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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เมื่อ
นํ ามาเปรยีบเทยีบกับผลิตภัณฑที่ทํ าหนาที่อยางเดียวกัน

ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภคทราบวา
ผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือ
ผูจัดจํ าหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกํ าไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ันมากขึ้น ผลักดันให
ผูผลติรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํ านึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสํ าคัญ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผาน
ทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีต้ังแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการตอบสนอง

จากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัดทํ าโครงการ
ฉลากเขียว

ส ําหรบัประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council for
Sustainable Development, TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และได
รบัความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
องคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม  จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือ
ระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
สถาบนัสิง่แวดลอมไทยทํ าหนาที่เปนเลขานุการ

หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ
• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน
• ค ํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

เมือ่ผลิตภัณฑน้ันถูกจํ าหนายออกสูตลาด
• มวิีธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทาง

สิง่แวดลอมตามที่กํ าหนดไวในขอกํ าหนด
• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทํ าใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

กวา

ผลิตภัณฑฉลากเขียว
ผลติภณัฑทีไ่ดรับการคัดเลือกใหออกขอกํ าหนดสํ าหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก

1. กระดาษ 2. ผลติภณัฑทํ าจากผา 3. คอมพิวเตอร
4. หลอดฟลูออเรสเซนซ 5. วัสดุกอสรางที่ใชทดแทนไม 6. เครื่องซักผา
7. กอกน้ํ าและอุปกรณตางๆ 8. เครื่องเขียน 9. ฉนวนกันความรอน



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 3

10. เครื่องถายเอกสาร 11. ตลับหมึก 12. ตูเย็น
13. ผลิตภัณฑสี 14. รถยนตน่ัง 15. น้ํ ามนัหลอลื่น
16. เครื่องสุขภัณฑ 17. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 18. แชมพู
19. เครื่องปรับอากาศ 20. ผลิตภัณฑลางจาน 21. ถานไฟฉาย
22. ผลติภณัฑทํ าความสะอาด 23. ผลติภณัฑที่ทํ าจากไมยางพารา 24. สบู
25. ฉนวนยางกันความรอน 26. เครื่องเรือนเหล็ก 27. ผลติภณัฑลบคํ าผิด
28. สถานีบรกิารนํ้ ามันเชื้อเพลิง 29. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 30. สเปรย
31. บรรจภุณัฑที่นํ ากลับมาเติม หรือใชใหมได 32. บรกิารประเภทซักแหง/ซักอบรีด 33. มอเตอร
34. ผลติภณัฑส ําเร็จรูปทํ าจาก พลาสติกที่ใชแลว 35. สเีคลือบกระเบื้องมุงหลังคา 36. สารซักฟอก
37. โทรศัพทมือถือ

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกํ าหนด
ขอก ําหนดของผลิตภัณฑที่กํ าหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความเสียหาย

ของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยทั่วไปจะคํ านึงถึง
• การจดัการทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํ ากลับมาใชไดใหม (renewable

resources) และที่ไมสามารถนํ ากลับมาใชไดไหม (nonrenewable resources)
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สํ าคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการ

ผลติ การขนสง การบริโภค และการกํ าจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ
• การนํ าขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือ แปร

สภาพกลับมาใชใหม (recycle)

การสมัครขอใชฉลากเขียว
การขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจํ าหนาย หรือผูใหบริการที่ตองการแสดง

ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียว สามารถขอรับ
เอกสารเพื่อกรอกขอความไดที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเสียคาสมัคร 1,000 บาท ในแตละรุนหรือแบบ
หรอืเครือ่งหมายการคา  สถาบันฯ และสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐาน และจัดทํ าสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่
ผลติภณัฑเมื่อผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกํ าหนดแลว ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการใช
ฉลากเขียวเปนจํ านวนเงิน 5,000 บาท ในแตละรุน หรือแบบ โดยสัญญามีอายุไมเกิน 3 ป

หากมขีอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดท่ี :
สํ านกังานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย

16/151-154  อาคารสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เมอืงทองธานี  ถ.แจงวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี  11120

โทรศัพท 0-2503-3333  โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  หรือ  www.tei.or.th

http://www.tei.or.th/
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 35
โครงการฉลากเขียว

ขอกํ าหนดของโทรศัพทมือถือ

ประธานกรรมการ

ดร. จุลพงษ ทวีศรี ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายยุทธนา ตันติวิวัฒน ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย

นางสาวสุภาพร จาตุรันตเรืองศรี ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ

นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร ผูแทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

นายสมบูรณ หอตระกูล ผูแทนสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
      นายนิวัตน พันธุศิลปาคม

นายราวี อัครจรัลญา ผูแทนบรษิัท ซิว-เนชั่นแนล จํ ากัด
      วาทีร่อยตรีหญิงจันทรัสม แสงทอง

นายอโณทัย ปโกฏิประภา ผูแทนบริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบาลย
คอมมวินิเคชั่นส อินเตอรเนชั่นแนล เอบี จํ ากัด

นายนรวิตต กิติกรอรรถ ผูแทนบริษัท เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปเปอเรชั่น
               นายวีระพล มุขวัตร จ ํากดั (มหาชน)

นายพงศพัฒน วรรัตนธรรม ผูแทนบรษิทั โนเกีย (ประเทศไทย) จํ ากัด

นายสรุยุทธ  บุญมาทัต ผูแทนส ํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กรรมการและเลขานุการ

ดร. พงษวิภา หลอสมบูรณ ผูแทนคณะกรรมการโครงการฉลากเขียว
     นายปฐม ชัยพฤกษทล สถาบันส่ิงแวดลอมไทย



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 5

ขอกํ าหนดฉลากเขียวสํ าหรับโทรศัพทมือถือ
(TGL-35-03)
จดัทํ าโดย

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 35
โครงการฉลากเขียว

1. เหตุผล

โทรศพัทมือถือ นับเปนอุปกรณส่ือสารที่เขามามีบทบาทในการดํ าเนินชีวิตมากขึ้น และมี
ปรมิาณความตองการใชงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีผูใช
บรกิารเครือขายโทรศัพทมือถือแบบเซลลูลารทุกระบบประมาณ 16.5 ลานราย ในการติดตอ
ส่ือสารผานโทรศพัทมือถือ เปนการสงผานขอมูลในรูปคลื่นวิทยุความถี่สูง ซึ่งทํ าใหเกิดรังสี
คลืน่แมเหลก็ไฟฟาที่อาจสงผลตอสุขภาพของผูใชงาน นอกจากนี้ซากโทรศัพทมือถือและ
แบตเตอรีย่งัมีชิ้นสวนที่มีองคประกอบของโลหะหนักและสารประกอบแฮโลเจน ที่มีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม หากขาดการจัดการที่เหมาะสม

ดงัน้ัน การพฒันาขอก ําหนดฉลากเขียวสํ าหรับโทรศัพทมือถือ จะชวยสรางความมั่นใจใหแก
ผูบรโิภคถงึความปลอดภัยระหวางการใชงาน และปองกันการตกคางของมลสารสูส่ิงแวดลอม

2. บทนิยาม

โทรศพัทมือถือ หมายถึง โทรศัพทที่ผูใชสามารถนํ าเคลื่อนที่ไดอยางอิสระในขณะติดตอ
สนทนาภายในขอบเขตพื้นที่บริการ

แบตเตอรี ่หมายถึง หมูของเซลลไฟฟาซึ่งตอกันอยูอยางอนุกรมหรืออยางขนานหรือทั้ง2อยาง

3. ขอบเขต

โทรศัพทมือถือ ในที่น้ีครอบคลุม โทรศพัทมือถือ ที่ใชยานความถี่ครอบคลุมตั้งแต 300 MHz 
ถึง 3 GHz ทัง้น้ีไมรวมโทรศัพทไรสาย และ PDA (Personal Digital Assistant)
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4. ขอกํ าหนดทั่วไป

4.1 ผลิตภัณฑตองผานการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณีย
โทรเลข

4.2 อุปกรณเติมประจุ (charger) ตองไดรับการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟาตาม
มาตรฐาน  IEC 60950 : Safety of information technology equipment หรือ  
มาตรฐานระดับประเทศที่เทียบเทา

