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เร�องประจำฉบับ
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คือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการที่มีความยั่งยืนทางวิศวกรรม 

(Sustainable engineering) ในการผลิตสินคาในเชิงพาณิชย 

(Commercialization) โดยคำนึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 

เปนสำคัญ วิศวกรรมสีเขียวมุงเนนการพัฒนาวัตถุดิบ (Materials) ผลิตภัณฑ 

(Products) กระบวนการ (Processes) และระบบ (Systems) ที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม [1,2] เพ�อปองกันการเกิดมลพิษ (Pollution prevention)        

ณ แหลงกำเนิด แนวคิดวิศวกรรมสีเขียวถือกำเนิดเม�อป 2001

โดย Paul Anastas et al. [3] เปนการนำหลักการ “เคมีสีเขียว (Green

Chemistry)” มาปรับปรุงและพัฒนาจนเกิดเปนแนวคิดวิศวกรรมสีเขียวขึ้น 

นอกจากนี้แนวคิดวิศวกรรมสีเขียวและเคมีสีเขียวไดถูกนำมาพัฒนาเปนแนวคิด 

อ�นๆ อีกมากมายเพ�อปกปองสิ่งแวดลอมและ สุขภาพอนามัย ของมนุษย เชน 

เทคโนโลยีสะอาด (Cleantechnology) และ การออกแบบเชิง นิเวศเศรษฐกิจ 

(EcoDesign) เปนตน 

“วิศวกรรมสีเขียว” (Green Engineering) คืออะไร

TISI e-magazine 06

 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมไดเกิดขึ้นมากมายไมวาจะเปนปญหา 

มลพิษทางน้ำ ดิน และอากาศรวมถึงการรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ  

จึงทำใหผูคนหันมาสนใจรณรงคเพ�อปกปองสิ่งแวดลอมที่เหลืออยูนอยนิด 

กันมากขึ้น เชน  การลดปริมาณของเสีย (Waste minimization) 

                                       โดยนำหลักการ 3Rs มาใชซึ่งประกอบ 

                                        ดวยการลดการใช (Reduce) การใชซ้ำ  

                                       (Reuse) และการนำกลับมาใชใหม 

                                      (Recycle) การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร 

                                      ตอสิ่งแวดลอม (Environmental friendly 

                                     products) การประหยัดพลังงาน และอ�นๆ 

                                     เปนตนเพ�อใหการใชทรัพยากรเกิด 

                                     ประโยชนสูงสุดและเกิดการพัฒนา 

                                     อยางยั่งยืน (Sustainability)  
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เร�องประจำฉบับ

• Principle I : Inherent rather than circumstantial 

เลือกใชวัตถุดิบและแหลงพลังงานท่ีปจจัยเขา (Input) ของกระบวนการผลิตท่ีไมเปน 

สารอันตรายและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดเทาที่จะทำได ซึ่งในการพิจารณา 

เลือกใชวัตถุดิบและแหลงพลังงานดังกลาว ควรพิจารณาครอบคลุมถึงความเปน 

ไปของการเกิดสาร ประกอบตัวกลาง (Intermediates) ที่อาจเกิดขึ้นระหวาง 

กระบวนการ

• Principle II : Prevention instead of treatment 

ปองกันการเกิดมลพิษหรือของเสียตั้งแตเริ่มตนแทนการใชวิธีการบำบัด เชน 

การเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตหรือวัตถุดิบที่ 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน

• Principle III : Design for separation

การออกแบบกระบวนการแยก (Separation) หรือการทำใหบริสุทธิ์ (Purification) 

โดยอาศัยคุณลักษณะทางกายภายหรือเคมีของวัสดุนั้น เพ�อลดการเพิ่มขั้นตอน 

ในกระบวนการหรือระบบ เชน การแยกขวด PET ออกจากขวดประเภท HDPE 

ดวยน้ำโดยอาศัยความหนาแนน (Density) ที่แตกตางกันของวัสดุ ซึ่งในขั้นตอนนี้ 

ขวด PET จะลอยแยกออกมา เน�องจากมีความหนาแนนนอยกวาขวด HDPE 

• Principle IV : Maximize mass, energy, space and time efficiency 

การออกแบบใหผลิตภัณฑกระบวนการและระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ 

