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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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กระแสของการอนุรกั ษ์สงแวดล
ิ
้อม เป็นสิงทีสังคมทัวโลกได้ให้ความสําคัญกันเป็ นอย่างยิง เพราะภัยพิบตั แิ ละอันตราย
ต่าง ๆ ทีเกิดขึนทัวโลกในขณะนีเป็ นผลพวงมาจากการทําลายสิงแวดล ้อมทีเกิดจากนํามือของมนุ ษย์เป็ นหลัก เทคโนโลยีสเี ขียว
หรือคอมพิวเตอร์สเี ขียว เป็นอีกเรืองหนึงทีถูกหยิบยกขึนมากล่าวขานกันในช่วงเวลานี เทคโนโลยีสเี ขียวคืออะไร เทคโนโลกสีเขียว
คือแนวคิดในการบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีทเป็ี นมิตรต่อสิงแวดล ้อม ในเว็บไซต์เอฟไอโอ (fio) ได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีสเี ขียวเอาไว้ว่า เทคโนโลยีสเี ขียว เป็ นวิวฒั นาการ, วิธีการและอุปกรณ์เครืองมือเพือใช้ในการจัดการ แก้ไข ปรับแต่ง
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ให้การทํางานของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิด ปัญหา ซึงผลทีได้จากการใช้งานของวิธีการและอุปกรณ์เหล่านีจะช่วยใหก้ ารทํางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สะอาดขึน(1) แม้กระทังการดําเนินธุ รกิจของอุตสาหกรรมไอซีที ต้องยึดหลักเกณฑ์ทต้ี องรับผิดชอบต่อสังคม
ด้าน คือ ( ) ด้านแรงงาน คือ จะต้องยึดมันในเรืองสิทธิมนุ ษยชนของแรงงาน ( ) ด้านสุขภาพและความปลอดภัย คือ
ต้องจัดใหม้ ีสภาพแวดล ้อมในการทํางานทีปลอดภัยและมีสุขภาพดี ( ) ด้านสิงแวดลอ้ ม คือ การผลิตสินค้า ต้องก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงในทางทีไม่ดตี ่อชุมชน, สิงแวดล ้อม, และทรัพยากรธรรมชาติ ให้น้อยทีสุด ( ) ด้านระบบการจัดการ คือ ต้องมันใจว่า
มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทชอบด้
ี วยกฎหมาย ( ) ด้านจริยธรรม คือ จะต้องรักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมเอาไว้
เช่น การมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สุจริต เป็ นต้น
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสเี ขียว, ภาวะโลกร้อน, การนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่, ใยแก้ว, โปรแกรมรักษาหน้าจอ
หลายบริ ษ ัทที เป็ น ผู ้ผลิ ตอุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์
กําลังพูดกันถึงเรืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสีเขียว (Green
PC) ซึ งมีความหมายถึง การผลิตเครืองคอมพิวเตอร์ทีได้
มาตรฐานโดยให้กินไฟน้อย หรือใช้กระแสไฟน้อย ดังนันควรมี
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทมีี ผลกระทบต่อโลก
ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ อย่างไรก็ตามเพือให้ผู ผ้ ลิตได้ทาํ
การผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสีเขียวอย่างแท้จริง บริษทั
ผู ผ้ ลิตอุ ปกรณ์ฮาร์ด แวร์จะต้องลดปริ มาณของวัส ดุ ที เป็ น
อันตรายลงอย่างมากและต้องเพิมจํานวนสิงซึงสามารถนํากลับ
มาใช้ใหม่ได้หรือการใช้ซํานันเองในวิกพิ เี ดียได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีสเี ขียวหรือคอมพิวเตอร์สเี ขียวเอาไว ้ว่าคอมพิวเตอร์
สีเขียวคือการศึ กษาและการปฏิบตั ิเกี ยวกับสิงแวดล อ้ มทาง
คอมพิวเตอร์อย่างยังยืน ซึงอาจรวมไปถึงการออกแบบการ