4.3 ลกัษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน
1) ปุมกดตองยกสูงขึ้นจากแผงกดและสามารถรับรูไดโดยการสัมผัส
2) ผวิของปุมกดตองทํ าดวยวัสดุที่ตางจากพื้นที่รอบ ๆ  ซึ่งเม่ือสัมผัสหรือดูจากสีจะ

แตกตางจากพื้นที่รอบขาง
3) หมายเลขที่ระบุบนแปนกดตองเปนไปตามมาตรฐานสากล (1-9 , 0 , * , #)
4) ปุมกดคํ าส่ังตองแยกออกจากปุมกดหมายเลขอยางชัดเจนดวยสีและรูปทรงหรือ

รปูทรงที่แยกจากปุมหมายเลข
5) แปนกดตองมีแสงสวางที่บอกลักษณะและสัญลักษณบนปุมกดและตํ าแหนงได

อยางชัดเจน
6) ปุมกดตองถูกออกแบบใหใชแรงกดเพื่อส่ังใหเครื่องทํ างานและมีแรงตานเพื่อคืน

ตวัในต ําแหนงเดิม
4.4 ฝาครอบ/เปลือก แบตเตอรี่ และแปนกดที่ใชประกอบเปนโทรศัพทมือถือ ตองไมมี

สวนผสมของนิเกิล โครเมียม หรือที่ใชเปนสารเคลือบผิว
4.5 ความสูงของสัญลักษณหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แสดงสํ าหรับรับสงขอความและ

หมายเลขโทรศพัทที่ปรากฏอยูบนจอตองมีขนาดไมตํ่ ากวา 3.0 มิลลิเมตร
4.6 ตองจัดใหมีอุปกรณเสริม ซึ่งประกอบดวย อุปกรณเติมประจุ อุปกรณแฮนดฟรี      

อนัไดแก หูฟงแบบครอบหัวหรือหูฟงแบบเสียบหูที่ติดเชื่อมกับไมโครโฟน อุปกรณส่ัน
สะเทอืนซึ่งติดกับแบตเตอรี่หรือไมติดกับแบตเตอรี่ก็ได

4.7 มีคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทมือถือและระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
1) สถานทีซ่ึง่สามารถติดตอไดเพ่ือรับบริการ และขอคํ าปรึกษากรณีเครื่องมีปญหา
2) ค ําแนะน ําเกีย่วกบัการเติมประจุที่ถูกตองเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน
3) ขอแนะนํ าในการใชอุปกรณแฮนดฟรีเพ่ือลดผลกระทบจากการรับสงคลื่นวิทยุใน

ขณะใชงาน
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5. ขอกํ าหนดพิเศษ

5.1 มีคา SAR (Specific Absorption Ratio) ไมเกิน 0.8 วัตตตอกิโลกรัมของเน้ือเยื่อ
5.2 ตองไมมีโลหะหนัก อันไดแก ปรอท และแคดเมียม เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
5.3 ตองไมมีสวนผสมของตะกั่วในแบตเตอรี่ สีที่ใช สารเคลือบเงา แผนวงจรพิมพ 

(Printed Circuit Board : PCB) สายไฟ และสวนประกอบที่เปนพลาสติกในผลิตภัณฑ
5.4 ตองไมมีสวนประกอบของเบริลเลียมออกไซด ในสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 

แบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ (accumulator) ของโทรศัพทมือถือ
5.5 ชิน้สวนทีเ่ปนพลาสติกที่มีน้ํ าหนักตั้งแต 10 กรัมขึ้นไป ตองไมมีสวนผสมของสาร

เฉือ่ยตอการติดไฟที่มีองคประกอบของคลอริเนตและโบรมิเนตโพลิเมอร สารอินทรีย
คลอรีนและโบรมีน

5.6 วัสดุรองรับและแผนวงจรพิมพ ตองไมมีสวนผสมของสารโพลีโบรมิเนเตดไบเฟนีล
(polybrominated biphenyls : PBB) สารโพลีโบรมิเนเตดไดเฟนีลอีเทอรส 
(polybrominated diphenyl ethers : PBDE) หรอื สารคลอริเนเตดพาราฟน 
(chlorinated paraffins)

5.7 มีสัญลักษณบงบอกชนิดของโพลิเมอรและ/หรอืสวนผสม บนชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ํ า
หนักตัง้แต 10 กรัม ขึ้นไป สัญลักษณที่ใชตองเปนไปตามมาตรฐาน ISO 11469 
และ ISO 1043-1,-2,-3,-4

5.8 ตองไมมีสวนผสมของโพลีเมอรที่มีสารแฮโลเจนเปนสวนประกอบในพลาสติกที่ใชใน
การผลิตบรรจุภัณฑ

5.9 โรงงานผูผลิตตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 หรือ EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme)

5.10 จดัใหมีการรบัคนืซากเครื่อง และนํ ากลับมาจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

6. วธิทีดสอบคุณภาพ

6.1 ผู ยื่นขอตองแสดงหนังสือรับรองการผานการทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยุ
คมนาคม ซึ่งออกโดยกรมไปรษณียโทรเลข

6.2 ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาของอุปกรณเติมประจุ ตาม  IEC 60950 : Safety 
of information technology equipment

6.3 ตองยื่นเสนอผลิตภัณฑเพ่ือการตรวจพินิจ พรอมทั้งแสดงหนังสือรับรองยืนยัน
ลกัษณะทางภายภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน ลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัทฯ 
แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว
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6.4 ตองยืน่หลักฐานรับรองวา ฝาครอบ/เปลือก แบตเตอรี่ และแปนกดที่ใชประกอบเปน
โทรศพัทมือถือ ไมมีสวนผสมของนิกเกิล โครเมียม หรือที่ใชเปนสารเคลือบผิว ลง
นามรบัรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิต หรอืบริษัทผูผลิตชิ้นสวน หรือผล
การวิเคราะหโลหะหนักตามวิธีทดสอบที่กํ าหนดในมาตรฐานระดับประเทศหรือ     
มาตรฐานระหวางประเทศที่เชื่อถือได แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว

6.5 ตองยื่นหลักฐานแสดงอุปกรณเสริม ซึ่งประกอบดวย อุปกรณเติมประจุ อุปกรณ
แฮนดฟร ีอนัไดแก หูฟงแบบครอบหัว หรือหูฟงแบบเสียบหูที่ติดเชื่อมกับไมโครโฟน 
อปุกรณส่ันสะเทอืนซึ่งติดหรือไมติดกับแบตเตอรี่ก็ได ที่ใชกับผลิตภัณฑที่ยื่นคํ าขอแก
เจาหนาที่โครงการฉลากเขียวตรวจพินิจ

6.6 ตองยื่นหลักฐานแสดงคูมือการใชงานที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทมือถือแกเจาหนาที่
โครงการฉลากเขียวตรวจพินิจ

6.7 ทดสอบคา SAR (Specific Absorption Ratio) ตามวิธีทดสอบ EN 50361 : Basic 
standard for the measurement of Specific Absorption Rate relate to human 
exposure to electromagnetic field from mobile phones (300 MHz-3 GHz)

6.8 ตองยืน่หลกัฐานรับรองวาไมใชโลหะหนัก อันไดแก ปรอท และแคดเมียม ในผลิต
ภณัฑ ลงนามรบัรองโดยกรรมการผูจัดการบริษัทผูผลิต หรือ บริษัทผูผลิตชิ้นสวน แก
เจาหนาที่โครงการฉลากเขียว

6.9 ตองยืน่หลักฐานรับรองวาไมใชสวนผสมของตะกั่วใน แบตเตอรี่ สี สารเคลือบเงา
แผนวงจรพิมพ สายไฟ และสวนประกอบที่เปนพลาสติกในผลิตภัณฑ ลงนามโดย
กรรมการผูจดัการบริษัทผูผลิต หรือบริษัทผูผลิตชิ้นสวน แกเจาหนาที่โครงการฉลาก
เขียว

6.10 ตองยื่นหลักฐานรับรองวาสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ  
ของโทรศัพทมือถือตองไมมีสวนประกอบของเบริลเลี่ยมออกไซด ลงนามโดย
กรรมการผูจดัการบริษัทหรือบริษัทผูผลิตชิ้นสวน แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว

6.11 ตองยืน่หลกัฐานรับรองวาสวนประกอบที่เปนพลาสติกที่มีน้ํ าหนักตั้งแต 10 กรัมขึ้น
ไป ตองไมมีสวนผสมของสารเฉื่อยตอการติดไฟที่มีองคประกอบของคลอริเนตและ
โบรมิเนตโพลิเมอร สารอินทรียคลอรีนและโบรมีน ลงนามโดยกรรมการผูจัดการ
บรษิทัผูผลติ หรือบริษัทผูผลิตชิ้นสวน แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว

6.12 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานรับรองวาวสัดรุองรับและแผนวงจรพิมพ ตองไมมีสวนผสมของ
สารโพลีโบรมิเนเตดไบเฟนีล สารโพลีโบรมิเนเตดไดเฟนีลอีเทอรส หรือ สารคลอริเน
เตดพาราฟน ลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัทหรือบริษัทผูผลิตชิ้นสวน แกเจา
หนาทีโ่ครงการฉลากเขียว

6.13 ตองยืน่หลกัฐานรบัรองวา พลาสตกิทีใ่ชในการผลติบรรจภุณัฑตองไมมีสวนผสมของ  
โพลีเมอรที่มีแฮโลเจนเปนสวนประกอบ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู จัดการ      
บรษิทัผูผลิต หรือบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 9

6.14 ตองแสดงชิน้สวนพลาสติกที่มีน้ํ าหนักตั้งแต 10 กรัมขึ้นไป พรอมหนังสือรับรองซึ่ง 
ลงนามโดยกรรมการผูจัดการบริษัทวา พลาสติกที่ใชเปนสวนประกอบของโทรศัพท
มือถือมีสัญลักษณบงบอกชนิดของโพลิเมอรและ/หรือสวนผสมของพลาสติก เปนไป
ตามมาตรฐาน ISO 11469 และ ISO 1043-1,-2 ,-3 ,-4  แกเจาหนาที่โครงการ
ฉลากเขียว

6.15 ตองยื่นหลักฐานการไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม                     
ISO 14001 หรือ EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme) จากหนวยงาน
ใหการรบัรองที่เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือ ระหวางประเทศ

6.16 ตองยืน่หลกัฐานซึ่งระบุเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน บนบรรจุภัณฑหรือในคูมือ
การใชงานแกเจาหนาทีโ่ครงการฉลากเขียวเพื่อการตรวจพินิจ เกี่ยวกับแผนงานและ
ผลการดํ าเนินงานการรับคืนซากโทรศัพทมือถือและซากแบตเตอรี่ ที่สามารถนํ ามา
ปฏบัิตไิดเปนรูปธรรม โดยกํ าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน หลักฐานหรือแผนงานนีต้อง
ผานการรบัรองจากกรรมการผูจดัการบรษิทั

หมายเหตุ:   การทดสอบตองทํ าในหองปฏิบัติการดังตอไปนี้
1) หองปฏิบัติการของราชการ
2) หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของหอง

ปฏบัิตกิารทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ขอกํ าหนดทั่วไป
วาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการ
ทดสอบ  มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

3) หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่เชื่อถือได
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ภาคผนวก

1.  ขัน้ตอนการรางขอกํ าหนดฉลากเขียวสํ าหรับโทรศัพทมือถือ

ค ําจ ํากดัความและขอบเขต

รายละเอยีดของโทรศัพทมือถือและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

พิจารณาวฏัจกัรชีวิตของโทรศัพทมือถือตอส่ิงแวดลอม

เปรยีบเทยีบและจัดลํ าดับผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอส่ิงแวดลอม

พิจารณาสิง่ทีท่ ําใหโทรศัพทมือถือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด

ก ําหนดมาตรฐานของโทรศัพทมือถือทางดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม
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2. รายละเอียดของโทรศัพทมือถือและความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ

ระบบโทรศัพทมือถือ เริ่มใชงานครั้งแรกในป พ.ศ. 2464 โดยตํ ารวจที่เมืองดีทรอยท 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และมีการปรับปรุงเพ่ือนํ ามาใชในการบริการดานธุรกิจประมาณ     
ป พ.ศ. 2498 และประสบปญหาจากภาวะคับคั่งในการใหบริการ เน่ืองจากความถี่ในการใช
งานไมเพียงพอ ภาคสงสัญญาณความถี่วิทยุมีกํ าลังสงสูง สายอากาศตองอยูสูง และเกิดการ
รบกวนสญัญาณ ตอมาบริษัท เอทีแอนดที ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดคนควาวิจัยเกี่ยวกับ
การน ําความถี่กลับมาใชใหม (frequency reuse) โดยแบงพ้ืนที่บริการออกเปนพื้นที่เล็กๆ 
และสงสัญญาณความถีด่วยก ําลังสงตํ่ า เพ่ือปองกันการรบกวนสัญญาณ ซึ่งทํ าใหสามารถใช
จ ํานวนความถีเ่พ่ิมขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ และนํ าไปสูการพัฒนาไปสูระบบ Cellular Mobile 
Telephone System  และเปนระบบ cellular ทีส่มบูรณเม่ือมกีารน ําเทคนิคการทํ างานของ  
วงจรตรรก (logic circuit) ทีส่ลบัซบัซอนในการพัฒนาสารกึ่งตัวนํ า  เพ่ือสรางชิ้นสวนหลัก
ไดแก  ไมโครโปรเซสเซอร วงจรสลับสายอิเล็คทรอนิกส  โดยบริษัทเอทีแอนดที จํ ากัด โดย
เรียกระบบดังกลาววา Advance Mobile Phone System ( AMPS) โดยทดลองใชงานครั้งแรก
ในป พ.ศ. 2524 ที่เมืองชิคาโก  ซึ่งเปนขณะเดียวกับที่ทางกลุมประเทศนอรดิก พัฒนาระบบ 
cellular อกีรปูแบบหนึ่งมาใหบริการ โดยเรียกวา Nordic Mobile Telephone System 
(NMTS) [7]

โทรศพัทมือถือในประเทศไทยเริ่มในป พ.ศ. 2529 โดยบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ในขณะนั้นอยูในภาวะขาดแคลนโทรศัพทพ้ืนฐาน ปจจุบันมีผูใหบริการโทรศัพท
มือถือรวมทั้งส้ิน 8 ราย คือ บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากัด (มหาชน) ใหบริการโทรศัพท
มือถือแบบเซลลูลารระบบ NMTS ในยานความถี่ 470 MHz (ป พ.ศ. 2529)  บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ํากัด (มหาชน) ใหบริการในระบบ AMPS ในยานความถี่ 800 MHz (ป พ.ศ. 
2530) อยางไรก็ตามภาวะขาดแคลนโทรศัพทพ้ืนฐานยิ่งรุนแรงมากขึ้น จึงไดเปดใหเอกชน
เขารวมด ําเนนิการใหบริการโทรศัพทมือถือ โดยในเดือนตุลาคม 2533 บริษัท แอดวานซ 
อินโฟว เซอรวิส จํ ากัด (AIS) ไดรบัสิทธ์ิดํ าเนินการในระบบ NMT 900 จากทางบริษัท ทศท 
คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) และในเดือนกันยายน 2534 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด 
(มหาชน) ไดใหสิทธ์ิดํ าเนินการในระบบ AMPS 800 Band B กบับริษัท โทเทิล แอคเซส 
คอมมนิูเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) (TAC) ซึง่ยงัเปนระบบอนาล็อก ทํ าใหคุณภาพและการพัฒนา
เปนไปอยางจํ ากัด ระบบโทรศัพทแบบ digital จงึถูกนํ ามาใชท ําใหสามารถรองรับลูกขายได
จ ํานวนมาก โดยแท็ก (TAC) เปดใหบริการระบบ Personal Communication Network (PCN) 
ในยานความถี่ 1800 MHz หรือระบบ PCN 1800 ภายใตชื่อ “WorldPhone-1800” โอน
สิทธ์ิและหนาที่บางสวนของการใหบริการใหแกบริษัท Wireless Communication Service 
(WCS) และ บริษัท Digital Phone จ ํากดั (DPC) ภายใตชื่อทางการคาวา “Hello 1800” ใน
ขณะที่เอไอเอส (AIS) เปดใหบริการระบบ Global System for Mobile (GSM) ในยานความถี่ 
900 MHz หรือ GSM 900 ภายใตชื่อ “GSM Advance”  นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการรายใหม



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 12

อกี 3 ราย คือ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น (TA) ซึง่มีผูถือหุนใหญคือกลุมบริษัท
เจรญิโภคภณัฑและบริษัท ออรเรนจ เทเลคอม ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทมือถือรายใหญของ
ประเทศอังกฤษไดเปดใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ PCN-1800 ในป 2544 บริษัท ไทย
โมบายล เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากัด (มหาชน) และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ํากดั (มหาชน) ไดเปดดํ าเนินการโทรศัพทมือถือระบบ 1900 MHz ใน
ป 2545  และบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย ใหบริการระบบ CDMA 2000 1x 
ภายใตชื่อ “Hutch” ซึง่จะเปดด ําเนินการอยางเปนทางการในไตรมาสที่ 1 ของป 2546 น้ี มี
ผูใชบรกิารโทรศัพทมือถือแบบเซลลูลารทุกระบบประมาณ 16.5 ลานราย เพ่ิมสูงขึ้นจากป 
2544 ถึงรอยละ 117 โดยผูนํ าในธุรกิจ ไดแก บริษัทเอไอเอส (AIS) ทีมี่สวนแบงทางการ
ตลาดสูงสุดถึง 60% ทิง้หางคูแขงอันดับที่สองอยางแท็ก (TAC) ทีมี่สวนแบงทางการตลาด
ประมาณ 32 % และอนัดบัที่สามคือ บริษัท ทีเอ ออรเรนจ ที่มีสวนแบงทางการตลาด
ประมาณ 7%

2.1    วิวัฒนาการของโทรศัพทมือถือ

ระบบเครือขายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีของระบบเครือขายที่ใชในโทรศัพทมือถือ
สามารถแบงไดตามยุคของวิวัฒนาการออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก

1) โทรศัพทมือถือรุนแรก (1G) ปรากฏตัวขึ้นในชวงทศวรรษ 1970 ใชเทคโนโลยี
อนาล็อก (analog)  ในการสงสัญญาณเสียง คุณภาพของเสียงจึงไมดีนัก และสัญญาณ
วทิยมีุคณุภาพตํ ่า สามารถดักรับสัญญาณไดงาย ระบบโทรศัพทมือถือแบบอนาล็อก
ความถีท่ีใ่ชงานจะถูกแบงออกเปนคลื่นพาหะหลายๆ ความถี่ โดยในการติดตอสนทนา
ครัง้หน่ึงจะใชความถี่ 2 ความถี่  ความถี่หน่ึงจะใชสงสัญญาณจากโทรศัพทมือถือไปยัง
สถานีฐาน (uplink) และอกีความถ่ีหน่ึงจะใชในการสงสัญญาณจากสถานีฐานไปยัง
โทรศัพทมือถือ (downlink)

2) โทรศัพทมือถือรุนที่ 2 (2G) ใชสัญญาณระบบดิจิตอล การสื่อสารระหวางเครื่อง
โทรศพัทกบัสถานีใชระบบเขารหัสขอมูล สามารถรับสงขอมูลได จึงสามารถใชบริการ
ดานขอมูลไดในระดับหนึ่ง เชน การรับสงขอมูล (WAP) เปนตน ซึ่งเปนโทรศัพทสวน
ใหญทีมี่การใชงานอยูในปจจุบัน  โทรศัพทมือถือที่ใชระบบสัญญาณดิจิตอล (digital)
เปนระบบที่มีการใชงานอยางแพรหลาย ขอดีของระบบดังกลาว คือ เสียงพูดสัญญาณ
อนาล็อกถูกแปลงเปนสัญญาณดิจิตอล สงผลใหความถี่คลื่นพาหะเดียวสามารถสง
สัญญาณพดูไดเปนจํ านวนมากและมีความทนตอคลื่นรบกวน (interference) ไดดีกวา
ท ําใหระยะทางระหวางเซลที่ใชความถี่เดียวกันลดลง สงผลใหเพ่ิมโอกาสในการนํ า
ความถี่กลับมาใชใหมมากขึ้น
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3) โทรศัพทมือถือรุนที่ 2 ยกระดับ (2.5G) เปนระบบโทรศัพทมือถือที่ไดรับการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมีขีดความสามารถดานขอมูลสูงขึ้นจาก 2G เชน สามารถรับสงขอมูลได
เรว็ขึน้ มีระบบการเชื่อมตอตลอดเวลา ใหบริการขอมูลไดกวางขวางและกาวหนาขึ้น
โดยโครงสรางโทรศัพทมือถือระบบดิจิตอลมีจุดเดน คือ
- มี capacity สูงขึ้น
- มี International Roaming ทีท่ ําใหผูใชสามารถน ําโทรศัพทมือถือไปใชในประเทศอื่น

ทีมี่การตกลงกันได
- เปนมาตรฐานที่ใชกันในหลายๆ ประเทศ
- มีบริการใหมๆ เชน สงขอมูล fax , voice mail
- มีอุปกรณ Hardware ทีมี่ขนาดเล็กกวา
โดยจะประกอบดวย 3 สวนหลักๆ ไดแก switching system, base station system 
และ operation and support system ทีท่ ํางานรวมกัน

4) โทรศัพทมือถือรุนที่ 3 (3G) ใชระบบเชื่อมตอและรับสงขอมูลความเร็วสูง มีระบบ
Multimedia และบรกิารขอมูลในระบบกาวหนา สามารถเชื่อมโยงกับเครือขายขอมูลได
อยางเตม็ที ่ รวมทัง้สามารถรองรับปริมาณผูใชจํ านวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
กวาระบบเดิม

2.2 สวนประกอบของโทรศัพทมือถือ

เม่ือพจิารณาตามโครงสรางการใชงานทั่วไปของโทรศัพทมือถือ สามารถแยกพิจารณาออกได
เปน 4 สวนหลัก ไดแก

1) สวนล ําโพงและไมโครโฟน
2) สวนควบคุม (control part) ท ํางานโดยอาศยัไมโครโปรเซสเซอร มีหนาที่ดังน้ี คือ

2.1 ควบคุม signaling ตางๆ ที่ใชติดตอกับสถานีฐาน
2.2 ควบคุมสวนคลื่นวิทยุ

3) สวนคลื่นวิทยุ (radio part) ท ํางานโดยอาศยัไมโครโปรเซสเซอร มีหนาที่ดังน้ี คือ
 3.1 เครื่องสง (Transmitter : Tx) ท ําหนาทีผ่สม(modulate) สัญญาณเสียงและขอมูล

กบัคลืน่พาหะ และขยายสัญญาณเพื่อสงออกอากาศไปใหสถานีฐาน
 3.2 เครื่องรับ (Receiver : Rx) ท ําหนาทีแ่ยก(demodulate)สัญญาณเสียงและขอมูลมา

จากคลื่นพาหะที่สงมาจากสถานีฐาน
4) สวนแสดงผล (display) เปนสวนทีแ่สดงผลการทํ างานโดยอยูในรูปของ LED LCD และ 

Colour LCD



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 14

เน่ืองจากกระบวนการผลิตของโทรศัพทมือถือเปนการผลิตในลักษณะของการประกอบชิ้น
สวนเชนเดียวกับ โทรทัศน และ คอมพิวเตอร สวนประกอบที่มีจึงอยูในรูปของชิ้นสวนตางๆ
ทีนํ่ ามาประกอบในกระบวนการผลิต โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนหลักๆ ไดแก
1) ฝาครอบปองกันอุปกรณดานนอกและคียบอรด
2) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  
3) ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Electronics component)
4) แบตเตอรี่และอุปกรณเติมประจุ  

โดยทัว่ไปสวนประกอบหลักของโทรศัพทมือถือ จะประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ดังแสดงในรูป
ที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบหลักโทรศัพทมือถือ

ที่มา : ขอมูลจา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

11

12

19
Pos. Description Pos. Description
1 Flip 11 Hinge
2 Volume button 12 Hinge clamp
3 Antenna 13 Keyboard
4 Front  Assembly 14 Screw
5 Cable Assembly 15 Vibrator assembly
6 Buzzer gasket 16 Adhesive tape
7 Speaker gasket 17 Plug, rubber
8 Speaker 18 Plug, rubber (Clip)
9 LCD assembly 19 Battery
10 Speaker support
ai\TGL-35-03 doc 15