ดำเนินงาน โดยมีการวางแผนและออกแบบใหมีการใชทรัพยากร พลังงาน และ 

ระยะเวลาในการผลิตอยางคุมคา เชน Heat integration ระหวาง cold และ  

hot process

12 หลักการของ

Green Engineering [1,4]
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• Principle VIII : Meet need, minimize excess 

ไมควรออกแบบกระบวนการผลิตที่มากเกินความจำเปน เพราะจะสงผลใหมีการใช 

ทรัพยากรหรือพลังงานอยางสิ้นเปลือง ตัวอยางของการออกแบบเกินความ 

จำเปนในหลักการขอนี้ คือ การผลิตจำนวนสินคามากเกินความตองการ 

ของตลาด (Overcapacity) หรือการเลือกใชเทคโนโลยีที่มีตนทุนในการผลิต 

สูงเกินไป เปนตน

• Principle IX : Minimize material diversity 

การลดความหลากหลายของวัตถุดิบที่ ใชในการผลิตถือวาเปนหลักการสำคัญใน

การออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพราะการใชวัตถุดิบที่มีความ 

หลากหลายนอยกวาจะสามารถนำชิ้นสวนตางๆกลับมาใชซ้ำหรือนำกลับมาใชใหม 

ไดงายกวาผลิตภัณฑที่มีความซับซอนมาก เน�องจากตองใชหลายขั้นตอน/ 

กระบวนการในการแยกชิ้นสวนตางๆ ที่มีความหลากหลายออกจากกัน เชน 

ปจจุบันการออกแบบรถยนตเลือกใชวัสดุจำพวกพอลิเมอรหรือโลหะ (Metal) 

ในการผลิต โดยเนนการใชวัสดุบริสุทธิ์ (Single material) แทนการใชโลหะผสม 

(Alloy)

• Principle V : Output-pulled versus input-pushed คือ

การออกแบบใหลดการใชทรัพยากรที่เปนปจจัยเขาแตยังคงไดผลผลิตตามที่ 

ตองการตัวอยางเชน การใชปายอิเล็กทรอนิกส (RFID Tag) แทนการใชบารโคด 

เพราะ RFID Tag เขียนทับขอมูลไดจึงทำใหสามารถนำกลับมาใชใหมได ซึ่งจะ 

ลดตนทุนของการผลิตปายสินคา (ปายอิเล็กทรอนิกสสามารถติดตามขอมูล 

ของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ 1 ชิ้นวา คืออะไร ผลิตที่ ไหน ใครเปนผูผลิต  

ผลิตอยางไร ผลิตวันไหน เม�อไหร ประกอบไปดวยชิ้นสวนกี่ชิ้น และแตละชิ้นมา 

จากที่ ใด)

• Principle VI : Conserve complexity 

การออกแบบผลิตภัณฑตองคำนึงถึงตนทุนการผลิต และตนทุนในการกำจัด 

ซากของผลิตภัณฑ (End-of-life) ซึ่งผลิตภัณฑที่มีความซับซอนมากจะมี 

การบริโภคทรัพยากร พลังงาน และเวลาในการผลิต เปนจำนวนมาก ดังนั้น 

หากจำเปนตองผลิตผลิตภัณฑที่มีความซับซอน องคกรควรพิจารณาถึงแนว 

ทางการใชประโยชนจากผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานแลว (End-of-life) 

โดยการใชซ้ำหรือการนำกลับมาใชใหม เปนตน โดยทั่วไปผลิตภัณฑที่มี 

ความซับซอนมาก เชน คอมพิวเตอรมักใหความสำคัญกับการนำชิ้นสวนบาง 

ประเภทมาใชซ้ำ อาทิเชน บริษัท IBM ออกแบบตะปูควง (Screw) ชนิดใหม โดยใช 

ตะปูควงแบบเดียวกัน ในการประกอบติดตั้งเคร�อง PC ซึ่งการออกแบบดังกลาว 

ทำใหผลิตภัณฑแตละรุนมีชิ้นสวนบางชิ้นสวนที่ ใชรวมกันได

• Principle VII : Durability rather than immortality 

ออกแบบผลิตภัณฑใหมีอายุการใชงานที่เหมาะสมเพ�อลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เชน การออกแบบผลิตภัณฑที่ซอมบำรุงไดงายเพ�อยืดชวงอายุการใชงานของ 

ผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยลดปริมาณของเสียที่จะเขาสูขั้นตอนการทำลาย/กำจัดได 

มาก นอกจากนี้การออกแบบใหงายตอการกำจัดซากผลิตภัณฑภายหลัง 

หมดอายุแลว ไดแก ใชวัสดุยอยสลายไดงาย ไมตกคางในสิ่งแวดลอมเปนเวลานาน 

เปนตน
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• Principle X : Integrate local material and energy flows

ผลิตภัณฑ กระบวนการและระบบควรออกแบบใหมีการใชทรัพยากร (วัตถุดิบและ 

พลังงาน) ที่มีอยู ในสายการผลิตใหมากที่สุดเพ�อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน 

ของเสียหรือสารพลอยได (Byproducts) จากกระบวนการ A อาจใชเปน 

วัตถุดิบของกระบวนการ B ลักษณะดังกลาวเรียกวา Mass integration 

หรือการผลิตพลังงานแบบ Cogeneration ซึ่งระบบ cogeneration คือ 

กระบวนการใดๆที่แปลงพลังงานเชื้อเพลิงเปนพลังงานไฟฟาและพลังงาน 

ความรอนไดในเวลาเดียวกัน  เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงเพ�อเพิ่มอุณหภูมิใหน้ำ 

กลายเปนไอน้ำในหมอ Boiler ซึ่งโดยปกติแลวก็จะมี Pressure Reducing Valve 

(PRV) เพ�อลดแรงดันไอน้ำลงสูระดับที่ตองการใชงาน เม�อนำระบบ Cogenera-

tion มาใช อาจติดตั้ง Steam Turbine แทน PRV ซึ่งสามารถลดแรงดันไอน้ำ 

เพ�อนำไปใชงานไดพรอมกับไดผลพลอยไดเปนพลังงานไฟฟา เพ�อใชใน 

กระบวนการผลิตอ�นๆ ตอไป [5]

• Principle XI : Design for commercial "Afterlife" 

การออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สามารถนำผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงาน 

แลวมาใชประโยชน เพ�อลดปริมาณของเสียและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน 

การออกแบบขบวนการรีไซเคิลขวด PET โดยการทำปฏิกิริยากับสารเมทานอล 

ดวยความรอน ทำใหไดพอลิเอสเทอรที่สามารถใชเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต 

ขวด PET และสารพลอยไดจำพวก antifreeze and coolant ที่ ใชปองกันการ 

แข็งตัว และชวยระบายความรอนของน้ำในหมอน้ำ เปนตน

• Principle XII : Renewable rather than depleting 

ควรใชทรัพยากรที่สามารถฟนฟูไดมากกวาใชทรัพยากรที่ ใชแลวหมดไป 

เพ�อใหเกิดความยั่งยืนทางวิศวกรรม (Sustainable engineering) เชน 

การใชพลังงานลม แสงอาทิตย พลังงานน้ำ พลังงานความรอนใตพิภพ 

(Geothermal) หรือชีวมวล (Biomass) ในการผลิตไฟฟาเพ�อใชในกระบวนการ 

ผลิตแทนการใชเชื้อเพลิงจำพวกถานหิน หรือกาซธรรมชาติ เปนตน
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ประโยชนของวิศวกรรมสีเขียว

 12 หลักการของ Green Engineering เปรียบเสมือนเคร�องมือ 

ที่ชวยในการประเมินใหการออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ และระบบมีความ 

เหมาะสมและยั่งยืนมากที่สุด

• ลดการเกิดมลพิษจากกระบวนการนำกลับมาใชใหมและใชซ้ำ และมีการจัดสรร 

และใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกำไรจากการประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน 

อันนำไปสูการลดตนทุนการผลิตซึ่งเปนการเพิ่มกำไรและขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน

• มีผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เน�องจากตองมีการแขงขนใน 

ระดับสากล เพ�อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ  วิศวกรรมสีเขียว....การออกแบบและพัฒนากระบวนการที่มีความ 

ยั่งยืนทางวิศวกรรม เพ�อใหการใชวัตถุดิบพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลกระทบความเสี่ยงตอมนุษยและ 

สิ่งแวดลอมนอยที่สุด

[1] Anastas, P.T. and Zimmerman, J.B. (2003) ‘Design Through the 12 Prin-

ciples of Green Engineering’, Environmental Science and Technology. March 

1, 2003, ACS Publishing.

