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The trend of environmental conservation is something that society around the world has given
great importance because of  various disasters and dangers that happens around the world right now is the
result of the destruction of the environment caused by human hands. Green Technology (GT) or Green
Computer is another story that has been raised during this time. What is Green Technology? Green
Technology is the management concept and using the environmentally friendly technology. In the FIO
website, the meaning of green technology is defined as Green Technology is an evolution, method, and
equipment for use in managing, modifying, adjusting the operation of the product to prevent problems,
which results from the use of these methods and equipment will help to clean the equipment of various
devices, even operating the ICT industry must adhere to the principles that are responsible for society in 5
areas these are (1). Labor is to adhere to the human rights of workers, (2) Health and safety is to provide a
safe and healthy work environment, (3). Environment is the production of products must cause side effects
in a way that is not good for the community, environment, and natural resources to a minimum, (4). The
management system is to ensure that it is in compliance with the law, and (5). Ethics is to maintain the
highest standards of ethics, such as social responsibility, conducting business with integrity, etc.
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กระแสของการอนุรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม เป็นสิ�งที�สงัคมท ั �วโลกไดใ้หค้วามสาํคญักนัเป็นอยา่งยิ�ง เพราะภยัพบิตัแิละอนัตราย
ต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นท ั �วโลกในขณะนี� เป็นผลพวงมาจากการทาํลายสิ�งแวดลอ้มที�เกดิจากนํ�ามอืของมนุษยเ์ป็นหลกั เทคโนโลยสีเีขยีว
หรอืคอมพวิเตอรส์เีขยีว เป็นอกีเรื�องหนึ�งที�ถกูหยบิยกขึ�นมากลา่วขานกนัในช่วงเวลานี�  เทคโนโลยสีเีขยีวคอือะไร เทคโนโลกสเีขยีว
คือแนวคิดในการบรหิารจดัการและเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี�เป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม ในเวบ็ไซตเ์อฟไอโอ (fio) ไดใ้หค้วามหมายของ
เทคโนโลยสีเีขยีวเอาไวว้า่ เทคโนโลยสีเีขยีว เป็นววิฒันาการ, วธิีการและอปุกรณ์เครื�องมอืเพื�อใชใ้นการจดัการ แกไ้ข ปรบัแต่ง
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หลายบริษ ัทที� เป็นผู ้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กาํลงัพูดกนัถงึเรื�องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลสีเขยีว (Green
PC) ซึ�งมีความหมายถึง การผลิตเครื�องคอมพิวเตอร์ที�ได ้
มาตรฐานโดยใหก้นิไฟนอ้ย หรอืใชก้ระแสไฟนอ้ย  ดงันั�นควรมี
การลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ี�มผีลกระทบต่อโลก
ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ อย่างไรก็ตามเพื�อใหผู้ผ้ลิตไดท้าํ
การผลติคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลสีเขยีวอย่างแทจ้ริง บริษทั
ผู ผ้ลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะตอ้งลดปริมาณของวสัดุที� เป็น
อนัตรายลงอยา่งมากและตอ้งเพิ�มจาํนวนสิ�งซึ�งสามารถนาํกลบั
มาใชใ้หมไ่ดห้รอืการใชซ้ํ�านั �นเองในวกิพิเีดยีไดใ้หค้วามหมายของ
เทคโนโลยสีเีขยีวหรอืคอมพวิเตอรส์เีขยีวเอาไวว้า่คอมพวิเตอร์
สีเขียวคือการศึกษาและการปฏิบตัิเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มทาง
คอมพิวเตอรอ์ย่างย ั �งยืน ซึ�งอาจรวมไปถงึการออกแบบการ
ผลติ การใช ้ และการกาํจดัซากคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอร ์ และ
ระบบยอ่ย เช่น ที�เกี�ยวขอ้งกบัจอภาพ, เครื�องพมิพอ์ปุกรณ์,
การจัดเก็บขอ้มูล, ระบบเครือข่าย และระบบการสื� อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุดหรอืไม่มเีลย(2) นอกจากนี�  อาจารยว์กิร
ปรชัญพฤทธิ� ไดเ้ขยีนเอาไวใ้นบทความเรื�อง Green IT โดยให ้
ความหมายวา่ Green IT หรอื เทคโนโลยสีเีขยีวคือแนวคิดใน
การบรหิารจดัการและเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี�เป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม
เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการจดัการการใชพ้ลงังาน ลดการใช ้
พลงังาน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ลดการสรา้งขยะรวมถงึ
การนาํขยะอเิลก็ทรอนิกสม์ารไีซเคิลใหม่อกีดว้ย ซึ�งเป้าหมาย
สูงสุดคือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์
ตอ้งถกูนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดท้ ั�งหมดและไม่มสี่วนประกอบที�ทาํ
จากสารพิษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชพ้ลงังานนอ้ยลง
แต่ความสามารถมากขึ� น ตามแนวคิดที� ว่า “Maximum
Megabytes for Minimum Kilowatts”(3)

