจะมีการสูญเสียงานและ

โอกาสของการสรางรายได ELCINA รายงานวาสูญเสียของบริษัท
ประมาณ 60 แหง จากสมาชิกท้ังหมดในชวง 4 ป ท่ีผานมา 
เน่ืองจากบริษัทปดกิจการหรือธุรกิจเปลี่ยนไปอยูนอกกลุมธุรกิจ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนผลมาจากไมสามารถแขงขันได ขนาด
ของการเลิกจางตามดวยการปลดคนงานโดยบริษัทท่ีไมผานขอกําหนด
จะขึ้นอยูกับความเร็วของลูกจางท่ีถูกปลดสามารถหางานท่ีอ่ืนไดและ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน ในภูมิภาคเศรษฐกิจท่ีออนแอสงผล
กระทบเชิงลบของการปลดคนงานอยางมีนัยสําคัญ ลูกจางในภูมิภาคท่ี
อยูใกลกับศูนยกลางการผลิตขนาดใหญ เชน บังกาลอร (Bangalore) 
เดลลี (Delhi) มุมไบ ไฮเดอราบัด (Mumbai Hyderabad) ปูเน 
(Pune) และเชนไน (Chennai) สามารถหางานใหมไดและมีโอกาส
กลับคืนสูสภาพเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ในอินเดียโดยเฉพาะ
อยางย่ิงที่อยูใกลบริเวณตัวเมืองขนาดใหญและศูนยกลางเมือง การ
จางงานทดแทนมีการจัดหาใหโดยกลุมบริการโดยเฉพาะบริษัท
ศูนยกลางโทรศัพทและบริษัทซอฟตแวร ดวยการครอบงํา SME อยาง
มีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของอินเดีย สงผลกระทบ
สุทธิตอลูกจางในเร่ืองการสูญเสียงานซึ่งในระยะส้ันดูเหมือนวาเปนผล
เชิงลบมากท่ีสุด ผลกระทบตอลูกจางสตรีมีผลในเชิงลบเน่ืองจากมี
เปอรเซ็นตสูงของแรงงานท่ีเปนผูหญิง ทายท่ีสุด ถารัฐบาลมาชวยโดย
การออกกฎหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับ E-waste ท้ังหมดน้ีเก่ียวของกับ
การรีไซเคิลในสวนหลังบานซึ่งจําเปนตองมองหาแหลงทางเลือกของ
อาชีพและรายได  มีโอกาสในอินเดียสําหรับเรียนรูจากปญหาท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินการตามคําสั่ง WEEE ในทวีปยุโรป 
สวนประกอบท่ีถูกพิจารณาคือขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิดชอบของ
ผูผลิตแตละราย (Individual Producer Responsibility: IPR) เขาไป
ในบริษัทเพื่อกระตุนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) 
และการลด E-waste บางอยางซึ่งถูกละเลยโดยรัฐสมาชิกในประชาคม
ยุโรป (EC) 
 
3.2 ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอินเดียกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
 
อยางไรก็ตาม บางบริษัทมีความสามารถสูงในอินเดีย แตระดับเฉล่ีย
ของอุตสาหกรรมอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบ (benchmarked) กับ
เศรษฐกิจเ กิดใหม อ่ืนๆ รวมท้ังประเทศไทย ไตหวัน และจีน 
สถานการณคงจะเลวรายลงถามีความลาชามากขึ้นในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมของรัฐบาล โดยปกติจําเปนตองตัดสินใจเก่ียวกับกรณี
ของการขาดเงินลงทุนตางๆ และความพรอมตลอดอุตสาหกรรม ดวย
การสนับสนุนของรัฐบาลท่ีนอยที่สุดทําใหมีความเปนไปไดวา
อุตสาหกรรมของอินเดียและเศรษฐกิจของชาติจะเสียเปรียบในการ
แขงขันกับประเทศอื่น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสูญเสียงาน การปด
โรงงาน การสูญเสียการดําเนินงานของบริษัท และรายไดท่ีลดลงสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวม 
อิเล็กทรอนิกสของอินเดียและการริเริ่มของญี่ปุน – การเปรียบเทียบ
และบทเรียนบางอยาง 
มีความพยายามในการทําการเปรียบเทียบสถานภาพของบริษัทญี่ปุน 
(โดยอยูบนพื้นฐานของการสํารวจโดย AEDE เมื่อเร็วๆน้ี ดู
รายละเอียดใน www.cfsd.org.uk/aede) กับอิเล็กทรอนิกสของอินเดีย 
บริษัทญี่ปุนมีบทเรียนที่เปนประโยชนหลายอยางดังน้ี 
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 คลายกับอินเดีย บริษัทญี่ปุนขนาดใหญดูเหมือนวามีการ
ตอบสนองในเชิงบวกตอนโยบายใหม กฎระเบียบ และกรอบของ
ธุรกิจ บริษัทญี่ปุนขนาดเล็กล้ําหนากวา SMEs ของอินเดีย 

 ตางกับอินเดียท่ีมีการลงทุนสําคัญในเทคโนโลยีสะอาดและ
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรีไซเคิล
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชนเดียวกับเครื่องใชสํานักงาน 

 มีการริเริ่มโดย OEMs ชั้นนําของญี่ปุน เชน โตชิบา โซนี มัตซูชิ
ตะ NEC และอ่ืนๆ ในเรื่องเก่ียวกับหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการทํางานอยางใกลชิดกับผูขาย ซึ่งเปน
บทเรียนท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมของอินเดีย 

 การขยับโดยบริษัทญี่ปุนเพื่อโอกาสที่ย่ิงใหญโดยเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยเปาหมายท่ีมีความทา
ทายอยางมากสําหรับอีก 5-10 ปขางหนา อันเปนบทเรียนที่
สามารถนํามาใชไดสําหรับบริษัทของอินเดีย 

 บริษัทอินเดียควรปรับใชระบบของญี่ปุนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑท่ัวโลกซึ่งรวบรวมขอมูล
ดานวัสดุ สารเคมี พลังงาน และบรรจุภัณฑ 

 เหมือนกับญี่ปุน การใชวิ ธีการวางมาตรฐานเก่ียวกับบัญชี
สิ่งแวดลอมสามารถพัฒนาในอินเดีย สิ่งสําคัญคือคํานิยามท่ีมี
ความชัดเจนของกลุมตนทุนสิ่งแวดลอมซึ่งถูกพัฒนาโดย
กระทรวงสิ่งแวดลอมของญี่ปุนระหวางปลายทศวรรษ 1990 
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4.0 ชองวางและความตองการในอนาคต 
 
 
ชองวางและความตองการท่ีจะกลาวตอไปถูกจําแนกระหวางเสนทาง
การสํารวจอุตสาหกรรมที่กลาวถึงขางตนและสรุปในภาคผนวกที่ 2 
 
4.1 การบริหารจัดการ 
 
ชองวางสําคัญ 

 มีชองวางทางแนวคิดคอนขางมากในการบูรณาการดานการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบของบริษัทเขาไป
ในกลยุทธของธุรกิจ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (EMS) เปน
แรงขับเคลื่อนสําคัญโดยถูกกดดันใหยินยอมทําตามและยังไม
พบวาตัวเปรียบเทียบเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ซึ่งสามารถพูด
เปนนัยไดวาการพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมยังไมถูก
รวมเขาไปในระหวางขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑในระดับการ
สรางแนวคิด ดังน้ัน จึงมีชองวางคอนขางมากในการริเริ่ม eco-
design. ชองวางอันน้ีกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงสําหรับ SMEs ใน
อินเดีย ท่ีมีความสัมพันธกับขอกําหนดการทํา eco-design ท่ีมี
ศักยภาพตามคําสั่งวาดวยสินคาท่ีใชพลังงาน (Energy-Using-
Products: EuP) 