[2] Retrieved from “http://www.epa.gov/oppt/greenengineering/”

[3] Anastas, P. T. and Warner, J. C. (1998) Green Chemistry: Theory and 

Practice, Oxford University Press, New York. 

[4] Anastas, P.T., Heine, P.T. and Williamson, T.C. (2001) Green Engineering: 

Introduction, American Chemical Society, Oxford University Press, Oxford. 

[5] จิระ อาชายุทธการ และพงษศักดิ์ มฤคทัต. การตรวจวัดประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

Cogeneration สำหรับ SPP และ VSPP, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2550.

เอกสารอางอิง
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สกูปพิเศษ

ความรวมมือเพ�อพัฒนาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประชุมใหญสามัญประจำป

คณะกรรมการวิชาการ

ISO / TC 207ี 
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 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลงนามความ 

รวมมือดานการฝกอบรมเพ�อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมเปนสักขีพยาน

 นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) เปดเผยวาปจจุบันเร�องวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารย 

ประเทศ โดยมีความตองการจากผูประกอบการอุตสาหกรรมเปนจำนวนมากวา 

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี เน�องจากเกิดการสมองไหลไปประกอบอาชีพอ�นเปนสวนใหญ ดังนั้น 

การรวมมือกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สชวท.) ในดานการ 

ฝกอบรมเพ�อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในครั้งนี้จะเปนกาว 

สำคัญในการยกระดับบุคลากรวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหมี 

ความรูความสามารถและมีการรับรองความสามารถใหเปนไปตามหลักมาตรฐานที่ 

นานาประเทศยอมรับเพ�อพรอมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิด 

ในป 2558 ที่จะมีการเคล�อนยายแรงงานโดยเสรีโดยเฉพาะวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีที่จะตองเรงพัฒนาบุคลากรในประเทศใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาว     

สกูปพิเศษ

ความรวมมือเพ�อพัฒนา

วิชาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี             สำหรับบทบาทของ สมอ. 

ซึ่งเปนสถาบันมาตรฐานแหงชาติที่ 

ปจจุบันนี้ ไมไดมุงแตมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเทานั้นหากแต

ยังดูแลในเร�องของกระบวนการตรวจ

สอบและการรับรอง เพ�อยืนยันวา 

ผลิตภัณฑ กระบวนการบริการ     

แมกระทั่ง บุคลากรในการทำหนาที่ 

ตาง ๆ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับภายใต 

บริบท ของกฎหมายของ สมอ. ซึ่ง 

ปจจุบันมี อยู 2 ฉบับดวยกัน คือ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม พ.ศ.2511และ พระราช 

บัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ 

พ.ศ.2551 ซึ่ง สมอ. มีบทบาทสำคัญ 

ประการหนึ่งก็คือการทำใหเกิดเอกภาพ

ของมาตรฐานของประเทศไทย และ 

ทำใหมาตรฐานของประเทศในเร�อง 

ตาง ๆ เปนที่ยอมรับโดยกระบวนการ 

ของมาตรฐาน 

สมอ.สงเสริมกระบวนการ

มาตรฐาน

การตรวจสอบและรับรองที่ ไมซ้ำซอน 

และเปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ 

เพ�ออำนวยความสะดวกในเร�องตาง ๆ 

ในการพัฒนาประเทศ ภายใตกฎหมาย 

วาดวยการมาตรฐานแหงชาติ พ.ศ. 

