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Editor’s Note 

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ 

   ปนยุคแหงโอกาสสำหรับนักธุรกิจหนาใหมและนักธุรกิจที่กำลังมองหาชองวางการ  
   ขยายงานเพื่อเติบโตแทรกตัวอยูในวงการธุรกิจแถวหนากับเขาได ดวยการเปดกวาง
ของตลาดในปจจุบันที่เขาสูยุค ‘ผลิตภัณฑสีเขียว’ ที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องจาก
พฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาใสใจสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากขึ้น เม่ือทุกคนตางก็เห็นถึง
ศักยภาพของตลาดสีเขียวนี้เชนเดียวกันทำใหผูประกอบการนอย ใหญตองเผชิญกับการ
แขงขันคอนขางสูง ตองงัดกลยุทธทุกรูปแบบเพื่อสรางเอกลักษณของสินคาและความ
แตกตางใหเกิดขึ้น ทั้งการรีแบรนดิ้ง (Rebranding) การปรับรูปแบบองคกร การสราง
วัฒนธรรมองคกร การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑสูกรีนโปรดักส (Green Product) เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 
 ดังนั้นผูประกอบการท่ีสนใจในกลุมผลิตภัณฑสีเขียวนี้ ตองมีความใสใจตั้งแตการจัดหา
วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตทุกกระบวนการ เพ่ือลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ลดการใช
ขยะ สามารถนำกลับมาใชซ้ำ นำกลับมาใชใหมได จนถงึการซอมบำรงุรกัษา และการกำจดั
ทิ้ง ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนหัวใจสำคัญของการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจสีเขียวและ
สามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดตรงใจผูบริโภคอยางแทจริง 
 วารสารธุรกิจสีเขียวฉบับนี้ ไดนำหลากหลายเร่ืองราวที่เปนประโยชนมาใหอีกเชนเคย
คะ อาทิ สีฉลากเขียว ทางเลือกผูใสใจสุขภาพ.. ความกาวหนาของยุโรปในการกักเก็บ
คารบอน การผลิตพลังงานทดแทน Fuel Cell ที่ประเทศ Belgium SE ธุรกิจเพื่อสังคม 
การใหแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑสำหรับ Green Office เปนตน ขอใหสนุกกับสาระประโยชน
ที่เรานำมาฝากกันนะคะ  
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Hot Issue 

‘สีฉลากเขียว’ 
ทางเลือกสำหรับผูใสใจสุขภาพ 
และสิ่งแวดลอม 

เรื่องโดย 
ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน 

   เร่ืองที่ปฏิ เสธไมไดวา  
   ทุกวันนี้เราใชชีวิตอยูใน
อาคารไมวาจะเปนสำนักงานหรือที่อยู
อาศัย ดังน้ัน ส่ิงแวดลอมภายในอาคารจึงมี
ความสำคัญมากทางดานสุขภาพ ปจจุบัน 
ทั่ ว โ ล ก ใ ห ค ว า ม ส ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอมในอาคารที่อาจสงผลตอสุขภาพ
ของประชาชนมากย่ิงขึ้น หลายประเทศ   
มีการกำหนด “มาตรฐานอาคารเขียว       
(Green Building)” ขึ้นซึ่งเปนโปรแกรม
การใหการรับรองสมรรถนะทางส่ิงแวดลอม
ของอาคารในลักษณะคลายการรับรอง
ผลิตภัณฑที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แต   
ในกรณีนี้ผลิตภัณฑคืออาคารที่ประกอบ 
ด ว ย อ งค ป ร ะกอบภาย ในที่ ซั บ ซ อ น 
โปรแกรมการรบัรองอาคารท่ีรูจกัแพรหลาย
ในระดับสากลไดแก LEED, Green 
Globes และ BREEAM ทุกโปรแกรมมี
ลักษณะที่คลายกัน คือใหการรับรองโดย
การจัดระดับอาคารตามคะแนนที่ไดจาก
กา รออกแบบ/ป รับปรุ ง อ าคา ร ให มี
สมรรถนะทางสิ่งแวดลอมไดตามขอกำหนด
ในแตละดาน ในสวนของประเทศไทยน้ันมี 
เกณฑการประเมินความย่ังยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดลอมไทย Thai’s Rating of 

Energy and Environmental 
Sustainability (TREES) จัดทำโดย
สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green 
Building Institute; TGBI) ซึ่งมีการ
กำหนดเร่ืองการใชวัสดุและทรัพยากรใน
การกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน
หนึ่งในเกณฑการใหคะแนนอาคารเขียว
ดวย โดยที่สีทาอาคารถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่ทุกอาคารตองใช หรืออาจกลาวได
วามีสวนในการเพ่ิมหรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดเชนกัน 
 ซึ่งจากการวิจัยถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากสีทาอาคารพบวา สีทาอาคารอาจเปน
สาเหตุที่ทำใหเกิดอาการเจ็บปวยจากการ
ไดรับหรือสูดดมสารระเหยอินทรีย และ
โลหะหนักที่ เปนสวนประกอบในสีทา
อาคาร ซึ่งการเลือกใชสีมักพิจารณาเลือก
ใชสีตามยี่หอของสี เพราะสีตางยี่หออาจมี
คุณสมบัติในดานความคงทนและราคาที่
แตกตางกัน สีทาอาคารประกอบดวย 4 
สวนสำคัญ ไดแก  
 1) สารนำสี (Binder) คือ สิ่งที่ ใช
ยึดเหนี่ยวผงสีหรือวัตถุที่อยูในชั้นของฟลม
ที่ยึดเกาะกับพื้นผิวที่เคลือบไดเปนอยางดี 
หรือที่เรียกวากาว ซ่ึงสามารถแบงออกเปน

ประเภทละลายน้ำได (Water Based) 
และ ประเภทละลายไดในน้ำมัน (Solvent 
Based) โดยท่ัวไป ความเปนพิษของสาร
นำสี ท้ังประเภทละลายไดในน้ำ และ 
น้ำมัน จะมีอาการคลายกันคือ ทำใหเกิด
อาการคลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ ระคาย
เคืองเยื่อจมูกและตา 
 2) ผงสี (Pigment) คือสวนท่ีทำใหเกิด
สีสัน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ผงสี
อินทรีย (Organic Pigment) เปน
สารประกอบอินทรีย อาจไดจากธรรมชาติ 
หรือ สังเคราะหขึ้นมา ไดแก สารอินทรีย
ในกลุม Azo Dyes ท่ีไดจากธรรมชาต ิกลุม 
Isocyanates และกลุม Organometallic 
ฯลฯ ตัวอยางผงสีอินทรียไดแก Hansa 
Yellow, Carbon Black, Phthalocyanide 
Blue เปนตน ซึ่งสวนมากจะเปนสาร      
กอมะเร็ง และความเปนพิษน้ีจะขึ้นอยูกับ
ชนิดตางๆ ของผงอินทรีย สวนผงสีอีก
ประเภทคือ ผงสีอนินทรีย (Inorganic 
Pigment) ไดแก สารประกอบออกไซด
ของโลหะตางๆ เชน Iron Oxide, 
Chrome Yellow, Titanium Dioxide 
ฯลฯ พิษของผงสีอนินทรีย สวนใหญเกิด
จากโลหะตางๆ ท่ีผสมอยู  

เปน 
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 3) ตัวทำละลาย (Solvent) สวนมาก
เปนสารระเหยไดใชสำหรับชวยใหเกิด
ความสะดวกสบายในการขนสงและใชงาน 
แบงได เปน 2 ประเภทคือ ประเภทตัวทำ
ละลายที่เปนน้ำ และตัวทำละลายที่ใชกับ  
oil base binding agent แบงเปนกลุมใหญๆ  
ได 3 ประเภท คอื กลุมอะโรมาตกิ ไฮโดร-
คารบอน (Aromatic Hydrocarbons)  
ไดแก Toluene, Benzene, Xylene กลุม
เอสเทอร (Esters) ไดแก Acetone, 
Methyl Ethyl Ketone, Methyl 
Isobutyl Ketone และกลุมอีเทอร         
(Ethers) ไดแก Ethylene Glycol 
Monoethyl Ether, Ethylene Glycol 
Monomethyl Ether, Ethylene Glycol 
Monobutyl Ether, Ethylene Glycol 
Monoethyl Ether Acetate ผลกระทบ
ตอสุขภาพมักเกิดจากการสัมผัสโดยการ
หายใจ ซ่ึงระดับความรุนแรงขึ้นกับปริมาณ
และระยะเวลาที่สัมผัส ซึ่งสามารถเปนได
ตั้งแตผลตอระบบประสาท และระบบการ
ทำงานสวนตางๆ ของรางกาย เชน ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ ฯลฯ 
 4) สารปรุงแตง (Additives) เปนสารที่
เติมลงไปในปริมาณคอนขางนอยเพ่ือใหมีสี
มีคุณสมบัติเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งอื่นๆ 
ตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน สาร 
Plasticizer สารฆาเชื้อรา สารฆาเชื้อ
แบคทีเรีย สารปองกันฟอง (Defoamer) 
ซึ่งความเปนพิษจะคอนขางเฉพาะตัวขึ้นอยู
กับสารน้ันๆ 
 การผลิตสีของไทยเปนอุตสาหกรรมที่
เติบโตมาจากการผลิตเพื่อทดแทนการ    
นำเขาจากตางประเทศ โดยภาครัฐได
ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ทำให
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเติบโตขึ้น
อยางตอเน่ือง ปจจุบัน มีผูประกอบการ
รวมทั้งสิ้นมากกวา 200 ราย ผูผลิตสวน
ใหญประมาณรอยละ 90 เปนกิจการขนาด
เล็กที่ลงทุนโดยคนไทย วัตถุดิบที่ใชสวน
ใหญนำเขาจากตางประเทศ 
 สีทาอาคาร เปนผลิตภัณฑกลุมหนึ่ง   
ที่มีขอกำหนดที่สามารถใหการรับรอง
ฉลากเขียวได โดยที่ผลกระทบตางๆ ที่
กลาวขางตนไดรับการพิจารณาอยาง
รอบคอบเพื่อพัฒนาขอกำหนดที่สามารถ

ครอบคลุมประเด็นปญหาและความเปนไป
ไดในการปองกันและลดผลกระทบดังกลาว 
สีฉลากเขียวจึงตองเปนไปตามเกณฑ
กำหนด 2 เร่ืองหลักๆ ไดแก  
 1. เกณฑดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 
กลาวคือสีจะตองไดรับการรับรองหรือผาน
การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) ขึ้นอยูกับประเภท
ของสี อยางไรก็ตามสำหรับขอน้ีไดเปดให 
ผูผลิตสามารถใชใบรับรองหรือผลการ
ทดสอบตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
หรือมาตรฐานระดับประเทศท่ี เปน ท่ี
ยอมรับไดวาสีที่ขอรับการรับรองฉลาก
เขียวนั้ นมีคุณภาพในด านการใช งาน      
อีกประการคือ คุณภาพนั้นหมายรวมถึง
การเปนไปตามกฎหมายของโรงงานท่ีผลิต
สีดวย  
 2. เกณฑดานสิง่แวดลอมของผลติภณัฑ 
เ กณฑ เหล า น้ี จะ เป น ส่ิ งที่ บ งบอกว า       
“สีฉลากเขียว” น้ันดีกวาสีที่ไมไดรับการ
รับรองฉลากเขียวอยางไร เกณฑดังกลาว
ไดแก การจำกัดปริมาณสารตางๆ ใน
ผลิตภณัฑ ไดแก อนิทรียระเหยได (Volatile 
Organic Compounds, VOCs) สารแอโร-
แมติกไฮโดรคารบอน (Volatile Aromatic 
Hydrocarbons, VACs) โดยสีแตละ
ประเภทจะมีเกณฑแตกตางกันออกไป 
นอกจากนั้นยังมีการกำหนดสารที่หาม    
ไมใหใชในการผลิตสีฉลากเขียว ไดแก 
โลหะหนักเชน ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม 
โครเมียมเฮกซะวา-เลนท สารหนู พลวง 
สารประกอบไตรฟนลิทินส (Triphenyltins, 
TPT) โดยกำหนดปริมาณการปนเปอนไว