ใหก้ารทาํงานของผลติภณัฑไ์ม่ใหเ้กิดปญัหา ซึ�งผลที�ไดจ้ากการใชง้านของวธิีการและอุปกรณ์เหล่านี� จะช่วยใหก้ารทาํงานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สะอาดขึ�น(1) แมก้ระท ั �งการดาํเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมไอซที ี ตอ้งยดึหลกัเกณฑท์ี�ตอ้งรบัผิดชอบต่อสงัคม
� ดา้น คือ (�) ดา้นแรงงาน คือ จะตอ้งยดึม ั �นในเรื�องสทิธิมนุษยชนของแรงงาน (�) ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั คือ
ตอ้งจดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัและมสีุขภาพดี (�) ดา้นสิ�งแวดลอ้ม คือ การผลติสินคา้ ตอ้งก่อใหเ้กิด
ผลขา้งเคียงในทางที�ไม่ดตี่อชมุชน, สิ�งแวดลอ้ม, และทรพัยากรธรรมชาต ิใหน้อ้ยที�สุด (�) ดา้นระบบการจดัการ คือ ตอ้งม ั �นใจวา่
มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎเกณฑท์ี�ชอบดว้ยกฎหมาย (�) ดา้นจรยิธรรม คือ จะตอ้งรกัษามาตรฐานสูงสุดของจรยิธรรมเอาไว ้
เช่น การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม, ดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ เป็นตน้
คาํสาํคญั : เทคโนโลยสีเีขียว, ภาวะโลกรอ้น, การนํากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่, ใยแกว้, โปรแกรมรกัษาหนา้จอ

 

เป้าหมายของการใชค้อมพวิเตอรส์เีขยีวนั�น มคีวาม
คลา้ยคลงึกบัเคมีสเีขยีวคือ ลดการใชว้สัดุที�เป็นอนัตรายต่อ
สิ�งแวดลอ้ม   เพิ�มประสทิธิภาพการใชพ้ลงังานในช่วงชวีติของ
ผลติภณัฑแ์ละส่งเสรมิการรไีซเคิล หรอืยอ่ยสลายทางชวีภาพ
ของผลติภณัฑแ์ละของเสยีจากโรงงาน อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
อยา่งเชน่ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล และโทรศพัทม์อืถอื ซึ�งบรรจุ
ไปดว้ยองคป์ระกอบจาํนวนมากเป็นพนั ๆ ชนิดที�แตกต่างกนั
ออกไป รวมท ั�งสารเคมีบางอยา่งซึ�งทราบกนัดวี่าเป็นอนัตราย
ต่อมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม เช่น เบรลิเลยีม, แคดเมยีม, ตะกั �ว,
ปรอท, สารทนไฟโบรมนี, ซีลเีนียม และโพลไีวนิลคลอไรด์
เป็นตน้ พนกังานผูซ้ึ�งทาํงานอยู่ในกระบวนการผลติอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์และซพัพลายเออร ์ในทกุข ั�นตอนตลอดหว่งโซ่
อปุทานที�มคีวามเสี�ยงต่อปญัหาสุขภาพที�ไมด่หีรอืไมแ่ขง็แรงได ้
ในการสมัผสักบัวตัถดุิบเหล่านี�  นอกจากนั�นผูใ้ชผ้ลติภณัฑ์
เหล่านี� ยงัสามารถสมัผสักบัวสัดุที�ออกแบบไม่ดีหรืออุปกรณ์
ที�ผลติขึ�นอย่างไม่ถูกตอ้งเหล่านี� ไดเ้หมือนกนั ดงันั�นตอ้งมี
ความระมดัระวงัใหด้ีเมื�อจะมกีารทาํลายทิ�งหรอืนาํวสัดุเหลา่นี�
กลบัมาใชใ้หม่ เพราะว่าสิ�งที�ปนเปื� อนเหลา่นี� อาจเป็นอนัตราย