 ปญหาสําหรับ SMEs ดูเหมือนวาเพิ่มขึ้น หากบริษัทขนาดใหญ
และบริษัทขามชาติ (MNCs) เปลี่ยนไปซื้อของกับซัพพลายเออร
รายใหญท่ีมีความนาเชื่อถือมากกวา น่ีจะกอใหเกิดความสูญเสีย
อยางสมบูรณในการหายไป หรือคงอยูของธุรกิจสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs อุปสงคของการรีไซเคิลและหวงโซอุปทาน
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีเพิ่มขึ้น ซัพพลายเออรท่ีเปน SME 
นาจะถูกกําจัดออกไปจากธุรกิจทีละเล็กละนอย 

 การดําเนินกิจกรรม EMS (อยางเชน การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (eco-design) การรีไซเคิล เปนตน) ไมไดมีศูนยกลาง
อยู ท่ีลูกคา ซึ่งตามความเปนจริงแลวไมมีผู เชี่ยวชาญดาน
การตลาดเขารวมดวยในงานดานผลิตภัณฑ ท่ีสะอาดและ
ผลิตภัณฑสีเขียว สัญญาณและปฏิกิริยาโตตอบจากลูกคา (เชน 
ผูบริโภคขั้นสุดทาย หรือ OEMs/ODMs บริษัทท่ีอยูชั้นที่ 2) 
บอยคร้ังขาดหายไป ชองวางน้ีในการทําธุรกิจ หมายความวา 
บริษัทไมสามารถคนพบความสมดุลระหวางความตองการของ
ผูบริโภคและการดําเนินกิจกรรม EMS ผลตอเน่ืองคือนัก
ออกแบบอุตสาหกรรม ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงหวงโซมูลคา
ของผลิตภัณฑได 

 มีชองวางดานขอมูลขาวสารที่รุนแรงในรัฐบาลอินเดีย (การ
ตัดสินใจนโยบาย เชนเดียวกับ หนวยงานปฏิบัติ) ซึ่งเปนสิ่งท่ีทา
ทายในการทําตามหลักปฏิบัติท่ีดีและการยินยอมตามขอกําหนด
ระหวางประเทศ ไมมีหนวยงานรัฐบาลท่ีมีหนาที่ความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการไลตามและการเปรียบเทียบมาตรการในการยินยอม
ตามขอกําหนดสิ่งแวดลอมระหวางประเทศและการปรับปรุงให
เหมาะสมเศรษฐกิจ สั งคม  และการเมือง ของอินเ ดีย 
อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะอยางย่ิง MNCs และบริษัทขนาดใหญ) 

สวนอีกดานหน่ึงมีความล้ําหนากวารัฐบาลเก่ียวกับขอมูลดาน
หลักปฏิบัติท่ีดีและบรรทัดฐานการยินยอม 

 
ความตองการ 
เพื่อรับมือกับความทาทายและเปล่ียนแปลงในการทําตามขอกําหนด 
ซัพพลายเออร ตอลดจน OEMs อิเล็กทรอนิกส/ผูใชขั้นสุดทาย 
จําเปนตองปรับระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม การบริหารจัดการ
เก่ียวของกับการดําเนินการท่ีถูกตองการโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ 
SMEs ดังขางลางนี้ 

 ทําความเขาใจและดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามระบบ EMS 
เพื่อใหไดใบรับรอง ISO 14000 และระบบคุณภาพ ISO  9001 

 เขาใจความสําคัญและทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ใน
การดําเนินกลยุทธธุรกิจ 

 ใหเวลาและขอมูลท่ีเก่ียวของเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นและอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งเรียกวา ระบบติดตาม 
มาตรการควบคุมและประเมินการยินยอม การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารภายใน การพัฒนาการสื่อสาร
ครอบคลุมภายนอกกับลูกคา สมาคมอุตสาหกรรม องคกรบังคับ
ใชกฎหมายระดับชาติ และหนวยงานรัฐบาล 

 สรางระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยประเด็น
ตอไปน้ี 
a. กลยุทธการยกเลิกการใชสารอันตราย 
b. การลงทุนในสายการผลิตใหม กระบวนการ วัตถุดิบ 

ความสามารถในการทดสอบ การฝกอบรมและความ
ตองการอ่ืนๆ 

c. วางแผนยุทธศาสตร เพื่ อการออกแบบใหมสํ าหรับ
ผลิตภัณฑและปรับกระบวนการผลิต ท่ีจําเปนสําหรับการรี
ไซเคิล ประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือ ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ซึ่งนาจะเสนอแนะโดยลูกคา OEMs หรือ 
ผูใชขั้นสุดทาย สิ่งเหลาน้ีควรจะรวมอยูในการวางแผน
สําหรับการติดฉลากผลิตภัณฑสําเร็จรูปตามเง่ือนไขท่ี
สอดคลองกับ WEEE หรือขอกําหนดอ่ืนๆ 

 จัดทําแผนงานสําหรับ SA 8000 และมาตรฐานแรงงาน ให
สอดคลองกับบรรทัดฐานระดับชาติและระหวางประเทศ 

 วางแผนสําหรับการบริหารจัดการและการตรวจประเมินคุณภาพ
และโปรแกรม Eco-design 

 บูรณาการ Eco-design และการจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมเขาไปในกระบวนการขององคกร 

 ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนคือความจําเปนเพื่อจัดการศึกษาใน
ประเทศกําลังพัฒนาเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง RoHS, 
WEEE, EuP, LPEUR และ HARL และประสิทธิภาพของEco-
design ถาการพัฒนาของ Eco-design สามารถแพรกระจาย
และมีความเขาใจ ผลิตภัณฑจะเปนไปตามเง่ือนไขความตองการ
ของกฎระเบียบสิ่งแวดลอมและการคาท่ีย่ังยืน สามารถแสดง
ตัวอยางสองสามบริษัทที่มีการดําเนินการ Eco-design อยาง
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เปนผลสําเร็จและมีประสิทธิผล ใชเปนเครื่องมือเพื่อการพาณิชย
เชนเดียวกับความสําเร็จดานสิ่งแวดลอม 

 
4.2 ความตองการดานเทคนิค 
 
ชองวางที่สําคัญ 

 ในขณะท่ีบริษัทสวนใหญใหความสนใจเก่ียวกับการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง (ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นมากกวาการปรับปรุงท่ัวไปอยาง
มาก) มีชองวางที่ใหญมากเก่ียวกับความสามารถในการรีไซเคิล 
การผลิตใหม และการถอดแยกช้ินสวน ดังน้ัน การรีไซเคิลจะ
กอใหเกิดภาระในการปฏิบัติงานและตนทุนของบริษัทอยางมาก 
ปญหาเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากการขาดวิธีการพิจารณาวัฏจักรชีวิต
และขาดการสนับสนุนของรัฐบาลสําหรับการรีไซเคิลอยางแทจริง 

 ไมมีการรวมมือกันผลักดันในอุตสาหกรรมของอินเดียไปสูการ
ผลิตโดยไมใชตะก่ัว และความแตกตางทางเทคโนโลยีในพื้นที่น้ี
นาจะมีความกังวลคอนขางมากกับระเบียบ RoHS ของ EU ซึ่ง
เริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม ป 2006 

 มีความแตกตางดานความสามารถในเทคโนโลยีการรีไซเคิล
สําหรับพลาสติก โลหะหลายชนิด เชนเดียวกับ สารเคมี การรี
ไซเคิลจําเปนตองสรางองคกรธุรกิจในอินเดียซึ่งทํางานภายใน
บรรทัดฐานดานสิ่งแวดลอม 

 
ความตองการ 

 เขาใจและไลตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังหมดและความ
เก่ียวพันกันของกฎระเบียบเหลาน้ี 

 สรางโครงสรางพื้นฐานดานเทคนิคและระบบสนับสนุน (สําหรับ
การทํา eco-design, การีไซเคิล การเก็บรวบรวม e-waste การ
บําบัด และการกําจัด เปนตน) 

 ฝกอบรมอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและ
ถายทอดองคความรู 

 สรางสถาบันใหมดานเทคนิคและกําหนดบางอยางที่มีอยูเพื่อนํา
ประเด็นดานเทคนิคของความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมรวมท้ัง
ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ไดแก อุตสาหกรรม ผูเชี่ยวชาญ 
คนงานในสถานที่ปฏิบัติงาน นักวิจัย NGOs หนวยงานบริหาร
จัดการ e-waste และรัฐบาล ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด
จําเปนตองมีการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติการ 

 ฝกอบรมตามลักษณะการปฏิบั ติงาน เชน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ การออกแบบใหม การจัดอุปกรณและการจัดอุปกรณ
ใหม วัตถุดิบและกระบวนการใหม สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ และการตรวจสอบความถูกตอง 

 รวบรวมและสื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของวัฏจักรชีวิต รวมทั้ง EuP 
และความตองการดานเทคนิคอ่ืนๆ เชน การจัดการพลังงาน 
มาตรฐานแรงงาน 
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5.0 แผนงานสรางขีดความสามารถ 
 
 
ในสวนน้ีอธิบายถึงกลุมของมาตรการในการสรางขีดความสามารถ ซึ่ง
มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการโดยอุตสาหกรรมของอินเดียในการ
รวมมือกับรัฐบาลและองคกรระหวางประเทศ มาตรการถูกกําหนดอยู
บนพื้นฐานของการสํารวจอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการโดย ELCINA 
ภาคผนวกท่ี 2 ใหรายละเอียดของแผนปฏิบัติการซ่ึงจําแนกตาม
ผลิตภัณฑ/กระบวนการที่แตกตางกัน ยอหนาขางลางเนนแผนปฏิบัติ
การในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อดําเนินการในกลุม ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี 
 
5.1 มาตรการสรางขีดความสามารถในระยะสั้น 
 
จุดศูนยรวมของมาตรการสรางขีดความสามารถในระยะสั้นโดยรัฐบาล
และอุตสาหกรรมจําเปนตองอยูบนการยินยอมตามขอกําหนด RoHS 
และพัฒนาการบูรณาการขอมูลและระบบการส่ือสารบนขอมูลพื้นฐาน
และลักษณะตามการปฏิบัติงาน หากเปนไปไดการเขาสูการยินยอม
ตามขอกําหนดอยางระมัดระวังท่ีสุดควรจะเปนการต้ังเปาหมายที่ 
SMEs สวนใหญ ซึ่งจําเปนตองกระทําภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
ระยะสั้น โดยมุงเนนท่ีซัพพลายเออรหลักๆ ซึ่งมีการเรียนรูอยาง
รวดเร็วกวาซัพพลายเออรอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทาน ในการพิจารณาน้ี 
ควรเลียนแบบตามรูปแบบการทํางานของไตหวันดวยการต้ังเปาหมาย
กับซัพพลายเออร มาตรการสรางขีดความสามารถเหลาน้ีจําเปนตอง
เปนมาตรการในระดับชาติโดยเปนโครงการความรวมมือระหวาง
รัฐบาลและอุตสาหกรรม มาตรการในการสรางขีดความสามารถระยะ
สั้นบางอยางแสดงดังตอไปน้ี 

 อธิบายเพิ่มเติมและดําเนินการใหครอบคลุมระเบียบของรัฐบาล
เก่ียวกับการยินยอมตามขอกําหนด RoHS โดยใหความสนใจใน
การดําเนินการใหเกิดผลอยางรวดเร็วและเปนไปตามมาตรฐาน
ของคําแนะนําของการทํา eco-design 

 จัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจภายใตความเปนผูนําของกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยความรวมมือกับกระทรวงสิ่งแวดลอม 
เชนเดียวกับ กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม เพื่อกําหนด
ขนาดและศักยภาพของตลาดสินคาที่ปรับใหมและตลาดสินคาที่
ผลิตใหมสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส คณะทํางานเฉพาะกิจ
น้ีควรใหคํานิยามท่ีชัดเจนของความรับผิดชอบของการรีไซเคิล 
ระหวาง ผูผลิต ซัพพลายเออร และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ และ
ควรจะรวมมือกับสมาคมอุตสาหกรรม 

 พัฒนาขอมูลและกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดวย
อินเทอรเน็ตและระบบสนับสนุนอินทราเน็ต 

 เตรียมการประชุมดวยดิจิตอลและตนฉบับท่ีเก่ียวของกับการฝก
ปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดลอมทั่วโลก 

 ฝกอบรมบริษัทเพื่อสรางและดําเนินการระบบการจัดการท่ีให
ความสนใจตอขอกําหนดความตองการในการยินยอมและ
เก่ียวของกับผูมีอํานาจในการตัดสินและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังหมด 

 เริ่มตนฝกอบรมผูชํานาญการอยางมากที่เปนสวนประกอบในการ
ทํา eco-design สําหรับนักออกแบบอุตสาหกรรมในบริษัท การ
ออกแบบใหมผลิตภัณฑโดยใชวิธีการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(eco-friendly) และรวมถึงวิศวกรออกแบบและสมาคมการ
ออกแบบ อยางเชน NID (สถาบันการออกแบบแหงชาติ) เปน
คําแนะนําท่ีเขมแข็งสําหรับจุดมุงหมายนี้  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการดาน Eco-design ขามกลุมอุตสาหกรรมสําคัญและ
ศูนยกลาง โดยเปนหลักสูตรปกติท่ีจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรม 
อยางเชน ELICNA สถาบันเทคโนโลยีของอินเดียหลายแหง 
(Indian Institute of Technology:  IITs ) ใชวิธีการเริ่มตน
อยางกระตือรือรนในการเริ่มทํางานดาน Eco-design นอกจากน้ี 
การเรียนรูจากประสบการณระหวางประเทศเปนสิ่งสําคัญ 
เน่ืองจากสวนใหญของเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบันท่ีใชใน
อินเดียนําเขาจาก EU ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 

 ริเริ่มวิจัยเก่ียวกับโครงสรางตนทุนของกระบวนการผลิตท่ีสะอาด
เพื่อเสนอวิธีการสําหรับลดตนทุนการยินยอมตามขอกําหนด
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ SMEs กลยุทธสําหรับผลัดเปลี่ยน
ไปสูโครงสรางตนทุนท่ีตํ่ากวาสามารถทําใหเหมาะสมได ซึ่ง
สามารถรวมมือกับวิทยาลัยธุรกิจ 

 รวมวิจัยและพัฒนา และโครงการดานเทคนิค กับผูแทนสหภาพ
ยุโรปดานเทคโนโลยีสะอาด นอกจากน้ี ยังสามารถรวมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนํา 

 จัดทําโครงการออกแบบดานเทคนิคทีมีประสิทธิภาพและ
โครงการทดสอบสําหรับบริษัทเปาหมาย 

 จัดทําโครงการออกแบบและดําเนินการฝกอบรมอยางเขมขน 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือการีไซเคิล ดวยรูปแบบการ
วิเคราะหตนทุน-กําไร (cost-benefit analysis) โดยกําหนด
สิ่งจูงใจท่ีชัดเจนเชนเดียวกับการลงโทษ 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเนนในสวนท่ีมีผลกระทบสูง
เก่ียวกับมาตรการสรางขีดความสามารถในการตอสูกับความทา
ทายในการยินยอมตามขอกําหนดจําเพาะ 