ไมใหเกิน 0.1 เปอรเซ็นต ตัวทำละลาย   
ฮาโลจิเนเตด โดยกำหนดปริมาณการ    
ปนเปอนไวไมใหเกิน 0.1 เปอรเซ็นต และ
สารฟอรมาลดีไฮด ซึ่งกำหนดปริมาณการ  
ปนเปอนไวไมใหเกิน 0.01 เปอรเซ็นต ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการฉลากเขียวเห็นความ
สำคัญของการจัดการขยะของประเทศไทย 
จึงมีการกำหนดใหบรรจุภัณฑของสี (ถังสี) 
หากทำจากพลาส ติกต อ งมี ก ารระบุ
สัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติก 
เพื่อใหสะดวกตอการคัดแยกขยะและการ
นำไปรีไซเคิล  
  ปจจุบันมีผลิตภัณฑสีที่ไดรับการรับรอง
ฉลากเขียวทั้งสิ้น 196 รุน จาก 13 บริษัท 
ผูผลิต (ขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555) 
จะเห็นไดวาการท่ีผูผลิตจะผลิตสีที่ผานตาม
เกณฑของฉลากเขียวนั้นไมถือวายากจน
เกินไป สวนใหญผูผลิตสีที่ไดรับการรับรอง
ฉลากเขียวจะมีนโยบายในการผลิตสินคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงสูตรการผลิต การเลือกสรร
วัตถุดิบที่สามารถลดหรือใชสารทดแทน
สาร ท่ีก อ ให เ กิ ดอั นตรายต อสุ ขภาพ     
และสิ่งแวดลอม ทุกวันน้ีตองยอมรับวา 
ภาคการบริโภคไดรับทราบขอมูลและเร่ิม
ตระหนักในการเลือกใชสีทาอาคารมากข้ึน 
ประกอบกับการมีมาตรฐานอาคารเขียว 
ก า ร น ำ ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่ ง แวดล อม เป นตั ว ส ร า ง มู ล ค า และ
ภาพพจนของสินคาน้ันสามารถชวยขยาย
ความสามารถในการแขงขันในตลาดสินคา
สีได 
 

เอกสารอางอิง 
1. สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. สิ่งที่ควรรู จากสีทาบาน http://www.ocpb.go.th/ accessed on 14 September 2012. 
2. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. อันตรายจากสีทาอาคารบานเรือน http://webdb.dmsc.moph.go.th/ accessed on 17 September 2012. 
3. กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน http://www.bangkokbiznews.com/2008/11/07/news_309823.php accessed on 15 September 2012. 
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·Ñ¹âÅ¡ 
เรื่องโดย 

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ 

ผู 

ความกาวหนาของยุโรป 
ในกักเก็บคารบอน  

Carbon Capture and Storage 

   เขียนไดมีโอกาสไปติดตามความกาวหนาในการกักเก็บคารบอน  
   (Carbon Capture and Storage, CCS) ในโรงงาน   
   Maasvlakte Power Station เมือง Rotterdam ประเทศ
เนเธอรแลนด ซึ่งเปนหน่ึงในแผนงานของยุโรปท่ีตองการแกปญหาภาวะ
โลกรอนที่เกิดขึ้นจากปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีมีปริมาณสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ืองทุกวัน  
 ในป 2006-2012 มีความใสใจดานส่ิงแวดลอมในยุโรปมากข้ึน ทำใหมี
การปรับนโยบายดานพลังงาน ประเทศยุโรปจึงประกาศตนวาจะรวมกัน 
 1. ลดการใชพลังงานใหไดรอยละ 20 
 2. รอยละ 20 ของพลังงานท่ีใชตองมาจากพลังงานทดแทน 
 3. ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงใหไดรอยละ 20 จาก      
ปฐาน 1990 
 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่วางไว จึงกำหนด 6 โครงการในยุโรป 
ดาน CCS ดวยเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ประเทศที่จะเปนแหลงที่ตั้ง
โครงการ ไดแก อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี โปแลนด สเปน และ
เนเธอรแลนด 
 บริษัท e.on เปนบริษัทผลิตไฟฟาจากหลายแหลงพลังงาน ภายใต
แนวคิด Clean energy, Better energy โดยเนน ทำงานทุกเร่ือง Value 
chain ของพลังงาน ไดรับมอบหมายใหการสรางโรงไฟฟาถานหินใน
เนเธอรแลนดเพื่อผลิตไฟฟาและเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ
ผลิตไฟฟา จึงดักจับและเก็บคารบอนไดออกไซดที่ระบายทิ้งจาก
กระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยี CCS และนำไปเก็บไวใตดิน โดยไดมี
การจัดทำ EIA ในสวนโรงไฟฟาต้ังแตป 2006  เร่ิมกอสรางในป 2008 ซ่ึง
คาดวาโรงไฟฟาจะแลวเสร็จในป 2013  
 สวน CCS น้ันกำลังกอสรางเชนกัน ขอดีของการทำ CCS คือ 
 • Energy efficiency 5% 
 • พลังงานทดแทน 4.5 % 
 • Clean & efficient use of fossil fuel  
 คาดวาจะแลวเสร็จในป 2015 โดยจะนำกาซคารบอนไดออกไซดที่
เก็บไดลำเลียงโดยทอยาว 25 เมตร (5 เมตรอยูบนฝง อีก 20 เมตรอยูใน
ทะเล) และฝงลึกลงใตทะเลเหนือลึก 3.5 กิโลเมตร ซึ่งมีความจุ          
35 เมกะตัน โดยจะเก็บปละ 1.1 เมกะตันคารบอนไดออกไซด เมื่อครบ  
5 ป จะศึกษาผลดำเนินการ 
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เรียบเรียงโดย 
ดร. อุรัจฉวี อุณหเลขกะ 

à·¤â¹âÅÂÕμÃÇ¨ÇÑ´¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ 

·Ñ¹âÅ¡ 

  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 ไดมีรายงานจากศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
  ประกาศวาเกิดเหตุแผนดินไหวข้ึนบริเวณตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ขนาด  
4.3 ริกเตอร ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ซ่ึงถือเปนแผนดินไหวขนาดเล็ก(1) อยางไรก็ดี ได
เกิดแผนดินไหวซ้ำ (After Shock) ขนาด 2.1-3.2 ริกเตอรตามมาอีกถึง 15 ครั้งและความ
แรงต่ำกวา 2 ริกเตอรอีกกวา 50 คร้ัง (นับถึงเวลา 10.00 น.ของวันท่ี 19 เมษายน 2555)(2) ’ 
 จะเห็นไดวา อันตรายจากการเกิดแผนดินไหวไมใชเรื่องไกลตัวของประเทศไทยอีกตอไป 
ดังนั้น การเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นน้ันเปนสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เราสามารถ
เรียนรูไดจากประสบการณของประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงใน
การตั้งรับเหตุการณดังกลาว 
 เปนที่ทราบกันดีวาญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งท่ีตั้งอยูในบริเวณออนไหวท่ีสุดตอการเกิด
แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ดังน้ันญี่ปุนจึงไดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดระบบเตือนภัย
ลวงหนาทีท่นัสมัยท่ีสดุ โดยใชระบบเซนเซอรกวา 800 จดุทัว่ประเทศเพือ่วัดการส่ันสะเทือนแลว
รวบรวมขอมลูทีไ่ดเขาสูระบบสงัเกตการณปรากฏการณแผนดนิไหว (Earthquake Phenomena 
Observation System, EPOS) ท่ีตัง้อยู ณ สำนกังานใหญกรงุโตเกยีวและโอซากา 
 ทั้งนี้ หากแรงส่ันสะเทือนที่เกิดขึ้นมากกวา 3 ริกเตอร สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน   

‘ 
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(Japan Meteorological Agency, JMA) จะรายงานขอมูล     
ดังกลาวใหกับหนวยงานบรรเทาและปองกันสาธารณภัย ตลอดจน
สื่อตางๆ ภายใน 60-90 วินาที(3)  
                                      
    การทำงานของระบบเตือนภัยแผ�นดินไหวล�วงหน�า(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ทันทีที่เกิดการส่ันสะเทือนของคล่ืนปฐมภูมิ (Primary Wave,
P Wave)  ระบบการเตือนภัยจะประมาณจุดศูนยกลาง ความแรง
และเวลาของการสั่นไหวที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหคล่ืนท่ีเครื่องวัด
ตรวจจับได  
 เมื่อผานไป 10 วินาที คลื่นปฐมภูมิจะเคลื่อนที่แผขยายเปน  
วงกวางมากขึ้น ทำใหปริมาณของเคร่ืองตรวจวัดที่สามารถตรวจ
จับแรงสั่นสะเทือนนี้มีมากขึ้น ในขณะที่เคร่ืองตรวจวัดที่คลื่น
ปฐมภูมิเคล่ือนผานไปแลว อาจไดรับคล่ืนทุติยภูมิ (Secondary 
Wave, S Wave)  ทำใหไดขอมูลประมาณการท่ีแมนยำมากยิ่งขึ้น 
และเมื่อเวลาผานไปเปน 20 วินาที คลื่นที่แผขยายเปนวงกวางจะ
ยิ่งเพิ่มปริมาณของเคร่ืองตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนมากขึ้น จึงทำให
ขอมูลที่ไดมีการยืนยันความถูกตองมากยิ่งขึ้น  
 ทั้งน้ี ญ่ีปุนไดมีระบบเตือนภัยลวงหนาดวยการประกาศให
ประชาชนรับทราบทางโทรทัศนและวิทยุตั้งแตเกิดคลื่นปฐมภูมิ 
เพื่อใหเกิดการต้ังรับและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากคล่ืน
ทุติยภูมิหรือคลื่นที่มีการสั่นไหวอันรุนแรง โดยระบบดังกลาวไดถูก
ใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 
 ปจจุบัน ไดมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบแจงเตือนภัย
แผนดินไหวโดยใชเซนเซอรระบุพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม        
(Global Positioning System Sensor, GPS Sensor) โดย
สถาบันสมุทรศาสตรสคริปปส มลรัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ระบบดังกลาวจะชวยเพ่ิมความรวดเร็ว และความแมนยำของ
ขอมูล ทำใหสามารถประเมินพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
เกิดแผนดินไหวและความแรงท่ีเกิดขึ้นไดถูกตองยิ่งขึ้น(5) 

 หากระบบดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นจนเปนผลสำเร็จ จะกอ       
คุณประโยชนมหาศาลใหแกพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว 
เพราะจะชวยเพิ่มระยะเวลาการตั้งรับและปองกันตัวกอนที่แรง 
สั่นสะเทือนจากแผนดินไหวจะกออันตรายตอทรัพยสิน บานเรือน 
ตลอดจนชีวิตของประชาชนตอไป 
 
กคลืน่ปฐมภูม ิคอื คลืน่ตามยาวทีเ่กิดจากการเคลือ่นไหวแบบอัด-ขยายอนภุาคของชัน้หนิในแนว

เดยีวกบัทีค่ลืน่สงผานไป คล่ืนชนิดนีจ้ะถกูเคร่ืองวดัแรงส่ันสะเทอืนตรวจจบัไดกอนคลืน่ชนดิอืน่ 

มคีวามเรว็ประมาณ 6-8 กิโลเมตรตอวนิาที 
ขคลื่นทุติยภูม ิ คือ คลื่นตามขวางท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวอนุภาคของชั้นหินในแนวตั้งฉากกับ

ทศิทางทีค่ลืน่ผาน เกิดไดทัง้แนวตัง้และแนวนอน มีความเรว็ประมาณ 3-4 กิโลเมตรตอวนิาที(4)  