รูปภาพที� � และ � แสดงถงึคอมพวิเตอร์
และชิ� นส่วนองคป์ระกอบภายในของเครื�องคอมพวิเตอร ์

(ที�มา http://www.cioworldmagazine.com/
supon-phrommaphan-green-computer/

และ https://sites.google.com/site/
cam5910122137024/personal-computer)
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ต่อสิ�งแวดลอ้ม � ลานนา ดวงสิงห ์ (����) ไดเ้ขยีนไวใ้น
บทความวา่ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดก้าํหนดใหห้น่วยงานต่าง ๆ
ใชร้ะบบคอมพิวเตอรท์ี�ใชก้าํลงัไฟฟ้าตํ �า นั �นก็คือไม่เกิน ��
Watts โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจอภาพตอ้งมรีะบบป้องกนัรงัสทีี�เป็น
อนัตรายต่อสายตา เครื�องพมิพ ์(Printer) ตอ้งใชไ้ฟฟ้าระหวา่ง
30-45  Watts อปุกรณ์ต่าง ๆ  ตอ้งไม่มผีลกระทบต่อสรรีะของ
มนุษยส์่วนรวม ลกัษณะเหลา่นี�รวมเรยีกวา่ Green Comput-
ing(5)

ในการช่วยกันรณรงค์อนุรกัษ์สิ� งแวดลอ้มอย่าง
ย ั �งยนืนี�  มกีารนาํเอาเครื�องมอืเขา้มาช่วยเรยีกวา่เครื�องมอืที�ชว่ย
ประเมินผลสิ�งแวดลอ้มผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นระบบ
ที�ช่วยใหผู้ซ้ื� อประเมินผลเปรียบเทียบและเลือกผลิตภณัฑ์
อิ เล็กทรอนิกส์ ซึ� งมี เกณฑ์ประเมินผลด า้นสิ� งแวดลอ้ม
รวมท ั�งหมด  �� เกณฑ ์มกีวา่ �� ผูผ้ลติที�เขา้ร่วมโครงการนี�
ทาํการลงทะเบยีนบางส่วนของผลติภณัฑ ์ �,��� ชนิดที�ไม่ซํ�า
ใน �� ประเทศ ผลติภณัฑ์ที�มีการจัดอนัดบัใน � อนัดบั
ที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ทองสมัฤทธิ� เงนิ และทอง
เป็นตน้ มจีาํนวนผูซ้ื�อท ั�งที�เป็นรายบุคคลและบริษทัทางดา้น
คอมพวิเตอรเ์ป็น �,��� ราย  ใชเ้ครื�องมอืนี�ในการประเมนิผล
ผลิตภณัฑ์สินคา้คอมพิวเตอร์สาํหรบัใชใ้นบา้น และบริษทั
สามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดไดท้ี�เวบ็ไซต ์ www.epat.net