2551 โดย สมอ.จะมีบทบาทสำคัญ 

ในเร�องการดูแลหนวยงานที่ทำหนาที่ 

ตรวจสอบรับรอง ไมวาจะเปน 

ผลิตภัณฑ กระบวนการ ระบบการ 

บริหาร รวมถึงบุคลากร และ 

การสนับสนุนการดำเนินงานของสภา   

วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในเร�องการยกระดับความสามารถของ 

บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ของประเทศในครั้งนี้จะทำใหเกิด 

ประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป
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กรอบความรวมมือ

         อนึ่งการลงนามความรวมมือ 

ระหวาง สมอ. กับ สชวท. ดานการฝก 

อบรมเพ�อการพัฒนาวิชาชีพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม�อเร็ว ๆ นี้ 

เปนการลงนามระหวางเลขาธิการ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม และนายกสภาวิชาชีพ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นายนิรุจน 

อุทธา โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี รวมเปนสักขีพยาน 

การลงนามความรวมมือในครั้งนี้ 

โดยมีกรอบความรวมมือที่ทั้งสองฝาย

จะรวมมือกันทำกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 

รวมมือในการกำหนดกรอบและแผนงาน 

ความรวมมือเพ�อพัฒนาการฝก 

อบรมนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่อาศัย 

ความรู ทักษะ และทัศนคติที่ดีดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมมือใน 

การกำหนดโปรแกรมหลักสูตร  

วิทยากร สถานที่ การวัดผล คาลง 

ทะเบียนและคาบริการอ�น ๆ รวมมือ 

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฝก 

อบรม เชน การประกาศเชิญชวน 

การรับสมัคร และการคัดเลือกผูเขารับ 

การฝกอบรม การออกใบรับรองผล 

การฝกอบรมการจัดสรรสิทธิ 

ประโยชน และการเงินการบัญชี ฯลฯ 

และรวมมือดำเนินกิจกรรมการฝก 

อบรมอ�น ๆ ตามที่ ไดรับมอบหมายและ 

ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทั้ง 

สองฝาย ซึ่งขอตกลงนี้มีผลบังคับใช 

นับตั้งแตวันที่มีการลงนามรวมกันมี 

กำหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ 

ลงนามในขอตกลง

TISI e-magazine21
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ประชุมใหญสามัญประจำป 

        ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเปน 

ปญหาสำคัญระดับโลกและเปนเร�องที่ 

ทุกคนตองรวมมือกันแกไขปญหาการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะ 

โลกรอน เปนอีกผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการลักลอบ 

ตัดไมทำลายปา การปลอยของเสียจาก 

โรงงานอุตสาหกรรม การใชพลังงาน 

อยางฟุมเฟอยโดยไมคำนึงสุขภาพ 

อนามัยของมนุษยและคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง 

รวดเร็ว 

        ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดลอม 

ใหปลอดภัยในชีวิตจึงเปนประเด็นสำคัญ 

ที่องคการระหวางประเทศวาดวยการ 

มาตรฐาน (International Organiza-

tion for Standardization: ISO) 

คณะกรรมการวิชาการ ISO / TC 207

ตองเขามามีสวนรวมกำหนดมาตรฐาน 

การจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการ 

แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 

207 (ISO/Technical Committee 

207 Environmental Management: 

ISO/TC207) เพ�อกำหนดมาตรฐาน 

สากลดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ในช�อ“อนุกรมมาตรฐานการจัดการ 

สิ่งแวดลอม (ISO 14000 Series)”

       คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 

207 (ISO/TC 207) มีหนาที่ ใน 

การกำหนดมาตรฐานสากลดาน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพ�อกำหนด 

มาตรฐานสากลดานการจัดการ 

สิ่งแวดลอมใหเปนหลักเกณฑเดียวกัน 

สำหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน        
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และเปนมาตรฐานที่ทุกประเทศเห็นพองตองกันวามีความสำคัญและเปนประโยชนตอนานาประเทศ 

และจากปญหาภาวะโลกรอน จึงมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ซึ่งไดรับความสนใจจาก 

ผูประกอบการเปนอยางมาก ไดแก รางมาตรฐานคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of  

Product) ซึ่งเปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาตลอด วัฏจักรชีวิตตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ 

การผลิต การใชงาน การขนสง จนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑหลังการใชงานโดยคำนวณออกมาในรูปของ 

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา รวมทั้งไดมี การจัดทำรางมาตรฐานวอเตอรฟุตพริ้นท (Water footprint) 

เปนการวัดปริมาณน้ำที่ ใชทั้งทางตรงและทางออม ในการผลิตสินคาตอหนวย (กิโลกรัม/ลิตร/ชิ้น) 