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
1.ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ. การจำแนกขนาดแผนดินไหว : http://www.ndwc.go.th/home
/index.php/2011-06-29-03-44-45/2729-2012-04-23-09-36-10.html. (วันที่คนขอมูล :  
14 พฤษภาคม 2555). 
2.กระทรวงมหาดไทย. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. ศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน. สรุปสถานการณสาธารณภัยประจำวัน : http://61.19.100.58/public/Group3/
datagroup3/2555/dailyreportapr/evening19.pdf. (วันที่คนขอมูล : 14 พฤษภาคม 2555). 
3.Japan Meteorological Agency. Monitoring of Earthquakes, Tsunamis and Volcanic 
Activity : http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/earthquake.html. (วันที่คนขอมูล :  
15 พฤษภาคม 2555). 
4.กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ. แผนกกรรมวิธีขอมูล. โครงสรางของโลก : http://www.
navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/world.php. (วันที่คนขอมูล : 15 พฤษภาคม 2555). 
5. New Scientist. Real-time GPS sensor could give earlier quake warning : http://www.
n e w s c i e n t i s t . c o m / a r t i c l e / m g 2 1 4 2 8 6 1 4 . 9 0 0 - r e a l t i m e - g p s - s e n s o r - 
could-give-earlier-quake-warning.html. (วันที่คนขอมูล : 15 พฤษภาคม 2555) 
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   แสนิยมของการอนุรักษสิ่ งแวดลอมและการอนุรักษ  
   พลังงานทำใหการดำเนินธุรกิจในปจจุบันจะตองใหความ
สำคัญกับเร่ืองเหลาน้ีเพ่ือเพิ่มโอกาสในการแขงขันและความย่ังยืน เพราะไม
เพียงแคภาพลักษณดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่องคกรจะไดรับ แตรวมถึงประโยชน
ทางตรงในแงการควบคุมตนทุนการผลิตขององคกรไดอีกดวย 
 หวงโซอุปทานท่ีเกี่ยวของกับความย่ังยืนทางธุรกิจหรือเราอาจเรียกวา  
หวงโซอุปทานสีเขียวนี้ มีความเกี่ยวของต้ังแตในดานการผลิตและการบริโภค    
ซึ่งประกอบดวย(1)  
 
 

    • การออกแบบผลิตภัณฑใหคำนึงถึงสิ่งแวดลอม 
    • การเลือกผูจัดหาวัตถุดิบและดำเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    • การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    • การขนสงที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    • การติดตอสื่อสารกับลูกคาเพ่ือประสิทธิภาพการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    • การทำโลจิสติกสยอนกลับ เพ่ือความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  
 การออกแบบผลิตภณัฑเปนขัน้ตอนแรกทีจ่ะกำหนดการเลือกใชวตัถดุบิและกระบวนการผลิต ซึง่ตองใหความสำคญั เมือ่ตนปทีผ่านมา 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ MTEC และ XCEP ไดเปดตัวโปรแกรม SEPE(2) สำหรับใชประเมินคาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เพื่อชวยใหนักออกแบบเปล่ียนทิศทางการผลิตสินคาใหมีความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหมากขึ้น 
และซอฟตแวร CF Pack(3) สำหรับวิเคราะหปริมาณคารบอนฟุตพร้ินทสำหรับบรรจุภัณฑโดยเฉพาะ เพ่ือชวยใหนักออกแบบไดมีขอมูล
สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดมากข้ึน โดยในชวงเร่ิมตนน้ีซอฟตแวรไดครอบคลุมการออกแบบบรรจุภัณฑ

ประเภท แกวสำหรับใสเคร่ืองดืม่ อะลมูเินียมสำหรบัใสเครือ่งดื่ม 
พลาสติกสำหรับใสอาหาร และกลองกระดาษลูกฟูกสำหรับใส
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถทดลองดาวนโหลดใชงานไดฟรี               
 สำหรับในตางประเทศมีการจัดทำเว็บไซตเครือขายการจัด
ซื้อที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Purchasing Network, 
RPN)(4) ซึ่งทำหนาท่ีเปนเครือขายระหวางประเทศใหกับผูซื้อที่
ใสใจกับการซื้อสินคาและบริการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยจะมีบริการใหคำปรึกษาและ 
หาเครื่องมือเพื่อจัดซื้อสินคาที่จะชวยใหการผลิตของสมาชิก
เหลาน้ันประหยัดตนทุน อนุรักษทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย 
และชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได
เ ผยแพร คู มื อแนวทางการจั ดซื้ อที่ มี ค ว ามรั บผิ ดชอบ               
(Responsible Purchasing Guild) เชน แนวทางการจัดซื้อน้ำ
ดื่มบรรจุขวด เคร่ืองคอมพิวเตอร น้ำยาทำความสะอาด หลอด

ไฟตางๆ บรรจุภัณฑอาหาร การบริการอาหาร หรือแมกระทั่งการชดเชยคารบอน (Carbon Offsets) ฯลฯ โดยมีเน้ือหารวบรวมสินคาที่
ไดรับการรับรอง/ฉลากที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน EcoLogo, Energy Star, Green-e, Chlorine Free Products Association, 
Scientific Certification Systems (SCS) เปนตน รวมทั้งมีเครื่องมือคำนวณตนทุนทางเศรษฐศาสตรเพ่ือเปรียบเทียบการลงทุนและผล
ตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 
          

Green Industry  
เรียบเรียงโดย 
วิศรา หุนธานี หวงโซอุปทานสีเขียว  

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กระ 
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                                    ภาพที่ 2: แสดงตัวอยางฉลากสินคา/ การรับรองผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม(5)  
  
 ในสวนของขั้นตอนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอมนั้น จะหมายถึงการผลิตอยางมีประสิทธิภาพที่ใชทรัพยากรในการผลิตเทาที่จำเปน   
ทั้งสวนของวัตถุดิบ แรงงาน เวลา ใชพลังงานทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือจากพลังงานไฟฟานอย และเกิดของเสียจากการผลิตนอยที่สุด 
นั่นหมายถึงวา อาจจะใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย หรือใชระบบการจัดการเขามาชวยใหการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน    
การจัดการแบบลีน (Lean Management) ที่ใชวิธีการคนหาคุณคาที่ลูกคาตองการรวมกับการสำรวจสภาพปญหาปจจุบัน เพ่ือหา
แนวทางลดการสูญเสียและกำหนดรูปแบบการผลิตที่ตองการในอนาคต แลวลงมือดำเนินการแกไขตามมาตรการที่ผานการพิจารณาแลว
วาสามารถทำได เพื่อทำใหการผลิตสามารถตอบสนองคุณคาท่ีลูกคาตองการ โดยลดการสูญเสียตางๆ ลง เชน ลดการจัดเก็บวัสดุคงคลัง 
ลดกระบวนการท่ีไมมีประสิทธิผล ลดเวลาการรอคอย ลดการเคล่ือนไหวท่ีไมจำเปน ลดการเกิดของเสียและแกไขงานเสีย เปนตน 
 การขนสงที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการขนสงที่มีดัชนีการใชระยะทางหรือใชเชื้อเพลิงในการขนสงตอหนวยสินคาที่ขนสงไดนอยลง 
ซึ่งสามารถอาศัยเทคนิคการจัดการดานโลจิสติกสเขามาชวยได เชน การขนสงแบบรถสงนม (Milk Run) ซึ่งอาศัยเทคนิคการจัดเสนทาง
เดินรถ อาจใชรถขนสงคันเดียววิ่งขนวัตถุดิบหรือสงสินคาใหกับหลายผูผลิตหลายรายหรือลูกคาหลายรายได                        
 การใหขอมูลสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการ จะชวยสงเสริมใหผูผลิตและผูใหบริการสามารถคงไวซึ่งประสิทธิภาพใน
การผลิตและการใหบริการที่ยั่งยืนได เชน 1) การส่ือสารผานฉลากส่ิงแวดลอมในประเด็นของกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรอยางไร 2) การ
สื่อสารผานฉลากประหยัดพลังงานเพื่อใหทราบวาสินคาสงเสริมใหเกิดการบริโภคที่เปนมิตรไดอยางไร 3) การช้ีแจงวัตถุประสงคของผูให
บริการและบทบาทการมีสวนรวมของผูรับบริการผานการประชาสัมพันธ ตัวอยางการสื่อสารของโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย เชน     
โรงแรมอมารี เอเทรียม6 ซึ่งใหความใสใจกับการประหยัดน้ำและพลังงาน พนักงานที่เขาใหมจะตองผานการอบรมเพ่ือปลูกจิตสำนึกใน
เรื่องรักษสิ่งแวดลอม สวนแขกที่เขาพักในโรงแรมติดตอกันหลายคืนก็มีสวนรวมลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกและลดปริมาณน้ำเสียได
โดยเลือกที่จะชวยกันลดการซักผาปูเตียงและผาขนหนูที่เพิ่งใชงานเพียงเล็กนอย โดยใหแขกวางปายงดซักผาปูเตียงที่โรงแรมจัดไวใหวาง

ไวบนเตียง และแขวนผาขนหนูไวบนราวตากผา เพื่อสื่อสารใหแมบาน
ทราบ แตหากตองการใหซักผาปูเตียงก็ไมตองวางปาย สวนผาขนหนูก็
ใสไวในอางอาบน้ำ อีกตัวอยางหนึ่ง คือการสื่อสารผานฉลาก
สิ่งแวดลอม เชน ฉลากลดคารบอน เปนการประกาศวา ผูผลิตไดมี
ความเอาใจใสในขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่จะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจก ซึ่งจะทำใหผูบริโภคท่ีใสใจสิ่งแวดลอมมีชองทางใน
การเลือกซื้อสินคาไดอยางชัดเจน 
 การทำโลจิสติกสยอนกลับ เปนการนำซากผลิตภัณฑที่ใชแลวกลับ
มารีไซเคิลใหม ซึ่งชวยใหหวงโซอุปทานสีเขียวไมไดสิ้นสุดที่ผูบริโภค
เทานั้น เปนการลดการนำทรัพยากรวัตถุดิบใหมเขามาที่กระบวนการ
ผลิต และลดซากท่ีจะตองกำจัดสุดทาย (Disposal) ตัวอยางใน
ปจจุบัน มีหลายบริษัทที่ไดใหความสำคัญกับเรื่องเหลานี้ เชน บริษัท 
ไทยโตชิบา ไลทต้ิง จำกัด ที่มีโครงการ “เก็บ แยก คืน ฟนชีวิตให

สิ่งแวดลอม” (Green Lamp) คือนำ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต หลอดยาวท่ีไมแตก กลับเขาสูกระบวนการ ตัดขั้วหลอดออก จะไดหลอด
แกวซ่ึงยงัมสีารเคลือบสขีาวตดิอยูภายใน จากนัน้จะทำการลางสารเคลือบออกไปสูระบบบำบัดน้ำเสีย ซึง่จะมอียูประมาณ 13 กรัมตอหลอด 
เหลือเปนหลอดแกวใสๆ สามารถนำกลับเอาไปหลอมใหมได ซึ่งจะไดปริมาณแกวถึง 95% 
  ดังนั้นจะเห็นไดวา การดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน ไมใชเรื่องยากนักท่ีจะทำใหเกิดความยั่งยืน เน่ืองดวยมีแนวรวมใน
หวงโซอุปทานสีเขียวหลายๆ อุตสาหกรรมแลว เพราะกระแสการผลิตและกระแสการบริโภคสีเขียวปจจุบัน ไมเพียงแตสนับสนุน       
ภาพลักษณของการเปนองคกรเพื่อส่ิงแวดลอม แตยังสอดคลองกับตนทุนการผลิตและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององคกรดวย จึงไมใช
เรื่องแปลกถาเราจะหันมาหาโอกาสพัฒนาธุรกิจของเราใหยั่งยืน เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับกฎหมายและมาตรฐานทาง
สิ่งแวดลอมและพลังงานใหมๆ และเปดตลาดสูสังคมสีเขียวในอนาคต 
 

4http://www.responsiblepurchasing.org/publications/ 
(วันที่คนขอมูล : 8 พฤษภาคม 2555) 
5http://www.gotoknow.org/blogs/posts/405920 (วันที่คนขอมูล : 9 พฤษภาคม 
2555) 
6http://www.sarakadee.com/2012/04/18/green-hotel/ 
(วันที่คนขอมูล : 14 พฤษภาคม 2555) 

1เสาวนิตย จันทนโรจน, แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 30 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน  
2553, http://www.utcc.ac.th/public_content/files/001/30_3-8.pdf,  
(วันที่คนขอมูล : 8 พฤษภาคม 2555) 
2www2.mtec.or.th/sepe (วันที่คนขอมูล : 8 พฤษภาคม 2555) 
3www.thaigdn.net (วันที่คนขอมูล : 8 พฤษภาคม 2555) 
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Green Industry  
เรื่องโดย 