ในสหภาพยุโรป มคีวามเขม้งวดมากเกี�ยวกบัวตัถทุี�
เป็นอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้มและมคีวามเขม้งวดมากเกี�ยวกบั
การใชส้ารอนัตรายในการผลติคอมพวิเตอร ์มคีาํส ั �งออกมาให ้
โรงงานผูผ้ลติคอมพิวเตอรต์อ้งสามารถนาํผลติภณัฑท์ี�ผลติ
ออกมาใชแ้ลว้ ตอ้งสามารถนาํกลบัไปใชใ้หม่ไดอ้ยา่งนอ้ย ��
เปอร์เซ็นต์ และตอ้งมีการวางแผนในการบริหารจัดการใน
กระบวนการนาํสิ�งที�ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่เหล่านั�นดว้ยปญัหา
ในขณะนี�กค็อืจะมวีธิกีารอยา่งไรในการนาํเอาเครื�องคอมพวิเตอร์
ที�ลา้สมยัหรอืตกรุน่แลว้ไปทิ�งดว้ยวธิกีารที�ปลอดภยั  มหีลายรฐั
ในสหรฐัอเมรกิาที�มโีปรแกรมการนาํสิ�งที�ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่
บางอตุสาหกรรมการผลติไดท้าํการพฒันาโปรแกรมของเขาเองขึ�น
มาใชเ้อง ปจัจุบนัไดม้กีารจดักจิกรรมโครงการรณรงคเ์พื�อยุติ
ภาวะโลกรอ้น (Greenpeace) ขององคก์รกนัมากขึ�น มกีารจดั
อันด ับปัญหาของผู ้ผลิตตามนโยบายของผู ้ผลิตเกี� ยวกับ
สารเคมีที�เป็นพิษ, การนาํสิ�งที�ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่และการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรม ปัจจุบนัมีการ
จดัอนัดบัของบริษทัเทคโนโลยสีารสนเทศหรือไอท ี ซึ�งไดใ้ห ้

ความสาํคญัในการต่อสูก้บัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ� งแวดล ้อมในการผลิตสินค ้าอิ เล็กทรอนิ กส์และ
เทคโนโลยสีีเขยีวในปี ค.ศ. ���� และมีบริษทัที�ติดอนัดบั
ตน้ ๆ  ไดแ้ก่ กูเกลิ, เฟซบุค๊, ไมโครซอฟท,์ ยาฮู, อเีบย ์เป็นตน้

          ปจัจุบนัภาวะโลกรอ้นอณุหภูมขิองโลกไดเ้พิ�มสูงขึ�น
เป็นลาํดบั จากรายงานของเวบ็ไซตส์ารคดไีดร้ายงานวา่ทกุวนันี�
อุณหภูมเิฉลี�ยของผวิโลกเพิ�มขึ�นประมาณ � องศาเซลเซียส
เปรยีบเทยีบกบัเมื�อประมาณ ��� ปีที�แลว้ โดยเฉพาะช่วงหลงั
ค.ศ. ���� อณุหภูมขิองโลกไดพุ้่งขึ�นอย่างรวดเรว็เมื�อฟงัดู
ผวิเผนิอาจเขา้ใจวา่โลกรอ้นขึ�นเพยีงเลก็นอ้ยเทา่นั�นแตอ่ยา่ลมืวา่
นั �นคอือณุหภูมเิฉลี�ยตลอดปีของท ั�งโลกในรอบ ��� ปีที�ผ่านมา
ในความเป็นจรงิแผน่ดนิมกัจะรอ้นกวา่พื�นนํ�ากลา่วคอืในขณะที�
แผ่นดนิซึ�งมพีื�นที�เพยีงประมาณ �� เปอรเ์ซน็ตข์องพื�นผวิโลก
รอ้นขึ�น �-� องศาเซลเซยีส ทะเลซึ�งมพีื�นผวิมากกวา่แผน่ดนิถงึ
� เทา่อาจจะรอ้นขึ�นเพยีงเลก็นอ้ย แต่การที�ท ั�งโลกรอ้นเพิ�มขึ�น
� องศา ไดน้ ั�นนั �นหมายความว่าแผ่นดินจะตอ้งรอ้นเพิ�มขึ�น
มากกวา่ทะเลถงึ � เท่า และยงัหมายถงึวา่ อณุหภูมริะหวา่ง
แผน่ดนิกบัพื�นนํ�าที�แตกต่างกนัมากขึ�นนั�น จะทาํใหล้มที�พดัจาก
ทะเลเขา้หาฝั �งอยา่งลมมรสมุหรอืลมประจาํถิ�นอื�น ๆ  พดัรนุแรง
ขึ�นพายุหมนุจึงมโีอกาสเกดิไดบ้อ่ยขึ�นดว้ย ดว้ยความผนัแปร
ของธรรมชาติเหล่านี� ถามว่า ใครคือผูป้ล่อยก๊าซคารบ์อนได-