 
5.2 มาตรการสรางขีดความสามารถในระยะกลาง 
 
เมื่อมาตรการสรางขีดความสามารถระยะสั้นเริ่มเห็นผล มาตรการใน
ระยะกลางถึงระยะยาวจําเปนตองเนนดานการสรางโครงการสนับสนุน
อยางตอเ น่ืองและการริ เริ่ ม เพื่ อยกระดับความพรอมและขีด
ความสามารถของ SMEs เพื่อตอบสนองกับความทาทายเก่ียวกับ
ขอกําหนดในอนาคต ในขณะท่ีการผลักดันท่ัวไปสําหรับมาตรการสราง
ขีดความสามารถระยะกลางยังคงเหมือนกัน ระดับทักษะ และ
ฐานความรูจะจําเปนตองปรับปรุงใหสูงขึ้น นอกจากน้ี ในระยะกลาง 
การพัฒนาระบบ และขีดความ สามารถจําเปนตองมีสถาบันท่ี
เก่ียวของในระดับชาติ 
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การประสานงานระหวางหนวยงานดานการวิจัย การฝกอบรม การ
ทดสอบ และการใหใบรับรอง จะเปนกุญแจที่ทําใหประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการ สมาคมอุตสาหกรรมและสมาคมการคาจะมีบทบาท
ในการเรงปฏิกิริยาและรับรองดวยการกระตุนใหเกิดความกาวหนาโดย
ไม เ กิดการสูญเสีย การร วมมือ กันในการรับความเสี่ ยงของ
อุตสาหกรรม รัฐบาล และสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทสําคัญใน
ขั้นตอนน้ี 
 
การดําเนินการในระยะกลางควรจะมีการจัดต้ังเปนหุนสวนธุรกิจกับ
บริษัท อยางเชน ซีเมนส  (Siemens) ไทโค (Tyco) เอทีแอนดเอส 
(AT&S) โซนี (Sony) ฟลิปส (Philips) โนเกีย (Nokia) โซเลคตรอน 
(Solectron) จาบิล (Jabil) และเฟล็คโตรนิกส (Flextronics) ซึ่งมีการ
จัดต้ังหุนสวนธุรกิจในขั้นตอนตางๆ ของหวงโซอุปทาน 
 
5.3 มาตรการสรางขีดความสามารถในระยะยาว 
 
เมื่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเคลื่อนขึ้นสูเสนโคงแหงการเรียนรู การ
เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลกผานนวัตกรรมยอมรับได
วามีนัยสําคัญ น่ีเปนสวนประกอบท่ีจําเปนของมาตรการสรางขีด
ความสามารถในระยะยาว การสรางขีดความสามารถใหประสบ
ผลสําเร็จในระยะสั้นและระยะกลาง รวมถึงการขยายการริเริ่มเหลาน้ีจะ
ประกอบเปนกําหนดการในระยะยาว  
 
ในระยะยาวอุตสาหกรรมของอินเดียจําเปนตองวางกลยุทธของตนเอง 
เพื่อตอบสนองการปฏิบัติตามการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ัวโลกและ
การพัฒนาใหมๆ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การยึดมั่นในการกําหนดสถานภาพที่แข็งแกรงในหวงโซ
อุปทานท่ัวโลกและเริ่มตนดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ  
(CSR) โดยอาศัยขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย จะเปนสิ่งท่ีไดรับ
ความสนใจมากขึ้นในระยะยาว 
 
สําหรับการถายทอดและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนที่เปนหลัก
ปฏิบัติดีท่ีสุดในระยะยาว กลุมบริษัทผูนํากําลังกําหนดเกณฑมาตรฐาน
สําหรับอุตสาหกรรมซึ่งสามารถทําใหเกิดความเช่ียวชาญไดดวยการ
ฝกอบรมและดําเนินการตามหลักการกระบวนการเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อเก็บคาธรรมเนียม สวนหน่ึงของคาธรรมเนียมควรรับผิดชอบโดย
ผูใหการสนับสนุนและองคกรท่ีใหความชวยเหลือเพื่อทําใหเกิดการ
ปองกันสิ่งแวดลอม กิจกรรมน้ีควรดําเนินการโดยสมาคมอุตสาหกรรม 
อยางเชน ELCINA ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหนวยสิ่งแวดลอมท่ีสรางขึ้น
ใหม การริเริ่มท้ังหมดน้ีจําเปนตองอยูในระดับชาติเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย 
 
รัฐบาลมีบทบาทหลักในการสรางขีดความสามารถในระยะยาว ใน
หัวขอท่ีจําเปนตองทําดังน้ี 

 ระบบสนับสนุนท่ีคิดขึ้นใหมรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อลดตนทุนการยินยอมตามขอกําหนด 

 ไลตามขอกําหนดการยินยอมทั่วโลกท่ีอยูระหวางดําเนินการท่ี
เปนพื้นฐาน และพัฒนาหัวขอนโยบายและโครงการดําเนินการท่ี
เ หมา ะสม  เ จ า หน า ท่ี อ า วุ โ สมี อํ าน าจ ในกา ร ตั ดสิ น ใ จ 
(ผูอํานวยการหรือเลขานุการรวม) จาก MOEF (กระทรวง
ทรัพยากรและปาไม) จําเปนตองไดรับมอบหมายจาก MC&IT 
(กระทรวงการสื่อสารและไอที) เพื่อพิจารณาประเด็นดานเทคนิค
ท้ังหมด และสรางความเขาใจเก่ียวกับความทาทายในการ
ยินยอมตามขอกําหนด ความรวมมือระหวางสองกระทรวงน้ีเปน
ความจําเปนในการรับผิดชอบรวมกันและจัดการกับความทาทาย 

 สนับสนุนการออกแบบ การทดสอบ การจัดอุปกรณ การ
ฝกอบรมเพื่อการยินยอมตาม EMS โดยต้ังเปาหมายท่ี SMEs 
สวนใหญหากเปนไปได ซึ่งควรดําเนินการรวมกับอุตสาหกรรม 
สถาบันฝกอบรม สถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
อ่ืนๆ 

 
สรุปมาตรการสรางขีดความสามารถที่จําเปน ซึ่งการดําเนินการขั้นตน
ท่ีจําเปนคือ 

 เตรียมมาตรฐานที่ชัดเจนเก่ียวกับ RoHS, WEEE, EuP, 
LPEUR, HARL และ eco-design ซึ่งเปนคําแนะนําสําหรับ
อุตสาหกรรมของอินเดีย 

 สนับสนุนการฝกอบรมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการคาที่ย่ังยืน
และปญหาสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 

 การทํางานเชิงรุกของรัฐบาลเก่ียวกับประเด็นท่ีสําคัญท้ังหมดเพื่อ
ความสําเร็จจากการสรางมาตรฐาน การออกกฎหมาย การ
ฝกอบรม เชนเดียวกับ การสงเสริมดานการทดสอบและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการรีไซเคิล 

 สรางความตระหนักสาธารณะดานปญหาสิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนบริษัทในการมีสวนรวมดวยความกระตือรือรนและมี
โครงการสนับสนุน 
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ภาคผนวก 1: บริษัทระดับโลกและบริษัทอินเดียที่อยูในตลาดอิเล็กทรอนิกส
ของอินเดีย 
 

 บริษัทระดับโลก การออกแบบผลิตภัณฑไฮเทค (Hi-tech product design) การพัฒนา การผลิต และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 ฟลิปส (Philips) โปรแกรมสําหรับเครื่องเลน DVD ฟลิปสเริ่มตนออกแบบชิพขนาด 65 และ 90 nanometer chips ในบัง
กาลอร (Bangalore) 

 

 แอปเปล (Apple) โปรแกรมสําหรับเครื่อง iPod (iPod audio code)  
 เทกซัส อินสตรูเมนท 

(Texas Instruments) 
OMAP  

 ไมโครซอฟต (Microsoft) J Sharp และอ่ืนๆ  
 อโดบี (Adobe) โปรแกรมเครื่องอานสําหรับปาลมและไอแพค (Reader for Palm and iPaq)  
 อินเทล (Intel) ชิพชื่อ Whitefield เปนครั้งแรกที่ถูกออกแบบจากอินเดีย ชิพทดสอบเพื่อการเริ่มตนอยางรวดเร็วดวยการ