ผลิต การใช้ และการกําจัดซากคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์ และ
ระบบย่อย เช่น ทีเกียวข้องกับจอภาพ, เครืองพิมพ์อปุ กรณ์,
การจัด เก็ บข้อมู ล , ระบบเครื อข่ าย และระบบการสื อสาร
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล และมี ผลกระทบต่อ
สิงแวดลอ้ มน้อยทีสุดหรือไม่มเี ลย(2) นอกจากนี อาจารย์วกิ ร
ปรัชญพฤทธิ ได้เขียนเอาไว ้ในบทความเรือง Green IT โดยให้
ความหมายว่า Green IT หรือ เทคโนโลยีสเี ขียวคือแนวคิดใน
การบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยีทเป็ี นมิตรต่อสิงแวดล ้อม
เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการการใช้พลังงาน ลดการใช้
พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะรวมถึง
การนําขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลใหม่อกี ด้วย ซึงเป้ าหมาย
สู งสุ ดคื อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หรือขยะอิเล็กทรอนิ กส์
ต้องถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้ทงหมดและไม่
ั
มสี ่วนประกอบทีทํา
จากสารพิษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ตอ้ งใช้พลังงานน้อยลง
แต่ ความสามารถมากขึ น ตามแนวคิ ดที ว่ า “Maximum
Megabytes for Minimum Kilowatts”(3)

รูปภาพที และ แสดงถึงคอมพิวเตอร์
และชินส่วนองค์ประกอบภายในของเครืองคอมพิวเตอร์
(ทีมา http://www.cioworldmagazine.com/
supon-phrommaphan-green-computer/
และ https://sites.google.com/site/
cam5910122137024/personal-computer)
เป้ าหมายของการใช้คอมพิวเตอร์สเี ขียวนัน มีความ
คลา้ ยคลึงกับเคมีสเี ขียวคือ ลดการใช้วสั ดุทเป็
ี นอันตรายต่อ
สิงแวดล ้อม เพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในช่วงชีวติ ของ
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการรีไซเคิล หรือย่อยสลายทางชีวภาพ
ของผลิตภัณฑ์และของเสียจากโรงงาน อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
อย่างเช่น คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล และโทรศัพท์มอื ถือ ซึงบรรจุ
ไปด้วยองค์ประกอบจํานวนมากเป็ นพัน ๆ ชนิดทีแตกต่างกัน
ออกไป รวมทังสารเคมีบางอย่างซึงทราบกันดีว่าเป็ นอันตราย
ต่อมนุ ษย์และสิงแวดล ้อม เช่น เบริลเลียม, แคดเมียม, ตะกัว,
ปรอท, สารทนไฟโบรมีน, ซีลเี นียม และโพลีไวนิลคลอไรด์
เป็ นต้น พนักงานผู ซ้ ึงทํางานอยู ่ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และซัพพลายเออร์ ในทุกขันตอนตลอดห่วงโซ่
อุปทานทีมีความเสียงต่อปัญหาสุขภาพทีไม่ดหี รือไม่แข็งแรงได้
ในการสัมผัสกับวัตถุดิบเหล่านี นอกจากนันผู ใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี ยังสามารถสัมผัสกับวัสดุทีออกแบบไม่ดีหรืออุปกรณ์
ทีผลิตขึนอย่างไม่ถูกต้องเหล่านี ได้เหมือนกัน ดังนันต้องมี
ความระมัดระวังให้ดีเมือจะมีการทําลายทิงหรือนําวัสดุเหล่านี
กลับมาใช้ใหม่ เพราะว่าสิงทีปนเปื อนเหล่านีอาจเป็ นอันตราย
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ต่อสิงแวดลอ้ ม ลานนา ดวงสิงห์ ( ) ได้เขียนไวใ้ น
บทความว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดให ้หน่วยงานต่าง ๆ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทใช้
ี กาํ ลังไฟฟ้ าตํา นันก็คือไม่เกิน
Watts โดยเฉพาะอย่างยิงจอภาพต้องมีระบบป้ องกันรังสีทเป็ี น