รูปภาพที� � แสดงภาพอนัดบั ของบรษิัททางดา้นไอที
ในการยุตภิาวะโลกรอ้น ในปี ค.ศ. ����

(ที�มา : www.livingprinciples.org) (09/11/2019)
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เป็นที�ตอ้งการและมแีนวโนม้ที�จะเป็นที�ตอ้งการของตลาดมาก
ยิ� งขึ� น ด ังนั�นการที� ประเทศมาเลเซียหรือประเทศใด ๆ
หรอืภูมภิาคใด ถา้ตอ้งการที�จะผลกัดนัใหม้กีารตื�นตวัเกี�ยวกบั
GT หรอื Eco-Products จะตอ้งมคีวามร่วมมือกนัอยา่งยิ�ง
ยวดระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื�อแกไ้ขปญัหา
หรือขอ้อุปสรรคที�จะเกิดขึ�น Mr. Koh ยงัไดก้ล่าวยกย่อง
ประเทศไทยว่าสามารถเป็นแบบอย่างใหก้บัประเทศอื�นทาง
ดา้นความพยายามในการที� จะใช ้GT นอกจากนั�น Mr. Koh
ยงัไดก้ลา่วถงึเสาหลกัท ั�งสี�เสาของ GT คอื Social, Economy,
Environment, and Energy ซึ�งรฐับาลมาเลเซยีโดยท่าน
นายกรฐัมนตรมีคีวามเขา้ใจและเหน็ความสาํคญัจึงไดผ้ลกัดนั
และส่ งเสริมใหเ้กิดการตื� นตัวและมีการประยุกต์ใช  ้ GT
อยา่งจรงิจงั ในสว่นของ GPNM Mr. Koh เหน็วา่มคีวามสาํคญั
ในการผลกัดนัใหเ้กดิความเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมที�จะให ้
เศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้งกบั Eco-Products เติบโตอยา่งม ั �นคง
โดยเริ�มจากเครื�องมอืต่าง ๆ  เชน่ Green Supply Chain, Eco
Labeling, จนนําไปสู่ Green Procurement ซึ�งรฐับาล
มาเลเซยี (ที�มกีาํลงัซื�อสูงประมาณ ��-�� % GDP) จาํเป็นตอ้ง
เป็นผูซ้ื�อรุ่นบุกเบกิเพื�อทาํใหต้ลาดเกี�ยวกบั Eco-Products
ไดเ้กดิและมเีสถยีรภาพ นอกจากนี�มสีรุปความยอ่ของ Dato
Dr. Ismail ยงัไดก้ลา่วถงึความพยายามของประเทศมาเลเซยี
ในการรวมใจประชาชนทุกคนใหเ้ป็นหนึ�งเดียวในการมุ่งม ั �น
ที�จะพฒันาประเทศอยา่งย ั �งยนื (โครงการ 1-Progress) รวมท ั�ง
กลา่วถงึความมุ่งม ั �นที�จะลดปรมิาณการปลดปลอ่ย CO