กบริษัทผูผลิต ป 2545



TGL-35-03

A:\TGL-35-03.doc 16

2.3 หลกัการทํ างานของโทรศัพทมือถือ

เน่ืองจากระบบโทรศัพทมือถือที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน เกือบทั้งหมดเปนระบบสัญญาณ
แบบดจิติอลซึง่เปนเทคโนโลยีที่นํ ามาใชทดแทนระบบอนาล็อกแบบเดิม  โทรศัพทมือถือ
ระบบดิจิตอลใชเทคนิค Time Division Multiple Access (TDMA) โดยคลื่นพาหะแตละ
ความถี่จะถูกแบงเปน timeslot  แตละ timeslot จะใชชองสัญญาณในการสงสัญญาณและ
ขอมลูในการติดตอที่แบงเปนสวนยอยๆ เรียกวา burst แตละ burst บน timeslot จะสง
สัญญาณคนละชวงเวลากัน  โดยมีการเปลี่ยนสัญญาณเสียงจากอนาล็อกเปนสัญญาณ
ดจิติอลเปนการเขารหัส และแปลงสัญญาณที่เรียกวา Pulse Code Modulation และท ําการ
sampling สัญญาณ และแปลงคาสัญญาณ amplitude เปนระบบเลขฐานสอง 8 บิท  รวมถึง
มีกระบวนการในการตรวจสอบรหัสที่สงและรับสัญญาณ ลด bit rate โดยหลักการ speech
coding เขารหัสเสียงพูดไปยังผูติดตอในระบบ  โครงสรางของระบบจะประกอบดวย 3 สวน
หลัก ไดแก

1. Switching System
2. Base station System
3. Operation and Support System

ซึง่ทัง้ 3 สวนท ํางานรวมกันในการรับสงสัญญาณและตรวจสอบความผิดพลาดในการใชงาน
รวมถงึระบตุ ําแหนงและขอมูลผูที่ทํ าการติดตอ

ในระบบโทรศัพทมือถือ digital จะประกอบดวย อุปกรณโทรศัพท และ Subscriber Identity
Module (SIM Card) ซึง่มี 2 แบบ ไดแก ISO Smart card และ IC Plug in ทีใ่ชเก็บขอมูล
ประจ ําตวัผูใชที่มีลักษณะเปน identity code เรียกวา international mobile subscriber
identity  (IMSI) ในขณะที่อุปกรณโทรศัพทจะเก็บ identity code เรียกวา  international
mobile equipment identity (IMEI) นอกจากนีย้งัมีสวนสํ าคัญในการรับสงสัญญาณ ไดแก
สวนคลื่นวิทยุ ซึ่งเปนตัวสงรับขอมูลสัญญาณเสียงในรูปสัญญาณ digital โดยการ modulate
กบัสัญญาณคลื่นพาหะดวยวิธี GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) สัญญาณ 0, 1
ท ําใหเกิดการ shift Phase ของสัญญาณคลื่นพาหะ ซึ่งจะเปนการแปลงจากสัญญาณ
อนาล็อกไปเปนสัญญาณดิจิตอล  จากนัน้จะสงออกอากาศโดยอาศัยหลักการ TDMA แตละ
ความถี่จะมี physical channel จ ํานวน 8 ชอง ในการรับสงขอมูล   แตละชองแบงชวงเวลา
ในการสงตามลํ าดับ ใน TDMA เฟรม เรียกวา traffic channel และ  มีลกัษณะการใชงาน 5
ลกัษณะไดแก
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1. การเปดเครื่อง /การปดเครื่องเพื่อแจงสถานะใชงานแกชุมสาย
2. การ roaming เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและระดับสัญญาณ
3. การ paging เพ่ือคนหาและรับหรือสงสัญญาณ
4. การ handover เพ่ือวัดระดับสัญญาณและเปลี่ยนยายสถานีฐานไปยังสถานีฐาน

ทีมี่ระดับสัญญาณที่ดีกวา
5. การโทรออกของโทรศัพทมือถือ และการโทรไปยังโทรศัพทมือถือ

2.4  อตุสาหกรรมโทรศัพทมือถือ

2.4.1 ผูใหบริการโทรศัพทมือถือ

ผูใหบรกิารโทรศพัทมือถือรายสํ าคัญที่ไดรับสัมปทานจากบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) (ทศท.) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ไดแก

1. บรษิทั แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) ซึง่ไดรับ
สัมปทานจาก ทศท. ใหดํ าเนินกิจการใหบริการโทรศัพทมือถือทั้งในระบบอนาล็อก NMT 
และ ระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม (GSM) ทัว่ประเทศเปนระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดในวันที่ 30 
กนัยายน 2558 สํ าหรับระบบ อนาล็อก NMT ความถี่ 900 MHz ปจจุบันมีการติดตั้ง
ชุมสายและสถานีฐานเพื่อรองรับการใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศแลว เชนเดียวกับ
ระบบจีเอสเอ็ม (GSM) โดยทีร่ะบบบัตรเติมเงิน ไดแกวันทูคอล (one-2-call) ซึ่งไมมี
การจายคาบริการรายเดือนและการจดทะเบียนหมายเลข จึงเปนกลุมที่ลูกคาเปน
ประเภททีมี่การโทรออกตํ่ าและใชบริการรับสายเขาเปนสวนใหญ โดยสัดสวนของหมาย
เลขที่มีการจดทะเบียนของทั้ง 3 ระบบ ของเอไอเอส (AIS) (ตุลาคม ป พ.ศ. 2545) จะ
อยูที่ 9,620,100 หมายเลข โดยแบงเปนระบบวันทูคอล (one-2-call) มีผูใชบริการ 
7,332,400 หมายเลข ระบบจีเอสเอ็ม (GSM) มีผูใชบริการ 2,280,700 หมายเลข  
และระบบ NMT มีผูใชบริการ 7000 หมายเลข

2. บรษิทั โทเทลิ แอคเซส คอมมิวนิเคชั่นส จํ ากัด (มหาชน) หรือแท็ก (TAC) เปนผูให
บรกิารเครือขายโทรศัพทมือถือในระบบอนาล็อก AMPS 800 และดิจิตอล PCN 1800 
โดยรวมทนุกบับริษัท เทเลนอร (ประเทศนอรเวย) เปนผลใหมีความแข็งแกรงขึ้น ภาย
ใตการบริการที่ปรับปรุงใหมชื่อดีแท็ก (DTAC) เน่ืองจากเทเลนอรไดนํ าประสบการณ
และความรูรวมถึงเทคโนโลยีเขามาเสริม ทํ าใหแท็ก (TAC) สามารถเสนอรูปแบบบริการ
ที่หลากหลายและกระตุนความตองการใชบริการไดอยางตอเนื่องและลดชองวางการแขง
ขนั โดยสามารถครองสวนแบงตลาดเกือบรอยละ 40 ของตลาดรวมผูใชโทรศัพทมือถือ
ทัว่ประเทศ โดยจํ าหนายโทรศัพทมือถือผานตัวแทนคาปลีก ระบบเฟรนไชน รวมถึง
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พัฒนาบริการเสริมในสวนที่เปน mobile data โดยพฒันาความสามารถการสงขอมูลที่มี
ความเร็วสูงเพ่ือรองรับเทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol) ซึ่งเปนการ
เชือ่มโยงเครือขายอินเตอรเนตผานโทรศัพทมือถือ โดยที่ระบบ AMPS 800 ที่ยาน
ความถี่ 800 MHz มีเครอืขายใหบริการทั่วประเทศ โดยมี 1158 สถานีเครือขาย  และมี
ผูใชบริการในป 2543  รวม  501,104  หมายเลข  สวนระบบ PCN 1800 บริษัทได
เปดใหบริการระบบ personal communication network ทีย่านความถี่ 1.7-1.9 GHz 
เปนประเทศแรกในแถบเอเชีย โดยในป 2545 มีผูใชบริการทั้งส้ิน 5,240,455 หมาย
เลข ในขณะที่ระบบบัตรเติมเงิน ภายใตชื่อดีพรอมท (D-prompt) มีทัง้ในระบบ 800 
และ 1800 ในป 2545 มีผูใชบริการทั้งส้ิน 3,894,161 ราย