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ 

¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹   
Fuel Cell ·Õè»ÃÐà·È Belgium 

      ษัท Solvay เปนบริษัทผลิตรายใหญในอุตสาหกรรมพลาสติก พีวีซ ี 
       เคมภีณัฑ รวมถึงผลติภณัฑในการดูแลสุขภาพท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
บรษิทัชัน้นำดานเคมี มสีาขาท้ังทวีปอเมรกิาเหนอื ยโุรป เอเชียแปซฟิก และลาตนิอเมริกา 
มีพนักงานจำนวน 29,000 คน ใน 55 ประเทศ นอกจากนี้ยังเปนผูนำระดับโลกที่มี
ยอดขาย 90% ของธุรกิจในผลิตภัณฑ 3 อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ ผลิตภัณฑ
โพลิเมอรชนิดพิเศษ ซิลิกาและแรโลหะหายาก ผลิตภัณฑสารเคมีสำหรับผูบริโภค 
และสารเคมีที่จำเปน อันดับท่ี 2 คือ โพลีเอไมด และตัวกลาง อันดับท่ี 3 คือ ไวนิล
และเสนใยเซลลูโลสอะซิเตต นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีการพัฒนาเก่ียวกับเชื้อเพลิงที่
ยั่งยืนอีกดวย ไมวาจะเปนแหลงกำเนิดพลังงาน พวกเซลลเชื้อเพลิงจากเมมเบรน 
เซลลแสงอาทิตย เซลแสงอาทิตยสารอินทรีย และอุปกรณเก็บไฟตางๆ ซึ่งแนวโนมใน
อนาคตจะเนนแหลงกำเนิดเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพและสามารถลดปลอยกาซ
เรอืนกระจกไดดวย นอกจากนีย้งัพฒันาอุปกรณทีเ่กีย่วกบัระบบดจิติอล เชน โพลเิมอร
ประสิทธิภาพสูงสำหรับใชในสวนที่ซับซอน สารเคมีประสิทธิภาพสูงในเซมิคอน-
ดัคเตอร และหลอดไดโอดเปลงแสงชนิดสารอินทรียสำหรับเปลงแสงสัญญาณ ทั้งนี้
การพัฒนากลยุทธตางๆ เพ่ือสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 สำหรับการศึกษาดูงานและรวมแลกเปล่ียนประสบการณในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การรวมดูแลสังคมในรูปแบบตางๆ ของ
บริษัทฯ ครั้งนี้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็นตางๆ  ไดแก 

บริ 
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กระบวนการผลิตเฉพาะส�วนผลิตคลอรีน 
 โรงงานใชวัตถุดิบโดยนำเขาเกลือหรือน้ำเกลือจากเหมืองในประเทศเยอรมัน มาผานการกระบวนการแยกสารโดยใชปรอท ทำใหได
ผลิตภัณฑ คือ คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด และไฮโดรเจน  ซึ่งคลอรีนจะนำไปใชผลิตเม็ดพลาสติก โซเดียมไฮดรอกไซดจะนำไปขายและ
ใชเอง สวนไฮโดรเจนจะถูกนำไปขายบางแตสวนใหญระบายทิ้ง ซึ่งกระบวนการน้ีใชตั้งแตป 1970 
 ตอมาในป 2005 ไดปรับปรุงโดยการยกเลิกการใชปรอทมาใชเมมเบรนแทน เพื่อเปนไปตามขอตกลงทางสมัครใจของกลุมประเทศ  
ใน EC ท่ีจะยกเลิกการใชปรอทในการผลิตในป 2020 ซ่ึงมีขอดีดังนี้ 
 • ทางดานส่ิงแวดลอมลดการระบายปรอทออกสูสิ่งแวดลอมทางอากาศและการระบายน้ำท้ิง 
 • ทำใหไดโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขนมากขึ้นจากรอยละ 32 เปนรอยละ 50  
 • ทำใหไดไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่ไมมีปรอทเจือปน  ทำใหสามารถนำไปตอยอดธุรกิจในการผลิต Fuel Cell เพ่ือผลิตไฟฟา 
 • ลดการใชพลังงานจาก 30 gigjoules / ton chlorine เปน 24 gigjoules / ton chlorine 
 • ลดตนทุนเนื่องจากสามารถนำไฮโดรเจนบริสุทธิ์มาผลิตพลังงาน 
 ซึ่งทางบริษัทวางแผนจะยกเลิกการใชปรอททั้งหมดในเดือนมกราคม 2013 
 
การผลิตพลังงานทดแทน  fuel cell 
 ขนาด 1 MW Power plant ชนิด Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการทำ Pilot เพื่อ
ศึกษาวิจัย หากประสบผลสำเร็จสามารถผลิตเปนเชิงพาณิชยได  โดยสามารถนำไปใชในรถยนต โรงงานอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ 
 วิธีการผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนมาใชเมมเบรนในการผลิตคลอรีนทำใหไดไฮโดรเจนท่ีบริสุทธิ์ และเพื่อรวมลดการใชพลังงานและมี
สวนรวมกับประชาคมโลกในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทางบริษัทจึงหาวิธีในการนำไฮโดรเจนมาใชประโยชน จึงทำการศึกษา
วิจัยเพ่ือผลิตไฟฟาจาก Polymer Membrane Exchange Proton โดยแยกอิเล็กตรอนเพื่อนำผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งไฟฟาที่ไดจะเปน
ไฟฟากระแสตรง DC จึงมีการแปลงเปนกระแสสลับ สวนโปรตอนนำไปรวมกับออกซิเจนทำใหน้ำบริสุทธ์ิ ซึ่งสามารถขายใหแกโรงงานที่
นำไปผลิตน้ำปอนหมอไอน้ำได   
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เรียบเรียงโดย 
ดร.บุญทริกา ทองดอนพุม 

à·¤â¹âÅÂÕà¾×่Í¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

พลังงานใต�พิภพ.. 
สู�พลังงานบนผืนดิน 
  กฤตการณพลังงาน คำฮิตติดหูที่  
  ใครๆ ก็มักจะหยิบยกมาเปน
ประเด็นรอนๆ เพ่ือรณรงคใหชวยกัน
ประหยัดพลังงาน และเพิ่มการมีสวนรวม
ในการอนุรักษพลังงานและการจัดการ
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาค
สวน หรือแมแตการมองหาพลังงานทาง
เลือกหรือพลังงานทดแทนจากแหลงอื่นๆ 
เพื่อผลิตไฟฟาใชในอนาคต อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานน้ำ พลังงานลม 
พลังงานชีวมวล และพลังงานความรอนใต
พิภพ ซึ่งลวนแลวแตเปนแหลงพลังงาน
สะอาดท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ เหมือนกับ
แหลงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน 
ถานหิน และกาซธรรมชาติ ซึ่งทุกวันนี้มี
ปริมาณเหลือใหพวกเราไดใชประโยชนไม
ถึง 30 ปเทานั้น หากมนุษยเรายังมี
พฤติกรรมการใชพลังงานอยางไมรูคุณคา
เชนน้ี ดังนั้นในหลายประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทย ไดตระหนักถึงปญหาความ
ขาดแคลนพลังงานที่จะเกิดขึ้นอันใกลนี้
อยางยิ่ง และพยายามพัฒนาศักยภาพ
แหลงพลังงานทดแทนตางๆ ใหสามารถ
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย ตลอดจน
สามารถตอบสนองความตองการใช
พลังงานในอนาคตได 
 การผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน
ใตพิภพในเชิงอุตสาหกรรมนั้น ไดเริ่มตน
ครั้งแรกที่ประเทศอิตาลี ในป 1913 มี
ขนาดกำลังการผลติ 250 กิโลวตัต ปจจุบัน
ไดขยายเปนโรงไฟฟาขนาด 700 เมกะวัตต 
และในอนาคตมีแผนที่จะเพ่ิมขนาดกำลัง
การผลิตมากขึ้นเปน 1,200 เมกะวัตต   
โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพไดติด
ตั้งและดำเนินการผลิตไปแลวมากกวา 250 
แหงทั่วโลก โดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่
แตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะ
ภูมิศาสตรกับคุณสมบัติของแหลงกำเนิด
พลงังาน ไมวาจะเปนเรือ่งอณุหภมู ิ ความดัน 
และสารประกอบจำพวกกาซตางๆ เปนตน 
 “แหลงพลังงานจากความรอนใตพิภพ” 
ในประเทศไทยน้ันพบกระจายอยูถงึ 90 แหง 
ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ

ภาคใต ในรูปแบบของน้ำพุรอน ไดแก 
แหลงน้ำพุรอนโปงฮอม อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม แหลงน้ำพุรอนโปงกุม 
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และ
แหลงน้ำพุรอนในบริ เวณอำเภอแมทา 
จังหวัดลำพูน แหลงน้ำพุรอนฝาง อำเภอ
ฝางจังหวัดเชียงใหม แหลงน้ำพุรอนโปง
เมืองงาม อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
และแหลงน้ำพุรอนแมจัน อำเภอแมจัน 
จังหวัดเชียงราย แตแหลงท่ีมีศักยภาพและ
ไดมีการพัฒนาเปนโรงไฟฟาแลวมาตั้งแตป 
2532 คือแหลงน้ำพุรอนฝาง อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม นั่นเอง ท้ังนี้ประเทศไทย
ไดมีความพยายามศึกษาวิจัยและพัฒนา
แหลงพลังงานจากความรอนใตพิภพมา
อยางตอเน่ือง โดยตั้งเปาหมายไววาจะผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนใต
พิภพใหได 1 เมกะวัตต (MW) ภายในป 
2564 อยางไรก็ตามปจจุบันประเทศไทยมี
การใชแหลงพลังงานความรอนใตพิภพ 
เพ่ือผลิตไฟฟาเพียงแหงเดียวคือ โรงไฟฟา
จากแหลงพลังงานความรอนใตพิภพฝาง 
โดยตั้งอยูที่ตำบลมอนปน อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม มีกำลังการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานความรอนใตพภิพอยูราว 300-350 
กิโลวัตต (kW) เปนโรงไฟฟาพลังความรอน
ใตพิภพแบบ 2 วงจร โดยใชน้ำรอนจาก
ห ลุ ม เจ า ะ ใน ร ะดั บ ต้ื นซึ่ ง มี อุ ณห ภู มิ
ประมาณ 130 องศาเซลเซียส อัตราการ
ไหล 16.5-22 ลิตรตอวินาที มาถายเท

ความรอนใหกับสารทำงานและใชน้ำ
อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส อัตรา  
การไหล 72-94 ลิตรตอวินาทีเปนตัวหลอ
เย็น สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ
ปละ 1.2 ลานหนวย (kW-hr) 
 ในอนาคตคาดวา หากมีการสนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือจากนานาประเทศเพื่อ
คนควาวิจัยดานพลังงานความรอนใตพิภพ
เพิ่มมากขึ้น ก็จะชวยลดตนทุน/คาใชจาย
ในการสรางโรงไฟฟาที่ปจจุบันมีมูลคา
คอนขางสูง และการออกแบบอุปกรณที่
เ หมาะกั บสภาพภู มิ ศ าสตร ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม จนสามารถนำมาผลิตกระแส
ไฟฟาไดอยางเต็มรูปแบบก็จะชวยผลักดัน
ไปสูกลไกการแขงขันดานการตลาด กอให
เกิดการพัฒนาเคร่ืองมือ/เคร่ืองใชสำหรับ
พลังงานความรอนอีกมากมาย  
 นอกจากจะสามารถรอง รับความ
ตองการใชพลังงานในอนาคตไดแลว แหลง
พลังงานทดแทนนี้ยังกลายเปนสถานที่
ทองเท่ียวทางธรรมชาติที่ชวยสนับสนุนให
เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศพรอมกับตอบสนองความตองการ
ใชพลังงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่องไดใน
อนาคต 
 