ลงทุนสูงถึง 700 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
 

 ซิสโก (Cisco) ชิ้นสวนแกน IOS (IOS core components)  
 เฮลเลทต แพคการด 

(Hewlett Packard) 
ผลิตคอมพิวเตอร ไดแก คอมพิวเตอรต้ังโตะและโนตบุค (desktops and laptops) เครื่องพิมพ กลอง
ดิจิตอล PDAs หมึกพิมพและตลับหมึกพิมพ 

 

 ออราเคิล (Oracle) โอเพน วิว เคอรเนล (Open View kernel) และสวนประกอบ  
 ไทโค (Tyco) โมเล็ค 

(Molex) และ แอมฟนอล 
(Amphenol) 

ท้ังหมดเปนผูผลิตตัวตอเชื่อม (connector ) ชั้นนําของโลก ดวยการแขงขันกันเปนฐานการผลิตในอินเดีย
และสงออก 

 

 เอลโคเทค (Elcoteq) ผลิตอิเล็กทรอนิกสและบริการสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile handsets)  
 เฟล็คโทรนิกส 

(Flextronics) 
ผลิตภัณฑเครือขายโทรคมนาคม สวนประกอบและบริการ  

 เอทีแอนดที (AT&T) บริษัทผลิต PCB ท่ีใหญท่ีสุดในโลกซึ่งจัดหาชิ้นสวน PCB จากอินเดียเพื่อสงใหกับบริษัทโทรคมนาคมชั้น
นําของโลก 

 

 เอพคอส (EPCOS) ซีเมนต-มัทซูชิตะ (Siemens-Matsushita) จัดต้ังขึ้นเพื่อสงออกชิ้นสวน passive จากทั้งสองโรงงานใน
อินเดีย 

 

 วิสเฮย คอมโพเนนท 
(Vishay Components) 

บริษัทสัญชาติสหรัฐท่ีเปนผูนําในการขายชิ้นสวนไปท่ัวโลกจากบริษัทน้ีซึ่งมีฐานการผลิตในอินเดีย  

 ไอเอสเอ็มซี (ISMC) วางแผนเพื่อกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตชิพ large-scale low-end chip ในอินเดีย  
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 บริษัทอินเดีย การออกแบบผลิตภัณฑไฮเทค (Hi-tech product design) การพัฒนา การผลิต และกิจกรรมอ่ืนๆ  
 Moser Baer India Ltd. ผูผลิต optical disk ใหญท่ีสุดเปนอันดับท่ีสามของโลก  
 VXL Instruments ผูผลิต terminal equipment ใหญท่ีสุดเปนอันดับท่ีสามของโลก  
 Hical Magnetics จัดหาแมเหล็กใหกับผูผลิตชิ้นสวนเครือ่งรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของโลก  
 Celetron บริษัทผลิตอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรขนาดใหญของโลกเริ่มตนผลิตต้ังแตกลางทศวรรษ 1990  
 Videocon โรงงานผลิตหลอดคาโทดของบริษัททอมสันท่ีเปนผูเลนรายใหญท่ีสุดในโลก 

ธุรกิจสินคาอิเล็กทรอนิกสจาก AB Electrolux (สวีเดน)และฮุนได (เกาหลี) 
 

 Ajanta Clocks ผูผลิตนาฬิกาอิเล็กทรอนิกสท่ีใหญท่ีสดุในโลกและดําเนินการผลิตจากจีน  
 Glowtronics จัดหา cathode heaters ใหกับองคการนาซาของสหรฐัอเมริกา  
 Samtel Group โรงงานผลิตมอนิเตอรในเยอรมนี ผูนําทางเทคโนโลยีจอแบนและเทคโนโลยีพลาสมา หลอดภาพสีท่ีมี

ความละเอียดสูงและชิ้นสวนแกวท่ีใชสาํหรับหลอดภาพ 
 

 Epigon Media Technologies ออกแบบภายในท่ีสมบูรณของวิทยุอินเทอรเน็ตท่ีผลิตโดย OEM ไตหวัน และทดสอบโดยบริษัทญี่ปุน 
วิทยุดาวเทียมแบบดิจิตอลท่ีสามารถใชเปน Karaoke แบบพกติดตัวได 

 

 Tejas Networks เริ่มตนผลิตผลิตภัณฑเทคโนโลยีโทรเลขแบบไรสายตนทุนตํ่ากําลังทําการเริ่มท่ีถูกปฏิรูปในอินเดีย 
(IITMadras) 

 

 MobiApps ลงทุนในอุปกรณเคลื่อนที่ท้ังหมด ผลิตภัณฑรวมเทคโนโลยี GPS และการสื่อสารไรสายเพื่อใหผูใชใน
ทองถ่ินและขอมูลทีอ่อนไหวเก่ียวกับการลงทุนในอุปกรณเคลื่อนที่ 

 

 Ittiam Systems ใหการออกแบบอิเล็กทรอนิกสกับลูกคาและมีผลิตภัณฑ 3 กลุม คือ a) wire line และ wireless b) 
ลําโพงและเครื่องเสยีง c) ภาพและวีดิโอ ซึ่งจํานวน 6-8 ผลิตภัณฑ มีการคิดคนขึ้นใหม 

 

 Novatium Solutions เริ่มตน 100 เหรียญดอลลารสหรฐั ซึง่ใชสําหรับคอมพิวเตอรโดยเปนสถาปตยกรรมท่ีทํางานบน
วินโดวส และเปน open-source platform ท่ีสนับสนุนการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การ
พิมพงาน (word processing) แผนตาราง (spread sheets) การนําเสนอ (presentations) และ web-
browsing ใชสถาปตยกรรมสัญญาณไมโคร (micro signal) ซึ่งเปนนวัตกรรมท่ีรวมหลายหนาทีอ่ยูใน
ชิพเดียว คาดหวังวาผูใชจะประกอบดวย โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาล ศูนยประชาคม และธุรกิจใน
ประเทศกําลังพฒันา 

 

 Xenitis and Xenitis Unitek เริ่มดําเนินการสรางตราสินคา 10,000 รูป สําหรบั PC และมี JV (ไตหวัน) สําหรับผลิตชิน้สวน
ประกอบของ PC 

 

 Tata Consultancy Services 
(TCS) 

การดฉลาดรุนถัดไป (Next-generation smart cards) มีพรอมแลวเมื่อป 2006 โดยการออกแบบชิพ
ของบริษัทเองและราคาซื้อสามารถหาไดแตการดถูกผลิตในไตหวัน 
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ภาคผนวก 2: ผลการสํารวจบริษัท 
 
ในการสํารวจครอบคลุมบริษัท 16 แหง ท่ีเปนผูนําในแตละ
ผลิตภัณฑ อยางเชน หลอดภาพ CRT (cathode ray tubes) 
อุปกรณก่ึงตัวนํา (semiconductors) แผนวงจรพมิพ (PCBs) ตัว
เก็บประจุ (capacitors) ตัวตานทาน (resistors) สวิตช (switches) 
ตัวสงสัญญาณ (relays) ตัวเชื่อมตอ (connectors) ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส วัสดุ และการบริการเก่ียวกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส 
(EM service) เหลาน้ีเปนตัวแทนของ 5 กลุม คือ ชิ้นสวน active 
ชิ้นสวน passive ชิ้นสวนเครื่องกลไฟฟา PCBs และการบริการ
เก่ียวกับการผลิตอิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดใน
การรับผิดชอบของผูผลิต (producer responsibility) สําหรับการ

จัดการ e-waste และการรีไซเคิล โดยมีการรายงานติดตาม 
OEMs และผูผลิตสินคาสําเร็จรปู ผูเลนตางๆ ในหวงโซอุปทานก็มี
การวิจัยเชนกัน การสํารวจนอกจากนีม้ีการเขาเย่ียมชมโรงงานและ
มีการประชุมหารือกัน ขอมูลท่ีไดรับจากสมาคมอุตสาหกรรม 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูจัดทําความคิดเห็น ท้ังน้ีมีการรวม
ขอมูลเขาดวยกันเพื่อหาขอสรุป ในการวิจัยน้ี ปฏิสมัพนัธโดยตรง
และโดยออมกับผูผลิต SMEs มีการตอบสนองนอยจาก SMEs 
เพื่อหาขอสรุป ผูเขารวมในการสาํรวจ ประกอบดวย บริษัทขาม
ชาติ (MNCs) บริษัทอินเดียขนาดใหญ และกลุมเล็กๆ ของ SMEs 