อันตรายต่อสายตา เครืองพิมพ์ (Printer) ต้องใช้ไฟฟ้ าระหว่าง
30-45 Watts อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องไม่มผี ลกระทบต่อสรีระของ
มนุ ษย์ส่วนรวม ลักษณะเหล่านีรวมเรียกว่า Green Computing(5)
ในการช่ วยกันรณรงค์ อนุ ร กั ษ์สิ งแวดล อ้ มอย่ าง
ยังยืนนี มีการนําเอาเครืองมือเข้ามาช่วยเรียกว่าเครืองมือทีช่วย
ประเมินผลสิ งแวดล อ้ มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นระบบ
ทีช่ วยให้ผู ซ้ ื อประเมินผลเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์
อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ซึ งมี เ กณฑ์ประเมิ น ผลด้านสิ งแวดล อ้ ม
รวมทังหมด เกณฑ์ มีกว่า ผูผ้ ลิตทีเข้าร่วมโครงการนี
ทําการลงทะเบียนบางส่วนของผลิตภัณฑ์ , ชนิดทีไม่ซาํ
ใน ประเทศ ผลิตภัณฑ์ทีมีการจัดอันดับใน อันดับ
ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม ได้แก่ ทองสัมฤทธิ เงิน และทอง
เป็ นต้น มีจาํ นวนผู ซ้ ือทังทีเป็ นรายบุคคลและบริษทั ทางด้าน
คอมพิวเตอร์เป็น , ราย ใช้เครืองมือนีในการประเมินผล
ผลิตภัณฑ์สินค้าคอมพิวเตอร์สาํ หรับใช้ในบ้าน และบริษ ทั
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทเว็ี บไซต์ www.epat.net
ในสหภาพยุโรป มีความเข้มงวดมากเกียวกับวัตถุที
เป็ นอันตรายต่อสิงแวดลอ้ มและมีความเข้มงวดมากเกียวกับ
การใช้สารอันตรายในการผลิตคอมพิวเตอร์ มีคาํ สังออกมาให้
โรงงานผู ผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ตอ้ งสามารถนําผลิตภัณฑ์ทีผลิต
ออกมาใช้แล ้ว ต้องสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้อย่างน้อย
เปอร์เซ็น ต์ และต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการใน
กระบวนการนําสิงทีใช้แล ้วกลับมาใช้ใหม่เหล่านันด้วยปัญหา
ในขณะนีก็คอื จะมีวธิ กี ารอย่างไรในการนําเอาเครืองคอมพิวเตอร์
ทีล ้าสมัยหรือตกรุน่ แล ้วไปทิงด้วยวิธกี ารทีปลอดภัย มีหลายรัฐ
ในสหรัฐอเมริกาทีมีโปรแกรมการนําสิงทีใช้แลว้ กลับมาใช้ใหม่
บางอุตสาหกรรมการผลิตได้ทําการพัฒนาโปรแกรมของเขาเองขึน
มาใช้เอง ปัจจุบนั ได้มกี ารจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพือยุติ
ภาวะโลกร้อน (Greenpeace) ขององค์กรกันมากขึน มีการจัด
อัน ดับปั ญหาของผู ้ผลิ ตตามนโยบายของผู ้ผ ลิตเกี ยวกับ
สารเคมีทีเป็ นพิษ, การนําสิงทีใช้แลว้ กลับมาใช้ใหม่และการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรม ปัจจุบนั มีการ
จัดอันดับของบริษทั เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ซึงได้ให้
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ความสําคัญในการต่อสู ก้ บั การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ งแวดล ้อ มในการผลิ ต สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เทคโนโลยีสีเขียวในปี ค.ศ.
และมีบริษทั ทีติดอันดับ
ต้น ๆ ได้แก่ กูเกิล, เฟซบุค๊ , ไมโครซอฟท์, ยาฮู, อีเบย์ เป็ นต้น

รูปภาพที แสดงภาพอันดับ ของบริษัททางด้านไอที
ในการยุตภิ าวะโลกร้อน ในปี ค.ศ.
(ทีมา : www.livingprinciples.org) (09/11/2019)
ปัจจุบนั ภาวะโลกร้อนอุณหภูมขิ องโลกได้เพิมสูงขึน
เป็นลําดับ จากรายงานของเว็บไซต์สารคดีได้รายงานว่าทุกวันนี
อุณหภูมเิ ฉลียของผิวโลกเพิมขึนประมาณ องศาเซลเซียส
เปรียบเทียบกับเมือประมาณ ปี ทแล
ี ้ว โดยเฉพาะช่วงหลัง
ค.ศ.