วิ 

ทีม่า : ขอมลู 
- http://science.uru.ac.th/pro_doc/doc/14.doc 
- http://www.dede.go.th/dede/images/stories/aedp25.pdf 
- http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=
91295 
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CEO Talk 
เรียบเรียงโดย 
วริยา สรรคชา 

¡¿¼. àÃ‹§à¤Ã×èÍ§à´Ô¹Ë¹ŒÒÊÙ‹
¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÊÕà¢ÕÂÇ 
¡¿¼. àÃ‹§à¤Ã×èÍ§à´Ô¹Ë¹ŒÒÊÙ‹
¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÊÕà¢ÕÂÇ 

   เสมา โสภณ ผูชวยผูวาการบริการ การไฟฟาฝาย  
   ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาวถึง บทบาทของ   
   กฟผ. และเปดมุมมองในฐานะผูบริหารที่ใหความ
สำคัญในการเดินตามแนวทางนโยบายดานการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอมไววา กฟผ. เองนั้นเปนรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจชัดเจน คือมุง
ผลิตไฟฟาเพ่ือความสุขของประชาชน เปาหมายสูงสุดของเราคือการทำ
เพื่อประชาชนสังคมและประเทศชาติดังน้ันประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติตองมากอน ดวยความตระหนักวาการดำเนินการผลิต
ไฟฟา ทุกขั้นตอนตองพยายามไมกอใหเกิดมลภาวะ และมุงสงเสริม
พลังงานสะอาด เช้ือเพลิงสะอาด ดังนั้น กฟผ.จึงไดพยายามนำพลังงาน
ทดแทนมาผลิตไฟฟามากขึ้น ทั้งพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานน้ำ แมตนทุนจะสูงก็ตาม พรอมกันนี้ กฟผ.ยังมุงสงเสริมให

16
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ประชาชนลดการใชพลังงานไฟฟา หรือใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยริเริ่มสงเสริมโครงการอุปกรณประหยัดไฟฟา   (เบอร 5) สงเสริมการใชหลอด 
T5 และหลอด LED สงเสริมใหมีการปลูกปาเพิ่มขึ้น สงเสริมการใชสารอินทรีย    
อีเอ็ม ในการชวยเพาะปลูกและกิจกรรมตางๆ และยังดำเนินการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงานเพื่อพัฒนาอาคารดังกลาวใหเปนตนแบบในการใหความรูกับ
องคกรหนวยงานและสถาบันการศึกษาพรอมท้ังใหมีการบริหารการจัดการอาคาร
ที่มุงใหเกิดความยั่งยืนในการดูแลท้ังการใชพลังงานไฟฟาและการใชน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ และลดขยะ ซึ่งทำใหเราสามารถลดคารบอนไดออกไซดไดจาก
อาคารสำนักงาน  
 ในฐานะผูบริหารกฟผ. และความตระหนักถึงภารกิจของกฟผ.ดังกลาว จึงได
กำหนดใหการบริหารการจัดการภายในองคกรที่ตองมุงเนนใหเกิดความยั่งยืน คือ
ตองใชทรัพยากรทุกประเภทอยางประหยัด โดยหนวยงานไดจัดใหมีโครงการ
นำรองอาคารสีเขียวขึ้น ในอาคารสำนักงานใหญ ท.102 เพ่ือมุงใหผูปฏิบัติงานรวม
กันลดการใชพลังงานไฟฟา น้ำ และลดขยะ มีการแยกขยะ มีการ REUSED 
RECYCLE กระดาษ เนนใหมีการใชสินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ลดการใช   
สารเคมี สนับสนุนโครงการ Green meeting โดยหวังวาความพยายาม ดังกลาว 
จะขยายผลไปไดทั่วทั้งองคกร จากจุดเล็กๆ นี้เราจะสามารถนำไปสูสิ่งท่ียิ่งใหญใน
อนาคตคือสามารถจะชวยลดคารบอนไดออกไซด ลดภาวะอากาศแปรปรวน และ
ลดภาวะโลกรอนไดในที่สุด  
 
รางวัลที่ไดรับและสิ่งที่สรางความภูมิใจใหกับ กฟผ.  
 ตามท่ี องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSB) และมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย (TEI) ไดมอบโลโก และใบรับรอง การลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ใหกับอาคารสำนักงานใหญ ท.102 ของ กฟผ. นับเปนความภูมิใจใหกับ   
ผูบริหารและพนักงานทุกคนเพราะรางวัลน้ีไดจากความเพียรพยายาม ของ
พนักงานทุกทาน ทำใหเห็นพลังความสามัคคีของพนักงานของเราทุกคน ที่ตางรวม
กัน ทำสิ่งเล็กๆ รวมกัน เพ่ือใหเกิดเปนอาคารเขียว โลกสีเขียว เพื่อสังคม เพ่ือ
ประเทศชาติ และเพื่อโลก โดยกิจกรรมในอาคารน้ีตองทำทุกวัน ลดทุกวัน             
ทำสม่ำเสมอ ตองสามัคคี จึงจะสำเร็จ 
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การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศไทยในอนาคต  
 สิ่งสำคัญคือมุงพัฒนาเทคโนโลยี พลังงานสะอาด เชน พลังงานน้ำ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานท่ีไดมาจากเช้ือเพลิง
ที่สะอาด งานวิจัยพัฒนาที่ควรมีมากขึ้นในอนาคตควรจะมุงไปท่ีการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงสะอาด โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย เห็นควรสงเสริมใหมีการศึกษาพัฒนาใหมากขึ้น เพราะพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานท่ีเราหาไดโดยไมมีตนทุน 
และหยิบมาจากอากาศไดเลย ไมมีมลภาวะ คาดวาในระยะยาวถาทำสำเร็จ กฟผ. และประเทศไทย จะมีพลังงานท่ีมีตนทุนต่ำ และชวย     
ลดภาวะโลกรอนไดอยางยั่งยืน  
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ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¾×่ÍªØÁª¹ 
เรื่องโดย 

ภัทรา ศรีสุทธิวรกุล 

SE Ø̧Ã¡Ô¨à¾×èÍÊÑ§¤Á 
¡ÒÃãËŒáººÂÑè§Â×¹ 

SE ¸ØÃ¡Ô¨à¾×èÍÊÑ§¤Á 
¡ÒÃãËŒáººÂÑè§Â×¹ 

  รกิจเพื่อสังคม “Social Enterprise” หรือ SE เปนการดำเนินธุรกิจที่กำลังมาแรงในยุคนี้ มีรูปแบบท่ีมุงสูธุรกิจคิดดี ทำดี     
  หวังดี และสรางสังคมผูประกอบการที่ดี แนวทางน้ีกำลังไดรับความสนใจของหลายๆ หนวยงาน ท่ีจะพยายามผลักดันเพิ่มการ  
  จัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในประเทศไทย ดวยแนวคิดที่ดีและมีเปาหมายที่ชัดเจนวา “ธุรกิจเพื่อสังคม ตองเปนธุรกิจที่มีรายรับ
จากการขาย การผลิตสินคา และ/หรือการใหบริการ ที่ถูกตั้งขึ้นเพ่ือเปาหมายอยางชัดเจน ต้ังแตเริ่มหรือมีการกำหนดเพ่ิมเติม หรือปรับ
เปล่ียนเปาหมายในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือส่ิงแวดลอมเปนหลัก โดยไมไดมีเปาหมายในการสรางกำไรสูงสุด
ตอผูถือหุนและเจาของเทานั้น” หรือกลาวไดวาเปนธุรกิจท่ีตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายในการแกไขปญหาสังคมหรือส่ิงแวดลอมโดยตรง ซ่ึงผล
กำไรท่ีเกิดขึ้นสวนใหญนำไปลงทุนเพื่อขยายผลตอหรือกระจายกลับคืนไปสูชุมชน 
 ธุรกิจเพ่ือสังคมนี้สามารถดำเนินงานโดยภาคเอกชนได ไมจำเปนตองเปนลักษณะขององคกรการกุศล เพราะสามารถหารายไดดวย
ตนเอง โดยไมจำเปนตองพึ่งพาแหลงทุนจากภายนอก เชน การรับบริจาค การขอสนับสนุนแบบใหเปลา เปนตน ดังนั้นการทำธุรกิจเพื่อ
สังคมจึงเปนแนวทางที่ชวยใหการแกปญหาและการพัฒนาชุมชนสามารถดำเนินงานใหเกิดผลและสามารถขยายงานไดเต็มศักยภาพ
อยางตอเน่ือง รวมทั้งชวยสรางความยั่งยืนใหแกองคกร ชุมชน และสังคมไดในที่สุด โดยการพัฒนาคนของประเทศใหสามารถดูแลตนเอง
ได เชน การสรางงานใหกลุมคน ดอยโอกาสในสังคม สรางความเขมแข็งใหชุมชน การนำกำไรไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ 
เปนตน 

ธุ 
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หลักการทำธุรกิจแบบ SE นั้นไมไดมุงหวังกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพียงอยางเดียว แตจะ
มีการกำหนดต้ังแตเริ่มแรกในชวงการจัดต้ังธุรกิจไวเลยวา จะทำเพ่ือแกไขปญหาสังคมทาง
ใดทางหนึ่ง อาทิ น้ำทวม ภัยแลง ดินถลม การบุกรุกพื้นท่ีปา มลพิษน้ำ มลพิษอากาศ 
การจัดการกากอุตสาหกรรม ภาวะสุขอนามัย ความไมปลอดภัยของสังคม การสราง
โอกาสทางการศึกษา และปญหาอื่นๆ อีกมากมาย โดยผูที่คิดจะทำธุรกิจเพื่อสังคมนั้น จะ
วางแนวทางการทำงานเพื่อสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับสังคมพรอมดวยหลักบริหารจัดการที่ดี
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนธุรกิจใหอยูรอดและมีความยั่งยืนมากกวาการมุงหวังที่จะไดรับ
ผลกำไรสูงสุดใหกับผูถือหุนหรือเจาของธุรกิจเพียงอยางเดียว  
 ยกตัวอยางเชน รานอาหาร Cabbages & Condoms ซึ่งถือเปนธุรกิจเพื่อสังคมราย
แรกๆ ของไทย ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and 
Community Development Association, PDA) ซึ่งเปนองคกรพัฒนาชนบทโดยไม
แสวงหาผลกำไร กอต้ังโดยคุณมีชัย วีระไวทยะ นอกจากงานประจำของสมาคมฯ ที่เนน
สงเสริมการประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการคุมกำเนิด การใชถุงยางอนามัย การ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสดานอาชีพ และอื่นๆ โดยไดรับเงินสนับสนุนและเงินบริจาคจาก
ภาคธุรกิจ ธนาคาร มูลนิธิ และแหลงเงินจากตางประเทศแลว ยังสามารถสรางรายไดเอง
จากการเปดรานอาหาร Cabbages & Condoms ซ่ึงดำเนินการเหมือนธุรกิจทั่วไปจน
สามารถขยายสาขาไดมากมาย นอกจากน้ียงัไดแตกไลนธรุกจิทีพ่กัรสีอรตชือ่วา “Bird & Bee” 
ที่ใชหลักการเดียวกันวา “กำไรที่ไดทั้งหมดหลังหักคาใชจายแลวจะนำเขา PDA เพื่อสาน
ตองานตามพันธกิจของสมาคมฯ ท่ีวางไวนั่นเอง” 
 จะเห็นวาธุรกิจแบบ SE น้ีเปนอีกแนวทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ปรับรูปแบบธุรกิจที่ไม
แสวงหาผลกำไรใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดพรอมท้ังสามารถตอบโจทยในการชวยลดความ
เหลื่อมล้ำ แกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และสรางความยั่งยืนใหกับองคกรและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรมคุมคาท่ีสุด นับเปนรูปแบบธุรกิจที่นักธุรกิจ
รุนใหมหัวใจสีเขียวใหความสนใจกันมากทีเดียว 

ÃÙ»áºº Ø̧Ã¡Ô¨à¾×่ÍÊÑ§¤Á
(Social Enterprise)

ÁÕà»‡ÒËÁÒÂÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹μÑ้§áμ‹áÃ¡
Ç‹Ò¨Ðá¡Œ»˜ÞËÒã¹àÃ×่Í§ÍÐäÃ