3. บรษิทั ดจิติอลโฟน จํ ากัด หรือดีพีซี (DPC) เดมิเปนบริษัทรวมทุนระหวางสามารถ 
(SAMART) กบัแท็ก (TAC) เพ่ือใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ 1800 ภายใตชื่อทาง
การคาวา Hello 1800 ตอมาบริษัทชินคอรปเปอรเรชันไดเขามาถือหุนในดีพีซี (DPC)
แทนสามารถ (SAMART) และเปลี่ยนชื่อทางการคาเปน DIGITAL GSM 1800 โดยการ
เชาเครือขายของเอไอเอส (AIS) ในการใหบริการ  และเชาใชเครือขายในพื้นที่ตาง
จงัหวัดของ TAC ได 20,000 หมายเลข ไมเกิน 3 ปตั้งแตป 2543 ซึ่งในปดังกลาวดีพีซี 
(DPC) มีจ ํานวนสมาชิกผูใชบริการประมาณ 216,000 ราย

4. บรษิทั ไวรเลส คอมมูนิเคชั่น เซอรวิส จํ ากัด หรือดับบลิวซีเอส (WCS) ใหบริการ
โทรศพัทมือถือภายใตความถี่ 1800 MHz โดยบรษิทัในเครือเจริญโภคภัณฑ และตอมา
ไดมีการเจรจาแลกหุน WCS กบับริษัท เทเลคอมเอเซียคอรเปอเรชั่น (TA) ซึ่งดับบลิวซี
เอส (WCS) สามารถใชฐานลูกคาของ (TA) ในการสรางตลาดไดอยางรวดเร็ว นอกจาก
น้ียงัมีผูถือหุนใหญคือบริษัท ออเร็นจ เทเลคอม ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทมือถือราย
ใหญของประเทศอังกฤษ จึงเปนสวนชวยเพิ่มฐานลูกคาใหดับบลิวซีเอส (WCS) ในเวลา
อันส้ัน

5. บรษิทั เอทซี ีโมบาย จํ ากัด เปนการรวมลงทุนระหวาง บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ํากัด (มหาชน) เพ่ือใหบริการโทรศัพทมือถือ
ภายใตความถี่ 1900 MHz ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 
2543  เพ่ือเพิ่มทางออกในการใชโทรศัพทมือถือและเปนการกดดันใหผูใหบริการ
โทรศัพทในปจจุบันลดราคาใชบริการลง ซึ่งอยูในระหวางการวางแผนการลงทุนรวมถึง
แหลงที่มาของงบลงทุน

6. บรษิทัทีไ่ดรับสัมปทานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทศท 
คอรปอเรชัน่ จ ํากดั (มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบการในภาครัฐอีก 2 รายไดแก บริษัท 
ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ที่ใหบริการโทรศัพทมือถือในระบบอนาล็อก    
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มาตรฐาน NMT 470 และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํ ากัด (มหาชน) ที่ใหบริการ
โทรศัพทมือถือในระบบอนาล็อก มาตรฐาน AMPS 800 และระบบดิจิตอล CDMA 800

ตารางที่ 1  รายชือ่ผูจ ําหนายโทรศัพทมือถือรายสํ าคัญ
ผูผลิต/ผูจํ าหนาย ท่ีอยู เครื่องหมาย

การคาที่
จัดจ ําหนาย

ประเทศเจาของ
เครื่องหมาย

การคา
1. บจก. ซีเมนส   
   (ประเทศไทย)

อาคารชาญอิสระทาวเวอร 2 ชัน้ 25   
เลขท่ี 2922/283 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
บางกะป หวยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท 02-7154000
โทรสาร 02-7154100

SIEMENS เยอรมนี

2. บจก. ซิว-เนชั่นแนล 52/305 หมู 1 ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม.10230
โทรศัพท 02-7318888
โทรสาร 02-7319611

PANASONIC ญี่ปุน

3. บจก. ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส
   (ประเทศไทย)

อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้นที่ 19
195 ถ.สาธรใต แขวงยานนาวา เขตสาธร
กทม.10120  โทรศัพท 02-6702299

SAMSUNG เกาหลี

4. บจก. ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส
   (ประเทศไทย)

ชั้น 28 อาคารไอเอฟซีที  เลขท่ี 1768
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กทม. 10320 โทรศัพท 02-6143333
โทรสาร 02-6144444

PHILIPS เนเธอรแลนด

5. บจก. โนเกีย
   (ประเทศไทย)

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น 9     
ถ.รางนํ้ า เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท 02-6738888
โทรสาร 02-6738994

NOKIA ฟนแลนด

6. บมจ. เอ็ม ล้ิงค เอเชีย
   คอรปเปอเรชั่น

73 อาคาร เอ็ม ล้ิงค ชัน้ 1 ซ.สุขุมวิท 62
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กทม.10250
โทรศัพท 02-7414500
โทรสาร 02-7416878

1)  MOTOROLA
2) MITSUBISHI
3) LG
4) NOKIA
5) ALCATEL
6) HANDSPRING

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน

เกาหลีใต
ฟนแลนด
ฝรั่งเศส

สหรัฐอเมริกา
7. บจก. โซนี่ อีริคสัน โมบาลย
คอมมิวนิเคชั่นส อินเตอรเน

   ชั่นแนล เอบี

123 อาคารซันทาวเวอร ชั้น 23 B
ถ. วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท 02-2997833
โทรสาร 02-2997444

1) ERICSSON
2) Sony Ericsson

สวีเดน
ญี่ปุน-สวีเดน

ที่มา : ขอมูลจากอินเตอรเนต, http: technology.mweb.co.th/mobile  และ ผูผลิต(ป 2545)
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2.4.2 ภาวะอตุสาหกรรมโทรศัพทมือถือ

แนวโนมการเตบิโตของธุรกิจใหบริการโทรศัพทมือถืออยูในอัตราที่สูง และภาวะการแขงขัน
จะมคีวามรนุแรงอยางตอเนื่อง ผูใหบริการจะยังคงเนนกลยุทธสงเสริมการตลาดและ
กลยทุธดานราคาของตวัเครื่องลูกขายเพื่อเพิ่มรายได ขณะที่รายไดจากการจํ าหนายตัว
เครือ่งจะมสัีดสวนที่นอยลงตามแนวโนมราคาโทรศัพทมือถือที่ลดลง นอกจากนี้ผูใหบริการ
จ ําตองขยายตลาด โดยขยายกลุมลูกคาเปาหมายจากเดิมคือนักธุรกิจ เปนประชาชนทั่วไป
วยัรุน นักศกึษา ตลาดระบบดิจิตอลจะไดรับความนิยมมากกวาระบบอนาล็อก ผูบริโภค
จะใหความสนใจยี่หอและประสิทธิภาพการทํ างานของเครื่องเปนปจจัยสํ าคัญในการตัดสิน
ใจซือ้ ดานผูใหบรกิารจะเนนคุณภาพการใหบริการเครือขาย โอกาสที่ผูใหบริการรายใหมจะ
เขามาแขงขันในตลาดมีนอยมาก เน่ืองจากตองใชเงินลงทุนสูง

นอกจากกระแสความกดดันจากการรวมกิจการกับพันธมิตรและภาวะการแขงขันที่รุนแรง
แลว ทศิทางของธรุกิจโทรคมนาคมไทยยังจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปดเสรีธุรกิจ
โทรคมนาคม ซึง่คาดวาประเทศไทยจะสามารถเปดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมไดเต็มรูปแบบ
ในป 2549 ทัง้น้ีการเปดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมจะทํ าใหขนาดตลาดใหญขึ้น มีบริการหลาย
รปูแบบและมจี ํานวนผูใหบริการมากขึ้น จึงเปนตลาดของผูบริโภคอยางแทจริง ผูใหบริการที่
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคเทานั้นจึงจะสามารถอยูรอดได  สวนในดาน
การแปรสญัญาสัมปทานนั้นขณะนี้ยังไมสามารถหาขอสรุปได อาจตองใชเวลาอีกพอสมควร
นอกจากนี้องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยซึ่งจากเดิมเปนรัฐวิสาหกิจไดมีการเปลี่ยนรูป
องคกรเปนบรษิัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2545
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6000 ลาน
บาท ประกอบดวยหุนจํ านวน 600 ลานหุน  มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน กิจการ สิทธ์ิ
หน้ีและความรบัผดิ สินทรัพยและสวนของทุนทั้งหมด รวมทั้งอํ านาจ สิทธิพิเศษ ตาม
กฎหมายจดัตัง้เดิม และพนักงานทั้งหมดขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จะโอนไปยัง
บรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) เพ่ือใหดํ าเนินกิจการเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสทิธิภาพ จากสถานะทางการเงินที่ม่ันคงกอนการแปรสภาพ ณ ป 2544 องคการ
โทรศพัทแหงประเทศไทย มีสินทรัพยรวม 273,004 ลานบาท หน้ีสินตอสวนทุน 0.43
เทา  มี  รายไดจากการขาย 51,946 ลานบาท กํ าไรสุทธิ 13,231 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 25.5 ของรายได EBITDA 27,142 ลานบาท EBITDA Margin รอยละ 52  บริษัท
ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากัด (มหาชน) จึงนับเปนหนวยงานที่มีผลประกอบการที่เขมแข็ง    
สงผลให บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) ติดอันดับ Top Enterprises by
Country (Thailand) ซึง่จดัอันดับโดย นิตยสารเอเชียวีค (Asiaweek) (November 2001)
บรษิทั ทศท คอรปอเรชัน่ จ ํากัด (มหาชน) กํ าหนดโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับ
การด ําเนนิการธรุกจิแบบเอกชน โดยแยกธุรกิจตางๆ ออกจากโครงสรางเดิม ใหมีลักษณะ
เปนกลุมธุรกิจ หรือ Business group (BG) เพ่ือเพิม่ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
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และเนนโครงสรางในระดับแนวนอน (Flat Organization) ในแตละกลุมธุรกิจ เพ่ือลดขั้น
ตอนในการบริหาร ใหมีความกระชับและรวดเร็วมากขึ้น