2
 ลง

�� % ภายในปี ���� การสนบัสนบัสนุนและการส่งเสรมิจาก
ทางภาคร ัฐในการลงทุนทางดา้น Green Technology
อาจจะยงัมีความล่าชา้ดงันั�นจึงเป็นที�มาของความร่วมมือกนั
ระหวา่งบรษิทัในภาคเอกชน (Avenion) NGO (GPNM) และ
บริษ ัทที� สนับสนุน โดยร ัฐบาลมาเลเซีย (Green Tech
Corporation) ในสว่นของภาคสงัคมจะสรา้งเมอืงสเีขยีว หรอื
Green Townships ท ั �วประเทศมาเลเซยี การจดัทาํระบบหรอื
สิ�งก่อสรา้งปจัจุบนัใหม้คีวามเป็นสเีขยีวมากขึ�น การออกแบบ
และสรา้งตึกและที� อยู่ อาศัยใหป้ระหย ัดพล ังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ในส่วนของการสนบัสนุน
ของภาคอุตสาหกรรมจะส่งเสริมทางดา้นการนาํกลบัมาใช ้
ประโยชน์ใหม่ (Recycling) การใชเ้ทคโนโลยี Biomass
ในการผลติพลงังานจากของเสีย การใชน้าโนเทคโนโลยเีพื�อ
ช่วยส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด(7)

ในประเทศไทย มีข่าวลงในหนา้ � และหนา้ �
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบบัวนัอาทิตย์ที�  � พฤศจิกายน
พ.ศ. ���� ความวา่  ปรบัหมื�นบาท “ดนักฎหมาย” กาํจดั
ขยะพษิ คพ. จ่อออก พ.ร.บ.ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ควบคุมซาก
เครื� องใชไ้ฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พรอ้มกาํหนดโทษ
ปรบัไม่เกนิ � หมื�นบาท หากผูใ้ดทิ�งซากอเิลก็ทรอนิกสต์ามที�
สาธารณะหรอืปะปนไปกบัขยะมูลฝอย ส่วนผูผ้ลติตอ้งจดัการ
กบัซากอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ หากฝ่าฝืนโดนปรบัตั�งแต่
� หมื�น – 5 แสนบาท และถา้รายงานปรมิาณผลติภณัฑเ์ป็นเทจ็
เจอโทษหนกัจาํคุก � เดอืน ปรบั � แสน

เมื�อวนัที� � พฤศจิกายน พ.ศ.���� นายวเิชียร
จุ่งรุง่เรอืง อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ (คพ.) กระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ ขณะนี�  คพ. ไดจ้ดัทาํร่าง
พ.ร.บ.การจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื�องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์
และซากผลติภณัฑอ์ื�น ๆ  พ.ศ......เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กาํลงั
รบัฟงัความคิดเหน็ เนื�องดว้ยในปจัจุบนัยงัไม่มรีะบบเรยีกคืน
หรือการจดัการกบัซากเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสแ์ละ
ซากผลติภณัฑอ์ื�น ๆ อยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มท ั�งทางตรงและทางออ้ม ดว้ยเหตทุี�วา่
ซากผลติภณัฑด์งักลา่ว มสีารอนัตรายและโลหะหนกัหลายชนดิ
เป็นส่วนประกอบ อาท ิตะกั �ว ปรอท แคดเมยีม เป็นตน้ และ
ยงัมีโลหะมีค่า และแร่ธาตุหายากหลายชนิด จึงจาํเป็นตอ้ง
จดัการอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และควรส่งเสรมิใหม้กีาร
นาํเอาทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ อนุรกัษส์ิ�งแวดลอ้ม และลด
ตน้ทนุการผลติ