 

การวิเคราะหและแผนปฏิบตัิการบนพ้ืนฐานการตอบสนองของอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ/กระบวนการ สถานภาพปจจุบันและความเปนหวง/ชองวาง แผนปฏิบตัิการ/การสรางขีดความสามารถ 
การรีไซเคิล มีเอกชนนอยรายที่ริเริ่ม - กระจัดกระจายและขนาดเล็ก 

ท่ีมีอยูสวนใหญไมเปนทางการ มีกิจกรรมการรีไซเคิล
แบบด้ังเดิม ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ กลไกการลงทุนระดับชาติหรือรูปแบบการ
กําหนดราคาสําหรบัการรีไซเคิลยังไมม ี

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การออกกฎหมายที่เขมงวด
และการบังคับใชกฎหมาย หามการนําเขา e-waste และ
เศษของเสีย เชนเดียวกับ กระบวนการรีไซเคิลแบบเปด 
เชนเดียวกับการหลอมละลาย เปนตน รัฐบาลตอง
กําหนดความรับผิดชอบ การจูงใจ และการลงโทษ 

การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-design)  

บริษัทสองสามแหงกําลังดําเนินการ eco-design แต
โดยพื้นฐาน คือ ตามความเปนจริง ณ ปจจบุัน ยังไมม ี
ขาดการประสานงานระหวางอุตสาหกรรมและหนวยงาน
ของรัฐบาลท่ีมีบทบาทต้ังรับ โดยปราศจากแผนงาน
อนาคตท่ีชัดเจน 

ริเริ่มความรวมมือในการทํางานกับอุตสาหกรรม
สถาบันการศึกษา-รัฐบาล งานดาน Eco-design สําหรบั
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสําคัญ ควรจะเริ่มตนดวย
โครงการในระดับชาติ การจัดการวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑและการผลิตใหม (demanufacturing) ให
ความสําคัญอยูในลาํดับตนๆ 

กระบวนการไมใชตะก่ัว 
(Lead free processes) 

มีความตระหนักเพยีงพอ แตมีบริษัทเพียงเล็กนอยที่มี
ความพรอม ไมมีโครงการความรวมมอืจากรัฐบาล มีคา
เปรียบเทียบท่ีดีหลายหลายที่มีอยูในอุตสาหกรรม 

ทํากระบวนการมาตรฐานที่สามารถใชไดและใหการ
ทดสอบและโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ เพือ่ลดตนทุนการ
ยินยอมตามขอกําหนดสําหรับการไมใชตะก่ัว ใหความ
สนใจตอ SMEs และใชเทาที่มีอยู 

การใชสารทดแทนตาม
ระเบียบ RoHS  

ยกเวนนอยมาก บริษัทสวนใหญมแีนวทางดําเนินการท่ี
ชาและไมเหมาะสมในการทําตามคําสั่ง RoHS เกณฑ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมทีม่ีอยูสามารถชวยไดและมี
ผูเชี่ยวชาญมืออาชพีท่ีสามารถใชประโยชนได ในการ
เปรียบเทียบกับชาติอ่ืนๆ รัฐบาลในอินเดียดําเนินการ
คอนขางชา  อุตสาหกรรมทั่วไปจึงมปีฏิกิริยาตอบโต 

การออกกฎหมาย RoHS การบังคับใช และการ
สนับสนุนอยางเรงดวนเปนสิ่งตองการจากรัฐบาล ความ
เชี่ยวชาญดานเทคนิคตํ่าจําเปนตองมกีารฝกอบรม 
กระบวนการท่ีจัดทําเปนมาตรฐานสําหรับ SMEs 
จําเปนตองพัฒนาขึน้ จําเปนตองมีโครงการใหขอมูล
ขาวสารและสรางความตระหนัก 

ตัวเก็บประจุ 
(Capacitors) 

อุตสาหกรรมนี้มีความเส่ียงอยางมากในความไมพรอม
ทําตามระเบียบ RoHS การดําเนินกิจกรรม  EMS 
บอยครั้งไมมีความเขาใจ การยินยอมตามระเบียบ 
WEEE สําหรับ SMEs ยังไมนาจะมีในอนาคตอันใกลน้ี 

ผูนําอุตสาหกรรมทีดี่มีนอยมากที่สามารถใชเปนตัว
เปรียบเทียบท่ีดีสําหรับ EMS รวมท้ังการยินยอมตาม
ระเบียบ RoHS และ WEEE รัฐบาลจาํเปนตอง
สนับสนุนและฝกอบรมในสิ่งท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานท่ี
จําเปน 

ตัวตานทาน 
(Resistors) 

มีบริษัทเพียงเล็กนอยเทาน้ันท่ีเขาใกลการยินยอมตาม
ขอกําหนดและการดําเนินกิจกรรม EMS เปนไปอยาง
เชื่องชา 

บริษัทท่ีเขาใกลการยินยอมเหลาน้ันสามารถกับบริษัท
อ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม การสนับสนุนของรัฐบาลและ
กระบวนการท่ีเปนมาตรฐานสามารถชวยใหสามารถทํา
ตามขอกําหนดไดเปนอยางมาก 
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อยูบนพื้นฐานของการสํารวจอุตสาหกรรมและสวนเพิม่เติมจากการปฏิสัมพันธ ความเห็นของผูเชีย่วชาญ และขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะ 

ผลิตภัณฑ/กระบวนการ สถานภาพปจจุบันและความเปนหวง/ชองวาง แผนปฏิบตัิการ/การสรางขีดความสามารถ 
ตัวเชื่อมตอ 
(Connectors)  

ล้ําหนามาก บริษัทชั้นนําสวนใหญสามารถทําตาม
คําสั่ง RoHS และมีความกาวหนาดีในการทําตาม
ระเบียบ WEEE เชนเดียวกับการดําเนินกิจกรรม  
EMS อ่ืนๆ บริษัทขนาดเล็กสวนมากไลตามเพื่อให
ผานขอกําหนด 

บริษัทท่ีประสบความสําเร็จสามารถมบีทบาทเปนผูนําใน
อุตสาหกรรม บริษัทเหลาน้ีสามารถเริม่การรณรงคการ
จัดทําหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(greening supply chain) และสรางเกณฑมาตรฐานใน
การเปรียบเทียบของอุตสาหกรรม 

สวิตซ รีเลย และอุปกรณทางกล
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (Switches, relays 
& other electronic mechanical) 

การตอบสนองและประสบความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมโดยรวมมีนอยมาก ท่ีผานตาม RoHS 
และขอกําหนดอ่ืนๆ 

จัดทําโครงการสรางความตระหนักและการฝกอบรมโดย
การสนับสนุนของรัฐบาลสามารถชวยได 

การบริการผลิตอิเลก็ทรอนิกส  
(EM service) 

การตอบสนองโดยภาพรวมมีความหลากหลายของ
กิจกรรมที่เก่ียวของ จําเปนตองปรับใหดีขึ้น 

บริษัทชั้นนําบางสวนในหวงโซอุปทานของโลกมีการเขา
มาเปนผูนํา จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และโครงสรางพื้นฐานอยางเรงดวน 

หลอดภาพ CRT และชิ้นสวน  
(CRT and parts)  
 

บริษัทสวนใหญสามารถทําตาม RoHS แตการรี
ไซเคิลและการยินยอมตาม WEEE จําเปนตองให
ความสนใจ 

บริษัทท่ีไมผานขอกําหนดทั้งหมดจําเปนตองปรับให
สูงขึ้น และมีทรัพยากรและความสามารถเพ่ือให
สามารถทําตามขอกําหนดได 