2.4.3 การนํ าเขา-สงออก

(1) การนํ าเขา

การนํ าเขาโทรศัพทมือถือมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของธุรกิจการให
บรกิารโทรศพัทมือถือ อยางไรก็ตามไมสามารถแยกมูลคาการนํ าเขาโทรศัพทมือถือที่ถูกจัด
รวมกบัหมวดเครื่องสงที่มีเครื่องประกอบรวมอยูในสินคาขาเขา-ขาออก ตามระบบ
ฮารโมไนซรหัส 852520 ในป 2543 มีมูลคาการนํ าเขารวมทั้งส้ิน 18,725 ลานบาท
เพ่ิมจากป 2542 รอยละ 102.3  แหลงนํ าเขาที่สํ าคัญ ไดแก เกาหลีใต สิงคโปร ฟนแลนด
และ สหรัฐอเมริกา

(2) การสงออก

ผูผลิตในประเทศที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีการสงออกเครื่องสงที่มีเครื่องประกอบรวม
จ ํานวนหนึ่ง (ฮารโมไนซรหัส 85250200-001) การสงออกป 2543 มีมูลคาทั้งส้ิน
6,200.3 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 48.14  ตลาดสงออกที่สํ าคัญไดแก สหรัฐ
อเมรกิา สหภาพยุโรป และฮองกง อยางไรก็ตามในมูลคาการสงออกดังกลาวจะไมมีสวนที่
เปนการสงออกเครื่องลูกขายโทรศัพทมือถือรวมอยูดวย เพราะประเทศไทยไมสามารถผลิต
ไดเอง แตอาจจะมีในรูปของการนํ าเขามาเพื่อสงออก (Re-export)

ตารางที่ 2 การน ําเขา-สงออก

2539 2540 2541 2542 2543 2544*
การนํ าเขา 9,303.9 8,362.2 5,640.8 9,256.2 18,725.0 8,832.7
อตัราการเติบโต - 10.12% (-32.54%) 39.06% 102.3% 205.3%
การสงออก 2,325.9 3,487.7 4,088.5 4,185.5 6,200.3 1,617.6
อตัราการเติบโต - 49.96% 16.85% 2.88% 48.14% 51.67%

ที่มา:กรมเศรษฐกิจการพาณิชยดวยความรวมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ:ป 2544* คือตัวเลขของไตรมาสแรกป 2544
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3. ผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอส่ิงแวดลอม

ผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอส่ิงแวดลอม เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ
(ตารางที่ 3) สามารถแบงไดเปน 5 ระยะ ไดแก  กอนผลิต  ขณะผลิต  ขณะขนสง  ขณะใช
และทิ้งหลังใช

ตารางที่ 3 ผลกระทบของโทรศัพทมือถือตอส่ิงแวดลอม

หวัขอทางสิ่งแวดลอม วฏัจกัรชีวิตของโทรศัพทมือถือ
กอน
ผลิต

ขณะ
ผลิต

ขณะ
ขนสง

ขณะใช ทิง้หลัง
ใช

การใชทรัพยากร เชน
− วัตถุดิบ × × ×
− พลังงาน ×
− น้ํ า × × × ×
การปลอยของเสียไปสู
− อากาศ × ×
− น้ํ า × × × ×
− ดิน × × × ×
การเกิดวัตถุอันตราย × ×
ขยะมูลฝอย/ของเสีย ×
ผลกระทบอื่นๆ × × ×
ความเหมาะสมสํ าหรับการใช
ความปลอดภัย
หมายเหตุ    มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกํ าหนด

มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกํ าหนด
 × ไมเกี่ยวของ
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3.1 กอนการผลิต

เม่ือพจิารณาถงึผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการผลิตโทรศัพทมือถือ ในชวงกอนการผลิตพบวา มี
ความเกีย่วของกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ  และพลังงานในการผลิตชิ้นสวนตางๆ ซึ่งอาจถือไดวา
เปนวตัถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมประเภทประกอบชิ้นสวนตางๆ ซึ่ง
อาจเกีย่วของกับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการใชสารเคมีตางๆ เชน กรด ดาง ตะกั่ว
ทองแดง ซิลิกอน พลาสติกพีวีซี  การประกอบอุปกรณที่ตองมีการบัดกรีและใชตะกั่ว และสารอื่นๆ
เชน ปรอทและแคดเมียมในการผลิตแบตเตอรี่ การใชสารปองกันการติดไฟที่มีโบรมีนเปนสวน
ประกอบ อาจมกีารฟุงกระจายสูบรรยากาศ หรือปนเปอนสูแหลงน้ํ า

ปรอท
ปรอทเปนสารพิษที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมีการบงชี้เปนลายลักษณ
อกัษร ตัง้แตชวงกลางทศวรรษที่ 1950 โดยที่สารปรอทที่อยูในสภาพแวดลอมในรูปของ methyl
mercury เปนสารอันตราย

แคดเมียม
สารประกอบแคดเมียม (cadmium compound) มีผลตกคางในสิ่งแวดลอม (bio-accumulation) ที่
มีคาครึ่งชีวิต (half-life) ยาวนาน เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในนํ้ า และสัตวเลือดอุน ยิ่งไปกวานั้นสาร
แคดเมยีมยงัมีผลสะสมที่ไตและอวัยวะที่อยูรอบๆ อวัยวะดังกลาว  โดยแหลงที่มีสารดังกลาวเปน
สวนประกอบของโทรศัพทมือถือจะอยูที่แบตเตอรี่ซึ่งเปนแหลงพลังงานของผลิตภัณฑ   