นายวเิชยีร ยงักลา่วอกีวา่ เนื�อหาใน พ.ร.บ. ฉบบันี�มี
� หมวด �� มาตรา มีรายละเอียดเนื� อหา เช่น ไดก้าํหนด
ใหม้คีณะกรรมการจดัการซากผลติภณัฑค์อยตรวจสอบดูแล
การควบคุมผลิตภณัฑ ์ การกาํหนดผลิตภณัฑท์ี�ถูกควบคุม
การควบคุมผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจาํหน่าย ใหผู้ผ้ลิตจัดทาํแผน
รบัผิดชอบในการจดัการซากผลติภณัฑท์ี�ตนเองผลติหรือจดั
จาํหน่าย การรบัคืนหรอืการเกบ็ถาวรรวบรวมซากผลติภณัฑ์
การสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมซากผลิตภ ัณฑ์
การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมผลติภณัฑ ์การจดัการซากผลติภณัฑ์

การกาํหนดแนวทางหรือคู่ มือการจัดการซาก
ผลติภณัฑ ์ ชิ�นส่วนของซากผลติภณัฑ ์ การจดัการเงนิรายได ้
และการสนบัสนุนกองทนุ สนบัสนุนงานวจิยั พฒันาเทคโนโลยี
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นอกจากนี�  ยงัมหีลกัเกณฑท์ี�ใชใ้นการดาํเนินธุรกจิ
ของอุตสาหกรรมไอซีทีที�ถูกสรา้งขึ�นเพื�อสนับสนุนส่งเสริม
กฎเกณฑก์ารปฏิบตัสิาํหรบัอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสไ์อซีที
หลกัเกณฑข์องอตุสาหกรรมไอซทีนีี�เนน้ไปที�ความยุตธิรรมและ
ความปลอดภยัของพนกังาน, ความรบัผดิชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม,
ประสทิธิภาพในการดาํเนินธุรกจิขององคก์รดา้นไอซที,ี ผูผ้ลติ
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส,์ บรษิทัซอฟตแ์วร ์และผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นกระบวนการผลิต ซึ�งอาจจะสมคัรใจเขา้มาเป็นสมาชิก
ของหน่วยงานรฐับาล  หลกัเกณฑ์ในการดาํเนินธุรกิจของ
อตุสาหกรรมไอซทีนีี�  มวีตัถปุระสงคเ์พื�อกาํหนดประสทิธิภาพ
การทาํงาน, การปฏิบตัติาม, การตรวจสอบ และการรายงาน
แนวทางใน � ของพื�นที�ของความรบัผิดชอบต่อสงัคม คือ
(�) แรงงาน คือ จะตอ้งยดึม ั �นในเรื�องสทิธมินุษยชนของแรงงาน
และปฏบิตัติ่อพวกเขาอยา่งมศีกัดิ�ศรีและความเคารพมคีวาม
เขา้ใจกนัระหวา่งประชาคมระหวา่งประเทศ  (�) สุขภาพและ
ความปลอดภยั คือ ตอ้งจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ที�ปลอดภยัและมสีุขภาพด ี ลดเหตกุารณ์ที�ก่อใหเ้กดิอนัตราย
และการเจ็บป่วย  (�) สิ�งแวดลอ้ม คือ การผลติสนิคา้ ตอ้งก่อ
ใหเ้กิดผลขา้งเคียงในทางที�ไม่ดตี่อชมุชน, สิ�งแวดลอ้ม, และ
ทรพัยากรธรรมชาติ ใหน้อ้ยที�สุด (�) ระบบการจดัการ คือ
ตอ้งม ั �นใจวา่มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎเกณฑท์ี�ชอบดว้ยกฎหมาย
(�) จรยิธรรม คือ จะตอ้งรกัษามาตรฐานสูงสุดของจรยิธรรม
เอาไว ้ รวมท ั�งมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม, ดาํเนินธุรกจิดว้ย
ความซื� อส ัตยส์ุจริต, ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางที� ไม่
เหมาะสม, การเปิดเผยขอ้มูล, ทรพัยส์นิทางปญัญา, การดาํเนนิ
ธุรกจิดว้ยความยุตธิรรม, การโฆษณา, การแขง่ขนั, การปกป้อง
อตัลกัษณ์ เป็นตน้ ในเวบ็ http://www.nextproject.net
ไดใ้หต้วัอยา่งของมาตรฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้มของผลติภณัฑ์
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอท)ี เช่น Energy Star มาตรฐาน
Energy Star นั�น จะเป็นมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัประสทิธิภาพ
การใชพ้ลงังานของอปุกรณ์คอมพวิเตอรโ์ดยโครงการมาตรฐาน
Energy Star นั� นเริ� มต ้นโดยองค์กร Environment
Protection Agency (EPA) ในปี ���� โดยเริ�มแรกนั�นจะเป็น
มาตรฐาน Energy Star เวอรช์นั �.� และไดร้บัการพฒันา
ต่อเนื�องจนเป็นเวอรช์นั �.� ในปจัจุบนั