อุณหภูมขิ องโลกได้พ่งุ ขึนอย่างรวดเร็วเมือฟังดู
ผิวเผินอาจเข้าใจว่าโลกร้อนขึนเพียงเล็กน้อยเท่านันแต่อย่าลืมว่า
นันคืออุณหภูมเิ ฉลียตลอดปี ของทังโลกในรอบ ปีทผ่ี านมา
ในความเป็นจริงแผ่นดินมักจะร้อนกว่าพืนนํากล่าวคือในขณะที
แผ่นดินซึงมีพนที
ื เพียงประมาณ เปอร์เซ็นต์ของพืนผิวโลก
ร้อนขึน - องศาเซลเซียส ทะเลซึงมีพนผิ
ื วมากกว่าแผ่นดินถึง
เท่าอาจจะร้อนขึนเพียงเล็กน้อย แต่การทีทังโลกร้อนเพิมขึน
องศา ได้นนนั
ั นหมายความว่าแผ่นดินจะต้องร้อนเพิมขึน
มากกว่าทะเลถึง เท่า และยังหมายถึงว่า อุณหภูมริ ะหว่าง
แผ่นดินกับพืนนําทีแตกต่างกันมากขึนนัน จะทําให้ลมทีพัดจาก
ทะเลเข้าหาฝังอย่างลมมรสุมหรือลมประจําถินอืน ๆ พัดรุนแรง
ขึนพายุหมุนจึงมีโอกาสเกิดได้บอ่ ยขึนด้วย ด้วยความผันแปร
ของธรรมชาติเหล่านีถามว่า ใครคือผู ป้ ล่อยก๊าซคาร์บอนได-
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เป็ นทีต้องการและมีแนวโน้มทีจะเป็ นทีต้องการของตลาดมาก
ยิ งขึ น ดัง นั นการที ประเทศมาเลเซี ยหรื อประเทศใด ๆ
หรือภูมภิ าคใด ถ้าต้องการทีจะผลักดันให ้มีการตืนตัวเกียวกับ
GT หรือ Eco-Products จะต้องมีความร่วมมือกันอย่างยิง
ยวดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพือแก้ไขปัญหา
หรือข้ออุปสรรคทีจะเกิดขึน Mr. Koh ยังได้กล่าวยกย่อง
ประเทศไทยว่าสามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั ประเทศอื นทาง
ด้านความพยายามในการที จะใช้ GT นอกจากนัน Mr. Koh
ยังได้กล่าวถึงเสาหลักทังสีเสาของ GT คือ Social, Economy,
Environment, and Energy ซึงรัฐบาลมาเลเซียโดยท่าน
นายกรัฐมนตรีมคี วามเข ้าใจและเห็นความสําคัญจึงได้ผลักดัน
และส่ งเสริ ม ให้เ กิ ด การตื นตัว และมี การประยุ กต์ใ ช้ GT
อย่างจริงจัง ในส่วนของ GPNM Mr. Koh เห็นว่ามีความสําคัญ
ในการผลักดันให ้เกิดความเป็ นไปได้อย่างเป็ นรูปธรรมทีจะให ้
เศรษฐกิจทีเกียวข้องกับ Eco-Products เติบโตอย่างมันคง
โดยเริมจากเครืองมือต่าง ๆ เช่น Green Supply Chain, Eco
Labeling, จนนําไปสู่ Green Procurement ซึงรัฐบาล
มาเลเซีย (ทีมีกาํ ลังซือสูงประมาณ - % GDP) จําเป็นต้อง
เป็ นผู ซ้ ือรุ่นบุกเบิกเพือทําให้ตลาดเกียวกับ Eco-Products
ได้เกิดและมีเสถียรภาพ นอกจากนีมีสรุปความย่อของ Dato
Dr. Ismail ยังได้กล่าวถึงความพยายามของประเทศมาเลเซีย
ในการรวมใจประชาชนทุกคนให้เป็ นหนึ งเดียวในการมุ่งมัน
ทีจะพัฒนาประเทศอย่างยังยืน (โครงการ 1-Progress) รวมทัง
กล่าวถึงความมุ่งมันทีจะลดปริมาณการปลดปล่อย CO2 ลง
% ภายในปี
การสนับสนับสนุ นและการส่งเสริมจาก
ทางภาครัฐ ในการลงทุ นทางด้าน Green Technology
อาจจะยังมีความล่าช้าดังนันจึงเป็ นทีมาของความร่วมมือกัน
ระหว่างบริษทั ในภาคเอกชน (Avenion) NGO (GPNM) และ
บริ ษ ัทที สนับสนุ น โดยรัฐ บาลมาเลเซี ย (Green Tech
Corporation) ในส่วนของภาคสังคมจะสร้างเมืองสีเขียว หรือ
Green Townships ทัวประเทศมาเลเซีย การจัดทําระบบหรือ
สิงก่อสร้างปัจจุบนั ให ้มีความเป็ นสีเขียวมากขึน การออกแบบ
และสร้างตึ กและที อยู ่ อาศั ยให้ประหยัด พลัง งานและลด
ผลกระทบต่อสิงแวดล ้อม เป็ นต้น ในส่วนของการสนับสนุ น