สารปองกันการติดไฟท่ีมีโบรมีนเปนสวนประกอบ
สารปองกันการติดไฟที่มีโบรมีนเปนสวนประกอบ (brominated flame retardants) เปนกลุมของ
สารเคมทีีมี่มากกวา 250 ชนิด โดย 2 กลุมหลักที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ตองมีการพิจารณา
ไดแก PBB และ PBDE ซึง่เปนสารทีมี่ความคงตัวในสิ่งแวดลอมสูง ยากตอการกํ าจัด มีความเปนพิษ
โดยเฉพาะสารในกลุมคลอรเินเตด ไฮโดรคารบอน (chlorinated hydrocarbon) ซึง่สามารถสะสมใน
เซลลกลามเนื้อ และในเนื้อเยื่อของปลาไดเม่ือมีการปนเปอนลงสูแหลงน้ํ า โดยทั่วไปคลอริเนเตด
พลาสตกิทีมี่การใชอยางกวางขวาง ไดแก พีวีซี แตยังมีพลาสติกประเภทอื่นที่มีโบรมีน หรือ คลอรีน
เปนองคประกอบ เชน โบรมิเนเตดโพลิเอทิลีน (brominated polyethylene) และโพลิสไตรีน
(polystyrene) โดยที่พลาสติกประเภทพีวีซี  เปนพลาสติกที่กอใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอมในการ
ผลติผลติภณัฑในทกุชวงของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ โดยปญหาที่เดนชัดไดแก ของเสียที่มีคลอรีน
เปนสวนประกอบ และมีการปลอยสูส่ิงแวดลอมระหวางการผลิต การเปนแหลงกํ าเนิดไดออกซิน
(dioxin) เปนสารเติมแตงที่เปนพิษตอส่ิงแวดลอม  และสามารถกอปญหาตอส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้นได
อกีเม่ือน ําไปก ําจัดโดย  การเผา  ซึง่ตามขอกํ าหนดของ European Union (EU) ทีมี่การระบุในราง
Waste from Electronic and Electrical Equipment : WEEE  พลาสตกิพีวีซี ถูกกํ าหนดใหเปน
วตัถุดิบที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม
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เบริลเลียม
เบริลเลียม (beryllium) เปนหนึง่ในโลหะที่มีความเปนพิษตอระบบการหายใจ และสงผลอยาง
เฉยีบพลนัและเรือ้รังตอปอด โดยที่เบริลเลียม เปนธาตุโลหะพื้นฐานและไมสามารถกํ าจัดไดโดย
กระบวนการทางเคม ี จงึเปนสารที่มีการควบคุมการใชงานในหลายประเทศ สํ าหรับประเทศในกลุม
European Union (EU) ก ําหนดใหเปนสารในกลุมสารกอมะเร็ง และระบุอยูใน Directive
76/769/EG

3.2 ระหวางการผลิต

ในระหวางการผลติจะมกีารนํ าชิ้นสวนตางๆ มาทํ าการประกอบเขาดวยกัน ดวยพลังงานไฟฟา การ
เชือ่มตอชิน้สวนดวยสารเคมี และการบัดกรีดวยตะกั่ว ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวอาจมีผลกระทบจาก
มลพษิทางอากาศในสถานประกอบการจากการฟุงกระจายของสารตะกั่ว และสารปองกันการติดไฟ
และสารระเหยตางๆ สูบรรยากาศ

ตะกั่ว
การแพรกระจายสูส่ิงแวดลอมของตะกั่วสงผลในแงลบตอสุขภาพของมนุษย เชน ทํ าลายระบบการ
ท ํางานของไต ระบบประสาท และมีผลตอทารกในครรภ โดยที่ตะกั่วจะมีการตกสะสมในเนื้อเยื่อ
กระดกู โดยมคีาครึ่งชีวิตที่ยาวนาน ซึ่งตะกั่วเปนธาตุโลหะพื้นฐานและไมสามารถยอยสลายไดทาง
เคม ี ท ําไดเพียงการเปลี่ยนรูปทางเคมี ดังน้ันตะกั่วที่มีการใชงานจึงมีการแพรกระจายอยางมากใน
ชมุชนและสิ่งแวดลอม โดยตามระเบียบของ European Union (EU) เรื่อง Waste from Electronic
and Electrical Equipment : WEEE เสนอใหอุตสาหกรรมที่มีการใชตะกั่วเปนวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลติจะตองลดและหมดไปจากยุโรป กอนป ค.ศ. 2007

3.3 ระหวางการขนสง

ในขณะขนสงจากแหลงผลติไปยงัแหลงจํ าหนายตางๆ สูผูบริโภค ทํ าใหมีการใชพลังงานโดยยาน
พาหนะในการขนสงทั้งทางอากาศ โดยเครื่องบิน และจากการขนสงทางบกโดยรถยนต และกอให
เกดิมลพษิทางอากาศไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไนโตรเจนออกไซดในรูปแบบตางๆ กาซ
คารบอนไดออกไซด รวมถึงซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน จากการเผาไหมของ   เครื่องยนต

กาซที่เกิดจากการเผาไหม
กาซทีเ่กดิจากการเผาไหมเหลานี้ นอกจากจะเปนมลพิษโดยตรงแลวยังมีผลทางออมในการเกิดกาซ
เรอืนกระจกซึง่สงผลใหเกิดสภาวะโลกรอนติดตามมา และหากขาดการจัดการดานพลังงานและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ยอมสงผลกระทบคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศนไดใน
ระยะยาว
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3.4 ระหวางการใชงาน

ในระหวางการใชงาน จะมีการปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นในขณะสงสัญญาณ อาจมีผลตอ
เน้ือเยือ่และระบบประสาทของผูใชงาน สามารถพิจารณาไดจากการวัดคา SAR (Specific
Absorption Rate)

คา SAR (Specific Absorption Rate)
เปนคาพลงังานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ดูดซับโดยศีรษะผูใชงาน แมยังไมมีรายงานวิจัยที่บงชัดวา
มีผลตอสุขภาพมนษุย แตบางประเทศไดพิจารณาใชคาทดสอบดังกลาวเปนเกณฑ จากขอกํ าหนด
ของ TCO เลือกใชคา SAR ที่ 0.8 W/kg โดยท ําการวดัในเนื้อเยื่อทรงลูกบาศกขนาด 10 กรัม และ
พิจารณาคาดังกลาวรวมกับคา Telephone Communication Power (TCP)

คา TCP (Telephone Communication Power)
เปนคาความแรงและความชัดเจนของสัญญาณที่มีการรับและสง เทียบกับคาพลังงานที่ใช โดย
ขอก ําหนดของ TCO สํ าหรบัโทรศัพทในระบบ GSM (ใชคาเฉลี่ย 4 คา) ตองไมนอยกวา 0.3 W
เกณฑทัง้สองจะเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชงานซึ่งมีผลตอสุขภาพของผูใชและสิ่งแวดลอม

พลังงาน
การใชพลงังานทั้งจากแหลงพลังงานที่ใชในตัวเครื่องโทรศัพทมือถือซึง่ตองมีการประจุไฟ  เม่ือ
พลงังานหมด และพลังงานที่ใชสนับสนุนในสวนของระบบเครือขาย จากผลการศึกษาของบริษัท
Ericsson เกี่ยวกับวฏัจกัรชีวิตของโทรศัพทมือถือในระบบ GSM พบวา พลังงานนํ้ ามันที่ใชในสวน
ของระบบโทรศพัทมือถือสํ าหรับสถานีเครือขายที่แคลิฟอรเนีย ในป 2543 อยูในชวง 17-31 ลิตร
ตอผูใชพลังงาน (ลิตร/คน/ป)

3.5 การทิ้งหลังใชงาน

หลงัการใชงาน ประเด็นที่ตองมีการพิจารณาที่สํ าคัญ และเปนประเด็นหลักทางดานสิ่งแวดลอม
ไดแก ซากแบตเตอรี่เส่ือมสภาพ และซากเครื่องที่หมดสภาพการใชงานแลว ซึ่งประกอบดวยสาร
อนัตรายตางๆ ดงักลาวขางตน หากไมมีการควบคุมการเก็บรวบรวม และกํ าจัด หรือนํ ากลับมาใช
ประโยชนใหมอยางถูกวิธี ยอมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้งจากของเสียอันตราย การปนเปอน
สูดนิและแหลงน้ํ า หากไมมีการควบคุมและกํ าจัดโดยการทิ้งลงสูแหลงน้ํ าหรือฝงกลบผิดวิธี หรืออาจ
กอใหเกดิมลพษิทางอากาศหากนํ าไปเผากํ าจัดโดยไมมีการควบคุมเงื่อนไขการเผา หรือใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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ปรอท
ปรอทเปนสารพิษที่มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยมีการบงชี้เปนลายลักษณ
อกัษร ตัง้แตชวงกลางทศวรรษที่ 1950 โดยที่สารปรอทที่อยูในสภาพแวดลอมในรูปของ methyl
mercury เปนสารอันตราย

แคดเมียม
สารประกอบแคดเมียม (cadmium) ซึง่เปนสารที่มีการสะสมในสิ่งแวดลอม (bio-accumulation) ที่
มีคาครึ่งชีวิต (half-life) ยาวนาน เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในนํ้ า และสัตวเลือดอุน ยิ่งไปกวานั้นสาร
แคดเมยีมยงัมีผลสะสมที่ไตและอวัยวะที่อยูรอบๆ อวัยวะดังกลาว โดยแหลงที่มีสารดังกลาวเปนสวน
ประกอบของโทรศัพทมือถือจะอยูที่แบตเตอรี่ซึ่งเปนแหลงพลังงานของผลิตภัณฑ
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