มาตรฐาน Energy Star 4.0 ไดม้กีารกาํหนดการ
ประกาศใชเ้ป็นสองข ั�น (Tier) ซึ�งในข ั�นแรก (�st Tier) ได ้
ประกาศใชแ้ลว้เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� ที�ผ่านมา

และในข ั�นที�สอง (�nd Tier) ที�คาดวา่จะประกาศใชใ้นเดือน
มกราคม พ.ศ. ���� ซึ� ง EPA ตั�งเป้าหมายว่าเครื� อง-
คอมพิวเตอร์ที�วางจาํหน่ายในตลาดสหรฐัฯ จะตอ้งมีระบบ
Power Management ที� �� % ภายในปี พ.ศ. ���� ที�
�� % ภายในปี พ.ศ. ���� และมากกวา่ �� % ภายในปี
พ.ศ. ����

มาตรฐาน Energy Star 4.0 นั�น มผีลครอบคลมุถงึ
เครื�องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น จอมอนิเตอร์
และอปุกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply) ซึ�งไดม้กีาร
จาํแนกประเภทของเครื�องคอมพิวเตอรไ์วอ้ย่างชดัเจนภายใต ้
มาตรฐานนี� ไว ้ ดงันี� การที�เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ซื� อมาและมี
เครื�องหมาย Energy Star นั�น จะหมายความว่าเครื�อง
คอมพวิเตอรม์คีอนฟิกเกอเรชนัพื�นฐานของตรงตามคุณสมบตัิ
การจดัการพลงังานท ั�งหมดของ ENERGY STAR   แต่ไม่ได ้
หมายความวา่จะเป็นเช่นนั�นตลอดไปนั�นคือเมื�อมกีารเปลี�ยน
แปลงค่าคอนฟิกเกอเรชนัใด ๆ เช่น การติดตั�งการด์เอ็กซ-์
แพนชันหรือไดรฟ์ เพิ� มเติมก็อาจเพิ� มการใชพ้ล ังงานของ
เครื� องคอมพิวเตอร์จนเกินระด ับที�มาตรฐาน ENERGY
STAR  ของ EPA ไดก้าํหนดไวก้เ็ป็นได ้ สาํหรบัตลาด IT
ในประเทศไทยนั�นโดยส่วนมากจะยงัเป็นมาตรฐาน Energy
Star 3.0 ม ีบางยี�หอ้เช่น Dell วา่ใช ้มาตรฐาน Energy Star
�.� สาํหรบัการตรวจสอบว่าเป็นมาตรฐาน Energy Star
เวอรช์นัอะไรนั�น หากเป็น HP จะตอ้งนาํหมายเลขรุน่ (Model)
และหมายเลขริวชินั (Revision number) ไปตรวจสอบใน
เวบ็ไซต ์http://www.80plus.org/(11) ตวัอยา่งของบรษิทัที�ให ้

รูปภาพที� � อธบิายถงึทศิทางการเตบิโตของ
Microsoft กบัเทคโนโลย ีCloud Computing

(ที�มา: http://www.daydev.com)
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