ของภาคอุ ตสาหกรรมจะส่ งเสริ มทางด้านการนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Recycling) การใช้เทคโนโลยี Biomass
ในการผลิตพลังงานจากของเสีย การใช้นาโนเทคโนโลยีเพือ
ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด(7)
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ในประเทศไทย มีข่าวลงในหน้า และหน้า
หนังสื อพิม พ์เ ดลินิ ว ส์ ฉบับวันอาทิตย์ที พฤศจิ กายน
พ.ศ.
ความว่า ปรับหมืนบาท “ดันกฎหมาย” กําจัด
ขยะพิษ คพ. จ่อออก พ.ร.บ.ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมซาก
เครื องใช้ไ ฟฟ้ า-อิ เล็กทรอนิ กส์ ที ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
สิงแวดลอ้ มและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมกําหนดโทษ
ปรับไม่เกิน หมืนบาท หากผูใ้ ดทิงซากอิเล็กทรอนิกส์ตามที
สาธารณะหรือปะปนไปกับขยะมูลฝอย ส่วนผูผ้ ลิตต้องจัดการ
กับซากอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หากฝ่ าฝื นโดนปรับตังแต่
หมืน – 5 แสนบาท และถ้ารายงานปริมาณผลิตภัณฑ์เป็นเท็จ
เจอโทษหนักจําคุก เดือน ปรับ แสน
เมือวันที พฤศจิกายน พ.ศ.
นายวิเชียร
จุ่งรุง่ เรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล ้อม เปิ ดเผยว่า ขณะนี คพ. ได้จดั ทําร่าง
พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครืองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
และซากผลิตภัณฑ์อนื ๆ พ.ศ......เสร็จเรียบร้อยแล ้ว กําลัง
รับฟังความคิดเห็น เนืองด้วยในปัจจุบนั ยังไม่มรี ะบบเรียกคืน
หรือการจัดการกับซากเครืองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ซากผลิตภัณฑ์อนื ๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิงแวดล ้อมทังทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุทว่ี า
ซากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด
เป็ นส่วนประกอบ อาทิ ตะกัว ปรอท แคดเมียม เป็ นต้น และ
ยังมีโลหะมีค่ า และแร่ธาตุหายากหลายชนิ ด จึงจําเป็ นต้อง
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และควรส่งเสริมให้มีการ
นําเอาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ อนุ รกั ษ์สิงแวดลอ้ ม และลด
ต้นทุนการผลิต
นายวิเชียร ยังกล่าวอีกว่า เนือหาใน พ.ร.บ. ฉบับนีมี
หมวด มาตรา มีรายละเอียดเนือหา เช่น ได้กาํ หนด
ให้มคี ณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์คอยตรวจสอบดู แล
การควบคุ มผลิตภัณฑ์ การกําหนดผลิตภัณฑ์ทีถูกควบคุม
การควบคุ มผู ผ้ ลิตและผู จ้ ัดจํา หน่ าย ให้ผู ผ้ ลิตจัด ทําแผน
รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ทตนเองผลิ
ี
ตหรือจัด
จําหน่าย การรับคืนหรือการเก็บถาวรรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
การสนับสนุ นค่ าใช้จ่ ายในการเก็ บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ การจัดการซากผลิตภัณฑ์
การกํา หนดแนวทางหรื อคู่ มื อการจั ด การซาก
ผลิตภัณฑ์ ชินส่วนของซากผลิตภัณฑ์ การจัดการเงินรายได้
และการสนับสนุนกองทุน สนับสนุนงานวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี
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นอกจากนี ยังมีหลักเกณฑ์ทใช้