à»‡ÒËÁÒÂäÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹·Õ่¡ÒÃÊÃŒÒ§
¼Å¡ÓäÃÊÙ§ÊØ´μ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ËÃ×Íà¨ŒÒ¢Í§

μŒÍ§à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õ่ÁÕÃÒÂÃÑº/ÃÒÂ¨‹ÒÂ
¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ ¡ÒÃ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ

áÅÐ/ËÃ×Í ãËŒºÃÔ¡ÒÃ

ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾·Õ่¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹´ŒÇÂμ¹àÍ§

(äÁ‹ãª‹¡ÒÃ¢Í·Ø¹ËÃ×Í¢ÍÃÑººÃÔ¨Ò¤)

ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃãËŒ
¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ
μÒÁ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

¤ÇÒÁàªÕ่ÂÇªÒÞ·Õ่ÁÕã¹Í§¤�¡Ã

ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹·Õ่¨Ð¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ ÊÑ§¤Á
ËÃ×ÍÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁà»š¹ËÅÑ¡ ËÃ×Í¨Ð

¾Ñ²¹Ò·Ñ้§ËÁ´·Ø¡´ŒÒ¹

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
ÃÇÁ¶Ö§¼ÅÔμÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ μŒÍ§äÁ‹
¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ‹ÍÊÑ§¤Á 

ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

ÀÒ¤àÍ¡ª¹ËÃ×ÍÀÒ¤»ÃÐªÒª¹
ÊÒÁÒÃ¶à»š¹à¨ŒÒ¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨

ที่มา: Be Magazine, เร่ือง: ศรัญญา โรจนพิทักษชีพ 
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Green Update  
เรียบเรียงโดย 
ธนพร คำขจร 

©ÅÒ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ....·Õè¹‹Ò Ñ̈ºμÒ 
...ã¹¡ÃÐáÊâÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ 

©ÅÒ¡ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ....·Õè¹‹Ò Ñ̈ºμÒ 
...ã¹¡ÃÐáÊâÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ 
         วันน้ี กระแส “รักษโลก” หรือ Green กำลังเปนประเด็นที่สนใจตอ  
       ผูบริโภคทั้งในเมืองไทยและระดับโลก ทำใหหลายประเทศพัฒนา  

         ขอกำหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานส่ิงแวดลอม ที่ใชเปนเงื่อนไข
สำหรับการคาระหวางประเทศ เพ่ือเปนกลไกกระตุน ขับเคล่ือน และควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑและบริการที่รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ดังน้ัน ผูประกอบการไทยจึงตองมี
การปรับกลยุทธเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคในทิศทางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น การขอรับรองติดฉลากสิ่งแวดลอมถือเปน
หน่ึงในใบเบิกทางการคา ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันและรักษาสวนแบงทางการตลาดได ซึ่งผูประกอบการไทยควรมีการ
ขอติดฉลากของประเทศคูคา จะทำใหมีโอกาสทางธุรกิจมากกวาประเทศคูแขง โดยในที่นี้จะขอยกตัวอยางฉลากส่ิงแวดลอมของประเทศ
ที่ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกมาก เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจสีเขียวตอไป 
 
1. EU-ECO Label  

  
 
เปนตราสัญลักษณฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศในสหภาพยุโรปท่ีแสดงใหเห็นวาสินคาเหลา
นั้นมีการผลิตท่ีใสใจตอสิ่งแวดลอมและพยายามลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตั้งแตการเลือก
วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิตเปนสินคา และผลกระทบของคุณภาพสินคาตอ         
ผูบริโภค เร่ิมใชเปนครั้งแรกในป 2536 โดยสินคาและบริการที่ใชในชีวิตประจำวันทุก
ประเภทสามารถขอรับการติดฉลาก Eco-label ได ยกเวนอาหาร เคร่ืองดื่ม และเภสัชภัณฑ 
ทั้งนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูประกอบการท่ีสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่เว็บไซต http://ec.europa.eu/ecat/  
 
 
 
 

2. Blue Angel  
 
เปนฉลากกสินคาเพื่อส่ิงแวดลอมของประเทศเยอรมันนี เริ่มใชตั้งแตป 2521 ใชเพื่อรับรอง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคุมครองผูบริโภคในดานความปลอดภัย เชน 
สินคาที่ใชพลังงานนอยและมีประสิทธิภาพ ไมมีการปนเปอนของสารที่เปนพิษ/กออันตราย
ตอผูบริโภค มีอายุการใชงานนานและสามารถนำไปรีไซเคิลได และผูผลิตสามารถรับชิ้นสวน
สินคาที่หมดอายุการใชงานแลวไปรีไซเคิลได เปนตน อยางไรก็ตาม สินคาแตละประเภทจะมี
หลักเกณฑในการขอรับรองฉลากแตกตางกันไป ทั้งน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบ
การที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://www.blauer-engel. 
de/en/ 

ทุก 
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3. Eco Mark  
เปนเครื่องหมายรับรองท่ีออกโดยสมาคม Japanese Environment Association (JEA) 
ประเทศญี่ปุน กอตั้งขึ้นเม่ือป 2532 โดยสินคาท่ีไดรับ Eco Mark หมายถึง ผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐาน ISO 14020 และ ISO 14024 ซ่ึงเปน
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม เพ่ือแสดงวาผลิตภัณฑไดรับการออกแบบและผลิตอยาง
เหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ ผูประกอบการ สามารถตรวจ
สอบประเภทของผลิตภัณฑที่สามารถขอการรับรองฉลากไดที่ เว็บไซต http://www.
ecomark.jp/english/nintei.html  
 
 

 
เปนฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศจีน ที่หนวยงานออกเอกสารรับรองดานสิ่งแวดลอม
ของจีน China Environmental United Certification Center (CEC) ภายใต
กระทรวงปกปองส่ิงแวดลอมของจีน (Ministry of Environmental Protection)     
ไดประกาศใชตั้งแต ป 2536 เพ่ือรณรงคใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งผลิตภัณฑที่จะไดรับการพิจารณาใหติดฉลากได ตองมีคุณสมบัติผานการ
รับรองมาตรฐานสากล เปนสินคารีไซเคิล หรือใชพลังงานจากธรรมชาติ สามารถชวย
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาคและในประเทศ คุมครองสุขภาพมนุษยกอ
ใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ท้ังนี้ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูประกอบ
การที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.sepacec.com  
 
เปนฉลากสิ่งแวดลอมของประเทศเกาหลี โดยสถาบันอุตสาหกรรมส่ิงแวดลอมของ
เกาหลี (Korea Environment Industry and Technology Institute) ไดประกาศใช
มาตั้งแตป 2535 เพ่ือสงเสริมการผลิตและเลือกซื้อสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
เปนการใหขอมูลสินคาดานส่ิงแวดลอมแกสาธารณชน โดยครอบคลุมสินคาอุตสาหกรรม
วสัดกุอสราง ผลิตภณัฑทำความสะอาด เครือ่งสำอาง เคร่ืองใชไฟฟา ผลิตภณัฑดแูลตัวเอง 
กระดาษ เครื่องใชในครัวเรือน บรรจุภัณฑสินคาขายปลีก สิ่งทอ การขนสง รองเทา   
ยางรถยนต และอุปกรณจับสัตวน้ำ ทั้งน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการที่
สนใจสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดทีเ่ว็บไซต http://el.keiti.re.kr/eng/index.do 
 
 
เปนฉลากสิ่งแวดลอมของฮองกง โดยหนวยงานดานส่ิงแวดลอมของฮองกง (The Green 
Council, GC) ซึ่งเปนองคกรสาธารณประโยชนและหนวยงานมาตรฐานส่ิงแวดลอมและ
ออกฉลากมาตรฐานส่ิงแวดลอม ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ เอกชน สมาคม และ
สถาบัน การศึกษา ไดประกาศใชมาต้ังแตป 2543 เพ่ือสงเสริมใหผูผลิตสินคาที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาคุณภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม และนำไปสูการบริโภคอยางยั่งยืน โดยเปนไปตามมาตรฐาน ISO 14024 ท้ังนี้ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการท่ีสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
เว็บไซต http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/intro.asp  
 

 จะเห็นไดวา นานาประเทศมีการกำหนดฉลากส่ิงแวดลอมสำหรับผลิตภัณฑ/สินคา เพ่ือแสดงใหเห็นวามีการผลิตและออกแบบอยาง
เหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังยังเปนสวนหน่ึงในการแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอีก
ดวย ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรใหความสำคัญอยางยิ่งตอ “ฉลากสิ่งแวดลอม” เพ่ือจะไดมีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ทัดเทียมกับนานาประเทศ พรอมกับสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูบริโภคในตลาดโลกสีเขียวดวยเชนกัน 
 แหลงที่มาขอมูล 

http://news.thaieurope.net/content/view/2696/212/  
http://www.newsplus.co.th/NewsDetail.php?id=46404  
http://www.fujixerox.co.th/th/company/4-Environment-Sustainability/4-Thai-Green-Label  

http://www.thaitextile.org/environment/article.php?id=196  
http://www.newsplus.co.th/NewsDetail.php?id=39171 
http://www.thai-frozen.or.th/th/hotnews_detail.asp?menu=News&sid=683 
http://thainews.prd.go.th  
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ฉลากทางเลือกใหม...หวงใยโลก 

สนใจรายละเอยีดสามารถติดตอ มลูนธิสิถาบันสิง่แวดลอมไทย 16/151 เมอืงทองธาน ีถ.บอนดสตรที ต.บางพูด                              
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท 0 2503 3333 ตอ 524, 516, 512 โทรสาร 0 2504 4826-8 

 การรับรองการใช�พลังงานทดแทน (Alternative Energy Certificate) คือ การใหการรับรองแกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บานเรือนและอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานน้ันมีศักยภาพในการจัดการดานพลังงานผานการใชหรือการ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  

‘ใหการรับรองกับทุกหนวยงานที่ใชหรือผลิตพลังงานทดแทน’ 

 มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ไดมุงม่ันผลักดันใหเกิดการสรางการมีสวนรวมในการลดการใชพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยจะชี้ให
เห็นถึงปริมาณการใชพลังงานหรือปริมาณการลดกาชเรือนกระจกที่ลดลงจากการดำเนินงานในทุกเครือขาย เพ่ือกระตุนและแสดงใหเห็น
วาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ทุกคนในสังคมควรชวยกันและสามารถตรวจสอบตัวเลขการประหยัดพลังงานหรือลดการปลอยกาซ        
เรือนกระจกไดจากการรวมกิจกรรม โดยทางมูลนิธิไดดำเนินการในหลายวิธี/โครงการ ซึ่งกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจและอยากจะ
เชิญชวนผูที่สนใจเขารวมโครงการมีรายละเอียดดังนี้   

 โครงการฉลากเขียว เปนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางสวนราชการ และองคกร
ตางๆ โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทำ
หนาที่เปนเลขานุการ เพื่อเปนหนวยงานอิสระที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ที่มีความเปนกลาง เชื่อถือได ตลอดจนดูแลควบคุมคุณภาพทางสิ่งแวดลอม โดย
สงเสริมใหเกิดความตระหนักและปองกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต อยางเปน
ระบบและโปรงใส 

 ฉลากลดคารบอน คือ ฉลากที่ใหการรับรองโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งมอบใหกับผลิตภัณฑ หรือสินคาที่มี
มาตรฐานการควบคุม และมีประสิทธิภาพในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (co

2
)  

โดยการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และลดปญหาภาวะโลกรอนในปจจุบัน  

 การรบัรองการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกสำหรับอาคาร เปนการสงเสรมิใหผูประกอบการ
ธุรกิจภาคอาคารและผูใชอาคารมีความตระหนักตอความจำเปนในการลดการปลอยกาซ   
เรือนกระจกรวมกัน และชวยในการกำหนดมาตรการหรือนโยบายในการรวมมือในการลดกาซ
เรือนกระจกจากการประกอบการธุรกิจภาคอาคาร องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดรวมมือกันจัดทำ
โครงการการรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับอาคาร โดยมีวัตถุประสงคหลักให
ใบรับรองการลดการปลอยกาซเรือนกระจกสำหรับอาคารนี้แสดงวา การใชงานและดูแลบำรุง
รักษาอาคารมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกหรือปลอยในปริมาณต่ำ 

การรับรองการใช�พลัการรับรองการใรใช�พลัช�พลั
ิ ิ ิ ิ

‘ใหการรัNEW 
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ข�าวสารประชาสัมพันธ� 
 จากท่ีมูลนิธิฯ รวมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และหุนสวนเชิงสรางสรรค ไทย-สหรัฐ ไดดำเนินโครงการ    
“ฝกอบรมหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมและการปองกันมลพิษที่ยั่งยืน” มาแลวกวา 24 รุน โดยมีบุคลากรจากกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย อาทิ รายสาขา
ทั่วไป ยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม เซรามิก และเกี่ยวกับโลหะ เขารวมฝกอบรมรวมแลวกวา 1,310 คน หลักสูตรดังกลาวไดรับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรใน        
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาวา Lean Management for Environment สามารถนำไปประยุกตใชงานและบริหารองคกรไดในทุกๆ ดาน หากมี
การเรียนรูและปฏิบัติอยางตอเนื่องก็จะสามารถคนหาสาเหตุของความสูญเปลา/ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได จนสามารถท่ี
จะหามาตรการที่ดีและมีความเปนไปไดมาใชในการแกไข ซึ่งมาตรการเหลานั้นเปนผลไดจากความรวมมือ รวมคิด รวมทำ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
ทุกคนในองคกรนั่นเอง 
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดการขยายผลจากการฝกอบรมโครงการดังกลาว ใหสามารถผลักดันไปสูในเชิงปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงไดรวมกับบริษัท  
ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ในการท่ีจะพัฒนาโครงการระยะตอไป โดยมีแนวคิดที่จะสงเสริมการนำหลักการและข้ันตอนการทำ Lean Management 
for Environment ไปพัฒนาตอยอดขยายผลสูการดำเนินการในพ้ืนที่โรงงานนำรอง โดยโรงงานแตละแหงจะไดรับการประเมินเบื้องตน การใหคำปรึกษา  
เชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และการฝกอบรมบุคลากรควบคูกันไปดวย เพื่อใหสามารถลงมือปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและดำเนินงานไดเองอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป โดยผลลัพธสุดทายโรงงานจะตองไดรับการรับรองฉลากใดฉลากหนึ่งที่โรงงานเขาขายหรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดของมูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย จำนวน 1 ฉลากหรือการรับรอง โดยทางโครงการจะสนับสนุนคาธรรมเนียมในการขอการรับรองใหแกโรงงานรอยละ 50 ของคาธรรมเนียม  
หากโรงงานใดสนใจท่ีจะเขารวมโครงการ ทานสามารถสอบถามขอมูลและ/หรือสมัครไดที่ www.tei.or.th/trainingdow/ 

 ลีน เปนเคร่ืองมือหนึ่ง ที่มุงเนนการขจัดความสูญเปลา/สูญเสีย ที่เกิดขึ้นท่ัวทั้ง
องคกร เพ่ือชวยใหการใชวัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตใหเหลือนอย รวมท้ังยังชวยเพิ่มคุณคาใหกับสินคา
อยางตอเนื่อง รวดเร็ว ทันเวลา ทำใหสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรและ
ผลลัพธที่ดีทางธุรกิจ เกิดสภาพการทำงานท่ีไหลอยางตอเน่ือง ตลอดจนสามารถตอบ
สนองความตองการของลูกคาไดอีกดวย แตทั้งนี้เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ 
จำเปนจะตองใหความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมรวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 Lean Management for Environment เปนแนวหนึ่งในการบริหารจัดการ
องคกรที่ครบวงจรทางที่ถูกพัฒนาข้ึน โดยการนำหลักการลีนมาประยุกตใชและลงมือ
ปฏิบัติควบคูกับการจัดการสิ่งแวดลอมเปน 6 ขั้นตอนหลัก และ 21 ขั้นตอนยอย  
รายละเอียดดังรูปขางลาง 

เกร็ดเล็กเกร็ดน�อย 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล�อมอุตสาหกรรมกับลีน 21 ขั้นตอนย�อย 

TEI Training  

Training Program Update Training Program Update 

2.การชี้บงคุณคา 

หาบริเวณที่มีการสูญเสีย/ประเด็น
ปญหาและคัดเลือกประเด็นท่ีนาสนใจ 

 
3.การประเมินโดยละเอียด 

หาสาเหตุการสูญเสียและวิธีการลด
การสูญเสีย 

 
6.การทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผน

ขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 
 ตรวจติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังทบทวนแผนอยาง
ตอเนื่อง 

4. การศึกษาความเปนไปได 
ของมาตรการ 

ศึกษาความเปนไปไดของวิธีการลด
การสูญเสีย และคัดเลือกวิธีที่

เหมาะสม 

5. ลงมือปฏิบัติและการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการ 

วางแผนการทำงานและลงมือปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง รวมกับการใช
เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมและ

กระบวนการผลิต 

ขั้นตอนการจัดการ                          
สิ่งแวดลอม

อุตสาหกรรมกับ 

ลีน 

 
1.การเตรียมองคกร 
และการสรางทีมงาน 

 โดยการกำหนดนโยบายและเปาหมาย 
และการจัดตั้งทีมงานการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

1 การเตรียมองคกรและการสรางทีมงาน 
 
         ข้ันตอนที่ 1 การสนับสนุนจากผูบริหารและการสรางความรวมมือ 
         ข้ันตอนที่ 2 กำหนดนโยบายและเปาหมายขององคกร 
         ข้ันตอนที่ 3 จัดตั้งทีมงานหลักและทีมงานกลุมยอย 
         ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหความพรอมขององคกร 
         ข้ันตอนที่ 5 การพัฒนาบุคลากร 

2 การชี้บงคุณคา 
 
        ข้ันตอนที่ 6 การระบุคุณคาของสินคา/บริการหรือกระบวนการการดำเนินงาน 
        ข้ันตอนที่ 7 การสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน 

4 การศึกษาความเปนไปไดของมาตรการ 
 
       ข้ันตอนที่ 12 การประเมินเบื้องตน 
       ข้ันตอนที่ 13 การประเมินทางเทคนิค 
       ข้ันตอนที่ 14 การประเมินทางเศรษฐศาสตร 
       ข้ันตอนที่ 15 การประเมินทางสิ่งแวดลอม 
       ข้ันตอนที่ 16 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
       ขั้นตอนที่ 17 การสรุปการคัดเลือกมาตรการ 

5 การลงมือปฏิบัติและการขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการ 
 
       ข้ันตอนที่ 18 การเตรียมแผนปฏิบัติงาน 
       ข้ันตอนที่ 19 การดำเนินตามแผนที่กำหนด 

6 การทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนและขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 
 
       ข้ันตอนที่ 20 การตรวจวัดประเมินความกาวหนา  
       ข้ันตอนที่ 21 การดำเนินการอยางตอเนื่อง 

3 การประเมินโดยละเอียด 
 
        ข้ันตอนที่ 8 การจัดทำแผนผังคุณคาของแตละขั้นตอน 
        ข้ันตอนที่ 9 การหาสาเหตุของความสูญเสีย 
        ข้ันตอนที่ 10 การกำหนดมาตรการ 
        ข้ันตอนที่ 11 การคัดเลือกมาตรการ 
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แผนการฝ�กอบรม: หลักสูตรการฝ�กอบรมบุคลากรด�านสิ่งแวดล�อมประจำโรงงาน 
ดำเนินการโดย: มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล�อมไทย ประจำป� 2556 

หลักสูตรผู�จัดการสิ่งแวดล�อม 

หลักสูตรผู�ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ 

หลักสูตรผู�ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 

หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลัง หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอเจาหนาที่กอนการลงทะเบียน 
ติดตอไดที่ หมายเลขโทรศัพท 02-503-3333 ตอ 203, 515, 517 โทรสาร 0 2504 4826-8 และ 0 2503 3333 ตอ 241  

Website: www.tei.or.th และ Facebook: http://www.facebook.com/Training.TEI 

      หลักสูตร                         วันฝกอบรม           คาลงทะเบียน     สถานที่ 
 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุนที่ 28           18-22 ก.พ. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุนที่ 27                11-15 มี.ค. 2556           6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุนท่ี 27 25-29 มี.ค. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุนที่ 29                3-7 มิ.ย. 2556     6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุนที่ 28      17-21 มิ.ย. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุนท่ี28  24-28 มิ.ย. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษนำ้ รุนที่ 30      2-6 ก.ย. 2556     6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุนท่ี 29 16–20 ก.ย. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุนที่ 29      23–27 ก.ย. 2556    6,000  มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

  หลักสูตร    วันฝกอบรม  คาลงทะเบียน   สถานท่ี 
 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม รุนที่ 42      28 กุมภาพันธ 2556     1,200   มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม รุนที่ 43      25 เมษายน 2556     1,200   มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม รุนที่ 44      5 กรกฎาคม 2556     1,200   มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม รุนที่ 45      15 ตุลาคม 2556     1,200   โรงแรมในจังหวัดชลบุรี 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม รุนที่ 46      7 พฤศจิกายน 2556     1,200   มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

            หลักสูตร                       วันฝกอบรม   คาลงทะเบียน       สถานที่ 
 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุน 49     31  ม.ค.–1 ก.พ. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุน 45     6-7 ก.พ. 2556        2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน 46 5-6 มี.ค. 2556                  2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุน 50               22-23 เม.ย. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุน 46               16-17 พ.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน 47 21-22 พ.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุน 51     17-18 ก.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุน 47     6-7 ส.ค. 2556                  2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน 48 22-23 ส.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุน 52     14-15 ต.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุน 48     30-31 ต.ค. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
ผูปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุน 49 21-22 พ.ย. 2556       2,500     โรงแรม/TEI 
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Scoop Specials 
เรื่องโดย 

สุชาดา จิตรภิรมยศร ี

รักษสิ่งแวดลอมในองคกร  
เริ่มไดดวยการประชุมสีเขียว  

   ราบไหมคะวา บอยครั้งที่ผานมา การจัดประชุมและสัมมนาไดกอใหเกิดความ  
 สูญเสียทรัพยากรโดยไมจำเปน เชน เอกสารประกอบการประชุมจำนวน

มาก อาหารและน้ำท่ีมากเกินพอ เศษวัสดุที่ใชในการตกแตงสถานที่ 
รวมถึงดอกไมสดท่ีใชเพียงแค 3-4 ชั่วโมงก็กลายสภาพเปนขยะ การ
ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่เย็นจัดเกินไป ส่ิงเหลานี้ลวนกอ
ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับความรุนแรงท่ีแตกตางกัน
ออกไป เพียงเราหยุดคิดและทบทวนถึงการใชทรัพยากรที่ผานมา จะ

ทำใหทราบวายังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถปรับเปล่ียนเพื่อลดการ  
 ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถเร่ิมไดตั้งแตบัดนี้  
 
 
 การจดัประชมุสเีขยีว (Green Meetings) เปนแนวทางในการจดัประชมุ สมัมนา ฝกอบรมหรอืการจดัเล้ียงสงัสรรคทีมุ่งใหเกดิสมดลุทาง
ธรรมชาตจิากการใชทรพัยากรอยางคุมคาและลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม ซึง่มหีลกัในการดำเนนิงาน 3 ขอ คอื การลดการใชทรพัยากรและ
พลงังาน การลดปรมิาณขยะ และการลดมลพษิ องคกรท่ีนำแนวทางการประชมุสเีขยีวมาปรบัใชจงึแสดงใหเหน็ถงึภาพลักษณทีด่ขีององคกร
ในการดแูลสิง่แวดลอม ตลอดจนแสดงถงึพลังของบคุลากรในองคกรในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอมอยางเปนรปูธรรม 
 