อุปกรณก่ึงตัวนํา (Semiconductors)  
 

ผูเลนจํานวนนอยในอุตสาหกรรมสามารถทําตาม 
RoHS ไดแลว และมีความกาวหนาอยางรวดเร็วใน
การทํา EMS 

อุตสาหกรรมนี้มีการแขงขันกันสูง และตัวชี้วัดเชิง
เปรียบเทียบระหวางประเทศตามปกติสามารถใช
ประโยชนได 

แผนวงจรพมิพ (PCBs)  
 

มีการริเริ่มท่ีดีมากโดยบริษัทหลายๆ แหง แตบริษัท
อ่ืนๆ จําเปนตองไลตาม หลายบริษัทมนีวัตกรรมที่สูง
มากในการแกปญหา EMS 

สมาคมอุตสาหกรรมและรัฐบาลสามารถทํางานรวมกัน
อยางใกลชิดกับบริษัทชั้นนําเพื่อเรงความเร็วในการทํา
ตามขอกําหนดและสรางวัฒนธรรม EMS ใน
อุตสาหกรรม 

การจัดการของเสีย (Waste 
management)  
 

ปญหาการจัดการ e-waste ของอินเดียเปนสิ่งท่ีเกิด
จากการปราศจากการดําเนินการของรัฐบาล การ
ริเริ่มในระดับเล็กๆ หลายๆ อยางจากบริษัทไม
สามารถแกปญหาสาํคัญระดับชาติได ซึ่งเปนสิ่งท่ี
กําลังเพิ่มขึ้น 

ยกเวนการออกกฎหมายท่ีเขมงวดและการบังคับใช 
รัฐบาลจําเปนตองสรางระบบนิเวศนท่ีทนทานเพื่อการ
บริหารจัดการของเสีย และสนับสนุน/สงเสริมการเริมทํา
กิจกรรมเหลาน้ี การออกกฎหมาย WEEE เปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางเรงดวน ปจจุบนัอยูในขั้นตอนการราง 

การจัดการพลังงาน 
(Energy management)  
 

สมรรถนะของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยเปนท่ีนาพอใจ 
แตวัฒนธรรมจําเปนตองขยายใหกวางมากขึ้น 
ปจจบุันถูกขับเคลื่อนโดยตลาดของผลิตภัณฑดวย
ตนทุนการดําเนินงานที่ตํ่ากวา 

องคกรอุตสาหกรรม/หนวยงานรัฐบาล สามารถสงเสริม
ใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางแพรหลายโดยแสดงให
เห็นถึงกําไร จําเปนสําหรับการบังคับใหติดฉลาก
พลังงานของผลิตภัณฑและใหอยูในทิศทางเดียวกับ
มาตรฐาน EU 

การบําบัดนํ้าท้ิง (Effluent treatment)  มีการทําอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

โครงการระดับระดับชาติสามารถดําเนินการอยางปกติ 

การจัดการนํ้า  
(Water management)  

มีการเริ่มในบริษัทหลายแหง โครงการสาธิตสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได 

ISO 14001  
 

หน่ึงในสามของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานหลายๆ อยาง 

ISO 14001 เปนสิ่งท่ีมีความหมายแตไมไดจบเทาน้ี 
ตองรวมเขาไปในการยินยอมตามมาตรฐาน ISO 
14000 

Responsibility: CSR) การยอมรับเบื้องตนของประชาชนตอบริษัท หรือ ผูมี
สวนไดสวนเสีย 

ความรวมมืออยางพรอมเพรียงกันของอุตสาหกรรม 
การเปรียบเทียบระหวางประเทศและกรณีศึกษา 
สามารถชวยได 

ทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder perspective)  

สวนน้ียังอยูในขั้นตอนระยะแรก จําเปนตองมีการเปรียบเทียบระหวางประเทศ 
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ภาคผนวก 3: กระทรวงส่ิงแวดลอมและปาไม (MOEF) วิธีการท่ัวไปและความ
เคล่ือนไหวปจจุบัน 
 
กฎหมายดานสิ่งแวดลอม ปาไม และสตัวปา
รหัส ชื่อกลุม รหัส ชื่อกลุม 
A มลพิษทางน้ํา (Water Pollution) D การประกันความเสีย่งจากการเพิ่มยอดหน้ีของรัฐ 

(Public Liability Insurance) 
B มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) E อํานาจการขอยื่นฎีกาตอศาลสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

(National Environment Appellate Authority) 
C การพิทักษสิ่งแวดลอม  

(Environment Protection) 
F ศาลสิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environment 

Tribunal)  
1)  

 
2)  

 
3) 

  
4) 

  
5) 

  
6) 

  
7) 

  
8)  
9) 

  
10)  

กฎหมายภูมิศาสตรชายฝง  
(Coastal Regulation Zone) 
คณะผูแทนที่มีอํานาจ  
(Delegation of Powers) 
โครงการฉลากสิ่งแวดลอม  
(Eco-marks Scheme) 
เขตภูมิศาสตรออนไหวทางนิเวศวิทยา (Eco-
sensitive Zone) 
การทําลายสิ่งแวดลอม - ท่ัวไป (Environmental 
Clearance – General) 
หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม  
(Environmental Labs) 
การจัดการสารอันตราย  
(Hazardous Substances Management) 
มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 
การทําลายชั้นโอโซน  
(Ozone Layer Depletion) 
กฎหมายวาดวยการจัดหาและกระจาย
นํ้ามันหลอลื่น (2-T Oil) 

G สวัสดิภาพของสัตว (Animal Welfare) 
H สัตวปา (Wildlife) 
I การอนุรักษปาไม (Forest Conservation) 
J ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
K การบริการดานปาไมแหงอินเดีย (Indian Forest  

Service: IFS) 
 

 
ปจจุบันรางกฎหมาย WEEE ถูกนําออกมาต้ัง

ขอสังเกตโดย MOEF รางฉบับน้ีจัดเตรียมขึ้นสําหรับการพิจารณา
หารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการออกกฎหมาย e-
waste หางชาติ เมื่อวันท่ี 3 และวันท่ี 4 เดือนพฤษภาคม ป 2006 
ซึ่งจัดโดยกระทรวงส่ิงแวดลอมและปาไม (MOEF) รัฐบาลอินเดีย 
และโครงการความรวมมือดานเทคนิคแหงเยอรมัน (GTZ) ราง
ฉบับน้ีจัดทําโดย ASEM-GTZ (ท่ีปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม) ของ MOEF 

 
 
 
 
 
 

รางฉบบัน้ีกลาววา: 
1) กฎหมายเหลาน้ีเรียกวากฎหมาย WEEE (การจดัการและ
จัดเก็บ) ป 2006 ในท่ีน้ี WEEE คือของเสียจากอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีอยูในรายการในตารางที่ 1  
2) กฎหมายเหลาน้ีจะเริ่มมีผลบังคับในวันท่ีกฎหมายถูกตีพิมพใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา 
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ภาคผนวก 4: การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ
อินเดีย (สกัดจากรายงานประจําป, กระทรวงการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (MC&IT), อินเดีย) 
 
การพิทักษสิ่งแวดลอมและการลดมลพิษไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน
เปนสิ่งท่ีผลักดันโดยผานโลกที่พัฒนาแลว ความจําเปนเพื่อการ
ประยุกตใชกระบวนการผลิตท่ีเชื่อไดวาเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บังคับให อุตสาหกรรมทําการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑและการบริการแบบด้ังเดิมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การพัฒนาอยางย่ังยืนอยูบนหลักการ 3 ดาน คือ การเติบโตทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ก า ร พิ ทั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผลิตท่ีสะอาดเปนการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑและการบริการใหนอยที่สุด 
การผลิตท่ีสะอาดมีบทบาทอยางย่ิงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
สงผลกระทบตอปริมาณบริโภคและรูปแบบการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความพยายามท้ังหมดควรทําให
แนใจวาการบริการและผลิตภัณฑตอบสนองตอความจําเปนขั้น
พื้นฐานและเพิ่มคุณภาพชีวิต ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติและ

วัสดุมีพิษมีการใชนอยที่สุด หนวยงานท่ีชวยอุตสาหกรรมในการใช
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดโดยการสนับสนุนกิจกรรม ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการพิจารณา
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ
โปรแกรมสนับสนุนของ UNDP ภายใตโครงการ “การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของอินเดีย” 
ระยะท่ี 1 ของโปรแกรมประสบความสําเร็จอยางสมบูรณและมีการ
เตรียมคูมือแนะนําดานเทคนิคสําหรับใชกับอุตสาหกรรมและสราง
ความตระหนักระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอาศัยพื้นฐานของ
ขอสรุปโครงการระยะที่ 1 โปรแกรมระยะที่ 2 ถูกเตรียมขึ้นและ
เสนอตอ UNDP เพื่อขอทุนสนับสนุน ความรวมมือเปนการพัฒนา
รวมกับโปรแกรมสิ่งแวดลอม Indo-German (GTZ) เพื่อสนับสนุน
ในระยะท่ี 2 
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ภาคผนวก 5: ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย 
 
A ประวัติโดยยอของบริษัท 
1. ชื่อบริษัทและปท่ีเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 
2. ผลิตภัณฑหลักที่ผลิตโดยครอบคลุมอยางนอย 80 เปอรเซ็นต ของการขายประจําป 
3. ลูกคาสูงสุด (ชื่อผูซื้อในประเทศและตางประเทศ 4-6 ราย ท่ีมีจํานวนการขายมาก ประมาณ 80 เปอรเซ็นต) 
4. กลุมของการใชสุดทายหลักที่จัดหาให (เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส รถยนต ไอท ีโทรคมนาคม การประยุกตใชทางอุตสาหกรรม) 
5. การผลิตท้ังหมดในหนวยรูป (ปงบประมาณลาสุดท่ีมีอยู) 
6. คุณตระหนักเก่ียวกับ WEEE, RoHS และกฎระเบียบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีกําหนดโดย EU เชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ และถาตระหนัก เมื่อตน

เมื่อไหร และจุดกําเนิดคืออะไร? 
 

B การดําเนินการ การตอบสนอง และกําไรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
7. โปรดระบุวา อะไรคือการริเริ่มโดยองคกรของคุณท่ีนําไปสูการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพบกับขอกําหนด EU เชนเดียวกับการยินยอม

ตามขอกําหนดอ่ืนๆ (การริเริ่มเหลาน้ีควรจะรวมท้ังคําสั่ง EU ไดแก RoHS, WEEE, ISO 14000,  การผลิตโดยไมใชตะก่ัว การยกเลิก
การชุบดวยทองแดง การรีไซเคิลของเสีย การบําบัดนํ้าท้ิงรวมถึงการใชสารเคมีตางๆ และโลหะที่เปนสารอันตรายและสารมีพิษ และ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสกปรก (แนบเปนเอกสารแยกออกมา ถาจําเปน) 

8. โปรดระบุเก่ียวกับการเพิ่มขึ้นในทางบวกบางอยาง สําหรับองคกรของคุณเก่ียวกับสิ่งตอไปน้ี คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (รวมถึง 
พลังงาน สารทดแทนท่ีถูกกวา การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต) ตนทุนท่ีประหยัดได การเพิ่มขึ้นของตลาดในอินเดียเชนเดียวกับผูซื้อที่
สําคัญอ่ืนๆ รวมท้ัง EU 
 

C การริเริ่ม ความพยายาม และมาตรการสรางขีดความสามารถ 
9. ขั้นตอนอะไรท่ีคุณมีการนําเอาหวงโซอุปทานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช โดยการจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพและการจัดหาวัตถุดิบ 

วัสดุสิ้นเปลือง จากภายนอก เปนตน และอุปสรรคที่สําคัญคืออะไร 
 
กรุณาเนนการริเริ่มบางอยางในการดําเนินการของคุณ ท่ีนํามาจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ – รัฐบาล ลูกคา ซัพพลายเออร และอ่ืนๆ 
เพื่อใหบรรลุการปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมที่ดีกวา รวมถึง แผนปฏิบัติการในการผลักดันความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ และแผนที่นํา
ทางในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ในความตอนตนน้ี การไดรับรางวัลตางๆ หรือ การไดรับการยอมรับโดยองคกรของคุณนาจะเปน
สิ่งท่ีชี้ใหเห็น 
 
สําหรับมาตรการสรางขีดความสามารถของคุณในปจจุบันเชนเดียวกับในอนาคต อะไรคือขอเสนอแนะของคุณสําหรับรัฐบาล สมาคม
อุตสาหกรรม และหนวยงานสนับสนุนอ่ืนๆ (มีหลายประเด็นท่ีคุณตองครอบคลุม ประกอบดวย a) โปรแกรมสรางความตระหนักและการ
ปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับการยินยอม b) กรณีศึกษาของบริษัทในอินเดียและท่ีอ่ืนๆ c) การฝกอบรม d) การทดสอบและการสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานท่ัวไป e) การชวยเหลือทางภาษีเก่ียวกับการลงทุนดาน eco-design และ EMS (ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับ SMEs) และ f) การจัดหาดัชนีเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะของอุตสาหกรรม) 
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ภาคผนวก 6: บริษัทท่ีเขารวมในการสํารวจขอมูลภาคสนาม 
 
1 TVS Electronics Ltd. 
2 Bharat Electronics Ltd. 
3 Elin Electronics Ltd. 
4 Celetronix India Pvt. Ltd. 
5 Solectron Centum Electronics Ltd. 
6 Hical Magnetics Pvt. Ltd. 
7 Vishay Components India Ltd. 
8 Deki Electronics Ltd. 
9 AT&S Pvt. Ltd. 
10 Circuit Systems India Ltd. 
11 Continental Devices India Ltd. 
12 Samtel Colour Ltd. 
13 EPCOS India Pvt. Ltd. 
14 Videocon Industries Ltd. 
15 Tecknik Electromeconics Pvt. Ltd. 
16 Tyco Electronics Corporation India (P) Ltd. 
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ภาคผนวก 7: เอกสารอานเพิ่มเติมและเอกสารอางอิง 
 
Sustainability Initiatives at Philips, Dr. L. Ramakrishnan, 
FIEMA, C.Env. Regional Environmental Coordinator, BU: 
Lamps, Philips Lighting, Asia Pacific Region 
 
The Electronics Industry Report, Prismark Partners LLC, 
New York 
 
Indian Electronics Directory 2005-06, ELCINA  
 
Stimulating Sustainable Trade In Electronics: Challenges, 
Realities and Strategies for the Indian Component Sector, 
Rajiv Gandhi Foundation of Contemporary Studies 
 
Green Business Opportunities, Envis, CII 
 
Sustainable trade and green electronics initiatives, Stage 1: 
A review of initiatives in Europe and Japan and their 
implications for Asian suppliers, Draft Report, Martin 
Charter and Tom Clark, The Centre for Sustainable Design 
Farnham, Surrey, UK (see www.cfsd.org.uk/aede) 

EurActive 
 
Interaction and references derived from (NetPEM) Network 
for Preventive Environment Management – a Nagpur 
(Maharashtra, India) based organisation affiliated to 
International Institute for Industrial Environmental 
Economics, Lund University, Lund Sweden. 
  
Tech’s Toxic Waste, The Zero-one Philosophy, Asia-Pacific 
Watch, CLSA 
 
Tenth Five-Year Plan Report on IT Sector, Ministry of 
Communication and IT, Govt. of India 
 
Annual Report (2005–06), Ministry of Communication and 
IT, Government of India 
 
ELV Directive – see www.cfsd.org.uk/seeba 
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