ี ในการดําเนินธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมไอซีทีทีถูกสร้างขึนเพื อสนับสนุ นส่ งเสริม
กฎเกณฑ์การปฏิบตั สิ าํ หรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไอซีท ี
หลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมไอซีทนี เน้
ี นไปทีความยุตธิ รรมและ
ความปลอดภัยของพนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล ้อม,
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจขององค์กรด้านไอซีท,ี ผูผ้ ลิต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, บริษทั ซอฟต์แวร์ และผู ้ให้บริการ
ด้านกระบวนการผลิต ซึ งอาจจะสมัครใจเข้ามาเป็ นสมาชิก
ของหน่ วยงานรัฐบาล หลักเกณฑ์ในการดําเนิ นธุ รกิจของ
อุตสาหกรรมไอซีทนี ี มีวตั ถุประสงค์เพือกําหนดประสิทธิภาพ
การทํางาน, การปฏิบตั ติ าม, การตรวจสอบ และการรายงาน
แนวทางใน ของพืนทีของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
( ) แรงงาน คือ จะต้องยึดมันในเรืองสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
และปฏิบตั ติ ่อพวกเขาอย่างมีศกั ดิศรีและความเคารพมีความ
เข้าใจกันระหว่างประชาคมระหว่างประเทศ ( ) สุขภาพและ
ความปลอดภัย คือ ต้องจัดให ้มีสภาพแวดล ้อมในการทํางาน
ทีปลอดภัยและมีสุขภาพดี ลดเหตุการณ์ทก่ี อให้เกิดอันตราย
และการเจ็บป่ วย ( ) สิงแวดล ้อม คือ การผลิตสินค้า ต้องก่อ
ให้เกิดผลข้างเคียงในทางทีไม่ดตี ่อชุมชน, สิงแวดล ้อม, และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้นอ้ ยทีสุด ( ) ระบบการจัดการ คือ
ต้องมันใจว่ามีการปฏิบ ัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทชอบด้วยกฎหมาย
ี
( ) จริยธรรม คือ จะต้องรักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม
เอาไว ้ รวมทังมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ดําเนินธุ รกิจด้วย
ความซื อสัตย์สุ จ ริ ต, ไม่ แสวงหาผลประโยชน์ ในทางที ไม่
เหมาะสม, การเปิ ดเผยข้อมูล, ทรัพย์สนิ ทางปัญญา, การดําเนิน
ธุรกิจด้วยความยุตธิ รรม, การโฆษณา, การแข่งขัน, การปกป้ อง
อัตลักษณ์ เป็ นต้น ในเว็บ http://www.nextproject.net
ได้ให้ตัวอย่างของมาตรฐานทางด้านสิงแวดล ้อมของผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เช่น Energy Star มาตรฐาน
Energy Star นัน จะเป็นมาตรฐานทีเกียวข้องกับประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยโครงการมาตรฐาน
Energy Star นั นเริ มต้น โดยองค์ กร Environment
Protection Agency (EPA) ในปี
โดยเริมแรกนันจะเป็น
มาตรฐาน Energy Star เวอร์ชนั . และได้รบั การพัฒนา
ต่อเนืองจนเป็ นเวอร์ชนั . ในปัจจุบนั
มาตรฐาน Energy Star 4.0 ได้มกี ารกําหนดการ
ประกาศใช้เป็ นสองขัน (Tier) ซึงในขันแรก ( st Tier) ได้
ประกาศใช้แล ้วเมือวันที กรกฎาคม พ.ศ.
ทีผ่านมา
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และในขันทีสอง ( nd Tier) ทีคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือน
มกราคม พ.ศ.
ซึ ง EPA ตังเป้ าหมายว่ าเครื องคอมพิวเตอร์ทีวางจําหน่ ายในตลาดสหรัฐฯ จะต้องมีระบบ
Power Management ที % ภายในปี พ.ศ.