 ทำไมองค�กรต�องทำ Green Meetings 
 ผลที่เห็นไดเดนชัดที่สุดจาก Green Meetings คือ ลดคาใชจายขององคกร พรอมๆ กับการประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร ซึ่ง
องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย ไดจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพรแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองคกร ใหกับภาคธุรกิจ ผูประกอบการและภาครัฐ ไดนำไป
ประยุกตใชในองคกร และเปดรับองคกรเขารวมโครงการ โดยองคกรท่ีผานการตรวจประเมินจากนักวิชาการของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
จะไดรับใบรบัรอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงและการนำแนวทางสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 Green Meetings ทำอย�างไร 
 การจัดประชุมสีเขียวจะดำเนินงานใน 5 ประเด็น คือ  
 1) ลดการใชกระดาษและการขนสงในการประชาสัมพันธและการสื่อสารขอมูล ดวยการสื่อสารและตอบรับเขารวมงานผานทางระบบ
ออนไลน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 2) ลดการใชกระดาษในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยใหความสำคัญกับการใชไฟลอิเล็กทรอนิกส การจัดพิมพสองหนา 
หรือการเลือกใชกระดาษรีไซเคิล  
 3) ลดการใชพลังงานไฟฟาของสถานท่ีและอุปกรณ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดหองประชุมกับจำนวนผูเขารวมประชุม 
การต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส รวมถึงเลือกใชอุปกรณไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 4) ใหความสำคัญกับการบริโภคอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม โดยการเลือกใชอาหาร
และเครื่องดื่มที่หางายในทองถิ่น ไมจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มมากเกินไป งดใชบรรจุภัณฑชนิดแยกซองและบรรจุภัณฑที่มีสวนในการ
ทำลายส่ิงแวดลอม และที่สำคัญควรใหผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง 
 5) การใหความสำคัญกับการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดแก การเลือกใชรางวัลและของที่ระลึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม http://www.tei.or.th/tbcsd/projects/GreenMeeting.html 
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Go Green 
เรียบเรียงโดย 

กนกวรรณ หนูชวย 

Green Office 
   กรีน วันนี้มีนวัตกรรมใหมๆ ของอุปกรณสำนักงานที่ไดรับการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและใสใจ  
    สิ่งแวดลอมมาฝากคนนั่งออฟฟศกัน ไมนาเชื่อวาเทคโนโลยีในปจจุบันจะกาวไกลไดขนาดน้ี ไปติดตามกันเลย 
 
   
Hydro Power Calculator 

 อปุกรณพืน้ฐานสำหรับสาวบัญชหีรอืหนุมวศิวกรท่ีขาดเสียไมได กค็อื เครือ่งคิดเลข 
นั่นเอง แตเครื่องคิดเลขท่ีวาน้ีไมธรรมดาตรงท่ีเปนเครื่องคิดเลขพลังงานน้ำ         
(Hydro Power Calculator) มีจุดเดนตรงการใชน้ำแทนการใชถานเปนพลังงาน 
โดยมีหลักการทำงานงายๆ ก็คือ Water-power Battery ในตัวเครื่องที่
ประกอบดวยขั้วเล็กโตรด 2 ข้ัวซึ่งทำดวยโลหะ Alloy ชนิดพิเศษ ซึ่งจะเกิด
ปฏิกิริยาทางเคมีเม่ือสัมผัสกับน้ำและทำใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นมา โดยตัวแบตเตอร่ี
จะมีอายุการใชงานถึง 2 ป และจะตองเปลี่ยนน้ำทุกๆ 2-3 เดือน เทานั้นเอง      
ซึ่งเครื่องคิดเลข Hydro Power Calculator น้ีมีราคาอยูที่ $9.95 หรือประมาณ 
300 บาทเทาน้ันเอง 
 

ที่มา http://www.xn--l3c2a5a7a3cwa.com/archives/2178 
 

 
Wopex Pencil 

 Wopex pencil เปนดินสออนุรักษสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิด STAEDTLER WOPEX PENCIL โดย
สเต็ดเลอรไดคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตอระบบนิเวศ หรือ Efficient for 
Ecology ซึ่งสามารถผลิตดินสอไดโดยใชไมเพียง 70%  
 นวัตกรรมการผลิต WOPEX เปนนวัตกรรมการผลิตดินสอในแนวทางเพ่ือการอนุรักษ เน่ืองจากใช
กระบวนการผลิตแบบอัดขึ้นรูปเปนแทงดินสอสำเร็จในครั้งเดียว ในอดีตการตัดตนไม 1 ตน นำไมมาผลิต
ดินสอไดเพียง 20% แตนวัตกรรม WOPEX สามารถนำไมมาผลิตดินสอไดสูงถึง 80% นอกจากน้ีดินสอ 
WOPEX ยังไมใชสารละลายในการผลิต นับเปนนวัตกรรมท่ีลดการใชทรัพยากรและถนอมสุขภาพ แตยัง
คงประสิทธิภาพสูงสุดดวยคุณสมบัติการใชงานไดยาวนานกวาเดิมถึง 2 เทา เน่ืองจากกระบวนการบดอัด
และขึ้นรูปดินสอกอใหเกิดความคงทน แข็งแรง ไสดินสอไมหักงาย และใชงานไดสบายมือเน่ืองจากดินสอ 
WOPEX มีพื้นผิวที่นุมเหมือนกำมะหย่ีอีกดวย และดวยคุณสมบัติอันโดดเดน นวัตกรรมดินสอ WOPEX 

จึงไดรับรางวัล DESIGN PLUS MAETERAL VISION จากประเทศเยอรมนี เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑที่เลือกใชวัสดุที่ดีตอระบบนิเวศ
ออกแบบและผลิตขึ้นโดยใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด ควบคูไปกับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สำหรับผูที่สนใจ
นวัตกรรมดินสอ WOPEX สามารถหาซื้อไดแลววันนี้ตามรานจำหนายเครื่องเขียนชั้นนำท่ัวประเทศในราคาแทงละ 11 บาท  
 
ที่มา: http://www.thaipr.net/products/391982 
รูปประกอบจาก http://www.staedtler.com/wopex_eng 
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Prepeat 
 Prepeat เปนเครื่องพิมพไรหมึกท่ีสามารถพิมพแลวลบได แถมยังไมใช
กระดาษในการพิมพอีกดวย และท่ีทันสมัยไปกวานั้นก็คือ สามารถพิมพงานแลว
ลบไดถึง 1,000 ครั้ง โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญของเครื่อง ก็คือ ไมตองใชหมึกใน
การพิมพ จึงเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพราะผูใชงานไมตองเสี่ยงกับสารเคมีที่
ระเหยจากหมึกพิมพ นอกจากนี้ยังไมสิ้นเปลืองกระดาษในการพิมพอีกดวย
เพราะเม่ือพิมพผิดก็เพียงนำเอกสารใสเขาไปในเคร่ืองพิมพใหม ต้ังโปรแกรมให
เครื่องลบขอความแลวพิมพซ้ำ  
 
 

ที่มา: http://wowboom.blogspot.com/2010/04/prepeat.html 

 
Stapeless 

  
 โดยปกติโตะทำงานของทุกคนมักจะมีที่เย็บกระดาษ (Stapler) หรือท่ีเราเรียกกัน    
วา แม็กซ (Max) เสียจนเคยชิน ซึ่งใชคูกับลวดเย็บกระดาษ แตวันน้ีจาวแหงเทคโนโลยี
อยางญี่ปุน ไดออกแบบสรางสรรคผลงานท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูใชงาน โดยออก
แบบใหแมกซมีคุณสมบัติพิเศษในการเย็บกระดาษไดโดยไมตองใชลูกแม็กซ อาศัยเพียง
การเจาะใหกระดาษเปนรูแลวกรีดใหเปนตัวล็อค แลวนำกระดาษสวนท่ีเหลือจากการเจาะ
รูมาแพคใหกระดาษติดกัน และสามารถปริมาณขยะจากสำนักงานลงไดแตทั้งนี้ขอจำกัด
ของอุปกรณชิ้นนี้อยูตรงท่ีสามารถเย็บกระดาษไดไมในปริมาณที่ไมมากนักหรือประมาณ   
4-5 แผน  
 
ที่มา: http://www.green.in.th/blog/design/1211 
รูปประกอบจาก Wrapables.com 

 
GreenPrint 

  
 Green Print World ปลอยโปรแกรม Greenprint ใหชาวออฟฟศ
ดาวนโหลดฟรีบนเวปไซต www.printgreener.com เพ่ือชวยลดความ   
สิ้นเปลืองของกระดาษเมื่อพิมพหนางานจากเวปไซต หรือหากตองการพิมพ
เอกสารจาก Word ก็สามารถลดความสิ้นเปลืองไดงายดวยการต้ังขอบ
กระดาษกอนส่ังพิมพเพื่อใหใชกระดาษเต็มพื้นท่ีและคุมคาท่ีสุด ขั้นตอนก็ไม
มีอะไรยุงยากเมื่อเขาไปดาวนโหลดโปรแกรม และ Install ลงเครื่องแลว 
โปรแกรมจะเลือก GreenPrint เปนเครื่องพิมพหลักใหคุณอัตโนมัติ เมื่อคุณ
กด Print หนาตางของ GreenPrint จะข้ึนมาโดยจะจัดการปรับแตงหนา
กระดาษ เพื่อใชพื้นท่ีใหมากท่ีสุด และลดปริมาณหมึกพิมพใหอัตโนมัติ    
ทั้งยังชวยคุณเลือกวาจะลบรูปภาพท่ีไมจำเปนออกไปหรือไม และยังคำนวณ
คาใชจายในการลดปริมาณท่ีคุณพิมพแตละครั้ง วาประหยัดไปแคไหน 
 

 
ที่มา: www.printgreener.com + http://board.palungjit.com/ 
 

   
 จะเห็นวาอุปกรณสำนักงานทั้ง 5 ชนิดที่นำเสนอในวันนี ้ มีสวนชวยใหผูใชสามารถทำงานไดสะดวกสบายมากขึ้นหรือบางประเภทมี
กระบวนการผลติและการใชงานทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอม ชวยลดปรมิาณขยะและกาซเรือนกระจกดวย แตไมวาเทคโนโลยจีะพัฒนาสนิคาให
กาวไกลแคไหนกต็าม ส่ิงสำคญัทีไ่มควรละเลยกค็อืการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตัวเราเองใหเหมาะสมเพือ่กาวสูสงัคมสเีขยีวตอไปดวยเชนกนั 
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Games 

 มาเพิม่ความรู� ความเข�าใจ สนกุไปกบัคำถามประจำฉบบันีก้นันะคะ ใครทราบคำถามแล�วรบีส�งเข�ามาร�วมสนกุกนันะคะ 
 
1. โรงงานควบคมุตามพระราชกฤษฎกีา พ.ศ. 2540 หมายถงึโรงงานทีม่กีารตดิตัง้มเิตอร�ไฟฟ�าหรอืหม�อแปลงไฟฟ�าขนาดเท�าใด 
 A. มิเตอรไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือหมอแปลงไฟฟาขนาด 1175 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป 
 B. มิเตอรไฟฟาตั้งแต 500 กิโลวัตตขึ้นไป หรือหมอแปลงไฟฟาขนาด 590 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป 
 
2. ก�าซชีวภาพชนิดใดที่ได�จากหลุมฝ�งกลบขยะมูลฝอยแล�วสามารถนำมาใช�ประโยชน�เป�นพลังงานทดแทนได� 
 A. กาซมีเทน 
 B. กาซไฮโดรเจน 
 
3. การเลือกใช�เครื่องอัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทำงานแบบภาระโหลดงานไม�สม่ำเสมอควรเลือกใช�เครื่องอัด
อากาศแบบใดเพื่อความเหมาะสม 
 A. แบบสกรูหมุน 
 B. แบบลูกสูบ 
 
4. อุตสาหกรรมประเภทใดต�องการความเข�มส�องสว�างสูง 
 A. อุตสาหกรรมเย็บเส้ือผาโหล 
 B. อุตสาหกรรมยางรถยนต 
 
5. ฉนวนกันความร�อนชนิดใดมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได�ดี 
 A. ฉนวนโฟม (Foam) 
 B. ฉนวนใยหิน (Rockwool) 

เฉลย ฉบับเดือน มกราคม-เมษายน 2555 
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