ที
% ภายในปี พ.ศ.
และมากกว่า % ภายในปี
พ.ศ.

รูปภาพที อธิบายถึงทิศทางการเติบโตของ
Microsoft กับเทคโนโลยี Cloud Computing
(ทีมา: http://www.daydev.com)
มาตรฐาน Energy Star 4.0 นัน มีผลครอบคลุมถึง
เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น จอมอนิเตอร์
และอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้ า (Power Supply) ซึงได้มกี าร
จําแนกประเภทของเครืองคอมพิวเตอร์ไวอ้ ย่างชัดเจนภายใต้
มาตรฐานนี ไว ้ ดังนี การทีเครืองคอมพิวเตอร์ทีซือมาและมี
เครื องหมาย Energy Star นั น จะหมายความว่ าเครื อง
คอมพิวเตอร์มคี อนฟิ กเกอเรชันพืนฐานของตรงตามคุณสมบัติ
การจัดการพลังงานทังหมดของ ENERGY STAR ® แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็ นเช่นนันตลอดไปนันคือเมือมีการเปลียน
แปลงค่ าคอนฟิ กเกอเรชันใด ๆ เช่น การติดตังการ์ดเอ็กซ์แพนชันหรื อไดรฟ์ เพิ มเติ ม ก็ อาจเพิ มการใช้พลังงานของ
เครื องคอมพิ ว เตอร์จ นเกิ น ระดับที มาตรฐาน ENERGY
STAR® ของ EPA ได้กาํ หนดไว ้ก็เป็ นได้ สําหรับตลาด IT
ในประเทศไทยนันโดยส่วนมากจะยังเป็ นมาตรฐาน Energy
Star 3.0 มี บางยีห้อเช่น Dell ว่าใช้ มาตรฐาน Energy Star
. สําหรับการตรวจสอบว่าเป็ นมาตรฐาน Energy Star
เวอร์ชนั อะไรนัน หากเป็ น HP จะต้องนําหมายเลขรุน่ (Model)
และหมายเลขริวชิ นั (Revision number) ไปตรวจสอบใน
เว็บไซต์ http://www.80plus.org/(11) ตัวอย่างของบริษทั ทีให้
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6. วันชัย ตันติว ิทยาพิทกั ษ์ และอ้อย กาญจนะวณิ ชย์,
โลกร้อน ความจริงทีทุกคนต้อง – 10 คําถามโลกร้อน
ทีทุกคนต้องรู,้ วิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อน (Cite
2019, June 21) Available from https://www.
sarakadee.com/2007/04/17/global-warming/
7. ปาษาณ กุลวานิช, APO International Conference
on Green Technology, (Cite 2019, June 20)
Available from https://www.ftpi.or.th/download/
APO-Article/Interface-Sector/Green%
20Productivity/e11IN104 ConGreenTechPasanK12Oct11.pdf
8. เดลินิวส์, “ดันกฎหมาย กําจัดขยะพิษ”, ฉบับวันที
พฤศจิกายน .
9. มงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ และคณะ, การใช้ประโยชน์จาก
ซากแผงวงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ (ส่ ว นอโลหะ) และผล
กระทบต่อสิงแวดล ้อม, วารสารสิงแวดล ้อม (Environmental Journal), ปี ที ฉบับที เดือนมกราคมมีนาคม , หน้า .
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10. เว็บมาสเตอร์, “คอมพิ ว เตอร์สี เขี ยว” เพื อโลกและ
สิงแวดล ้อม (Cite 2019, June 24) Available from
https://en.mahidol.ac.th/thai/news/2008/06/
10_5.html
11. แอดมิ น เว็ บ , มาตรฐานทางด้า นสิ งแวดล ้อ มของ
ผลิตภัณฑ์ดา้ น IT, (Cite 2019, June 25) Available
from http://www.nextproject.net/contents/
default.aspx?00088
12. Banyapon Poolsawasd, Microsoft รุกฆาต Green
Technology จัดเต็มนโยบายอนาคต, (Cite 2019, June
26) Available from http://www.daydev.com/
life-style/s16-the-thinker/c106-innovation/
microsoft-green-technology.html