ซึ่งตองประเมินตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิตการใชงาน การขนสง จนถึงการจัดการซาก 

ผลิตภัณฑหลังการใชงานและหากมีการนำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมไปใช อยางจริงจังจะทำให         

สามารถปรับปรุงการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

รวมถึงคุมครองคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอมอันจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 ดังนั้น ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในฐานะสถาบันมาตรฐานแหงชาติ 

ของประเทศไทยไดใหความสำคัญและมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมไป 

ใชในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 907 มาตรฐาน 

การจัดการสิ่งแวดลอม (กว. 907) เพ�อรวมปฏิบัติงานกำหนดมาตรฐานกับองคการระหวางประเทศวาดวยการ 

มาตรฐาน (ISO) รวมทั้งการเขารวมประชุม  ISO /TC 207 เพ�อใหภาคธุรกิจและผูประกอบการไดรับทราบและ 

เตรียมพรอมหากมีการนำมาตรฐานดังกลาวมาใชเปนขอกีดกันทางการคา 
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        ในป 2555 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดการประชุม 

สามัญประจำปคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 207 การจัดการสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 19  ในวันที่ 24 - 30 

มิถุนายน 2555 ณ หองบอลรูม 1 โรงแรม แชง กรี-ลา กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีหนวยงานตาง ๆ 

เห็นความสำคัญและใหการสนับสนุนรวมเปนเจาภาพ จำนวน 5 หนวยงาน ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด 

(มหาชน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งการประชุมจะมีการพิจารณาและใหขอคิดเห็นตอรางมาตรฐาน 

ตางๆ หลายคณะ เชน รางมาตรฐานคารบอนฟุตพริ้นท รางมาตรฐานวอเตอรฟุตพริ้นท รวมทั้งการปรับปรุง 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสอันดีในการเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงซึ่งมีสวนชวยสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน รวมถึงสรางความตระหนักให 

ประชาชนชาวไทยรับรูและนำไปใชอยางแพรหลาย เกิดประโยชนสูงสุดในดานวิชาการที่สามารถปฏิบัติไดและ 

เตรียมการดำเนินงานไมใหเกิดอุปสรรคเม�อมีการนำมาตรฐานระหวางประเทศมาใช ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการแขงขัน 

ทางการคาในตลาดโลก โดยมีประเทศตางๆ ทั่วโลก จำนวน 109 ประเทศและผูเกี่ยวของภายในประเทศเขารวม 

ประชุมกวา 350 คน 
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WTO / TBTWTO / TBTWTO / TBT

WTO Type and no. G/TBT/N/CHE/144

ผลิตภัณฑ Active substances - Abamectin (CAS No 71751-41-2,

  65195-55-3, 65195-56-4) - Bacillus thuringiensis

  subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 -

  Creosote (CAS No 8001-58-9) - Deltamethrin 

  (CAS No 52918-63-5 ) - Fipronil (CAS No 120068-37-3)

  - Imidacloprid (CAS No 138261-41-3) - Lambda- Cyhalothrin 

  (CAS No 91465-08-6) - 4,5-Dichloro- 2-octyl-2H-

  isothiazol-3-one (CAS No 64359-81-5)

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/358

ผลิตภัณฑ Motor Vehicle Tires (ICS: 43.040, 83.160)
WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/464

ผลิตภัณฑ Enteral nutrition

WTO Type and no.     G/TBT/N/AUS/71

ผลิตภัณฑ All products registered under the WELS

    scheme are affected. These include • Showers

        •Tap equipment • Flow controllers • Toilets (lavatory equipment)

        • Urinal equipment • Clothes washers • Dishwashers.

WTO Type and no.     G/TBT/N/ALB/53

ผลิตภัณฑ Substances and chemical preparations list.

WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/463

ผลิตภัณฑ Enteral nutrition

WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/472

ผลิตภัณฑ Active Pharmaceutical Ingredients. 

WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/471

ผลิตภัณฑ Medicines.

WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/473

ผลิตภัณฑ     Parenteral Solutions เร�อง Draft Resolution no 13 30 January 2012

  - Establishes primary packaging requirements

  for parenteral solutions of small volume

WTO Type and no. G/TBT/N/CAN/359

ผลิตภัณฑ Motor Vehicles (ICS: 43.040)
WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/468

ผลิตภัณฑ Personal care products, cosmetics and perfumes.

WTO Type and no.     G/TBT/N/BRA/469

ผลิตภัณฑ Medicines เร�อง Draft Resolution no 10 23 January 2012

       - Establishes criteria for inclusion and exclusion of products

  from Anvisa?s List of Reference Medicines
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**หมายเหตุ  สามารถอานรายละเอียดฉบับเต็มไดที่ http://www.tisi.go.th/wto/notif.
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ทำลายเหล็ก

ไมไดมาตรฐาน กวา 2 แสนเสน

ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์  สวัสดิวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และคณะผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำส�อมวลชนตรวจทำลายเหล็กไมได

มาตรฐาน ที่ สมอ. ยึดอายัดไวและ คดีถึงที่สุด จำนวนกวา 2 แสนเสน น้ำหนัก 

1,060 ตัน คิดเปนมูลคารวมกวา 28.6 ลานบาท เม�อวันที่  5  เมษายน 

2555 ณ สถานประกอบการ ยานสมุทรปราการ
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สมอ.มอบใบรับรอง 
มอก.17025 : 2548

    นายชัยยง  กฤตผลชัย  เลขาธิการ สมอ. เปนประธานในพิธีมอบ 

ใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 : 2548 

(ISO17025:2555) แก บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไดรับการ 

รับรองขีดความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบจาก สมอ. เม�อวันที่   

5 เมษายน 2555 ณ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด
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สมอ. เปดโครงการ

 เม�อวันที่ 8 เมษายน 2555 นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการ 

สมอ. เปนประธานในพิธีเปดและลงนามแสดงเจตจำนงโครงการฝกอบรมและให 

คำปรึกษาแนะนำการจัดระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 ปงบประมาณ 2555 ใหแกผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของ ณ  

โรงแรมดิเอมเมอรัลด  กรุงเทพฯ

ฝกอบรมและใหคำปรึกษาตามมาตรฐาน

ISO/IEC 17025
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สมอ. จัดสัมมนา
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พบผูประกอบการรานคาเหล็ก ภาคเหนือ

      สมอ. รวมกับสภาหอการคาไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดงาน 

สัมมนา “สมอ.พบผูประกอบการ” โดย  นายชัยยง  กฤตผลชัย 

เลขาธิการ สมอ. เปนประธานในพิธีเปดพรอมปาฐกถาใหความรูกับ 

ผูประกอบการรานคาเหล็กในเขตภาคเหนือตอนลาง อาทิ จังหวัด 

พิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร เปนตน ซึ่งการจัดสัมมนาดังกลาว  

มีวิทยากรใหความรูเร�องมาตรฐานผลิตภัณฑบังคับ ประเภทเหล็ก โดยมี 

ผูประกอบการสนใจเขารวมงานกวา 80 ราย และผูส�อขาวทองถิ่นกวา 20 

ราย เม�อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก



ม.ร.ว.พงษสวัสดิ์  สวัสดิวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

และคณะผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำส�อมวลชนตรวจทำลายเหล็กไมได

มาตรฐาน ที่ สมอ. ยึดอายัดไวและ คดีถึงที่สุด จำนวนกวา 2 แสนเสน น้ำหนัก 

1,060 ตัน คิดเปนมูลคารวมกวา 28.6 ลานบาท เม�อวันที่  5  เมษายน 

2555 ณ สถานประกอบการ ยานสมุทรปราการ
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สมอ. มอบใบรับรอง

 นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการ สมอ. มอบใบรับรองความ 

สามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 : 2548 แกศูนย 

บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม        

ณ หองประชุมเลขาธิการ สมอ. เม�อวันที่ 30 เมษายน ที่ผานมา
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มอก.17025 : 2548 
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Warning

เตือนภัย

เตือนผูประกอบการ

“อยาหลงเช�อผูแอบอาง ขอการสนับสนุนโฆษณา 

การจัดทำหนังสือครบรอบ 43 ป สมอ.

    ใหหนังสือพิมพจัดทำฉบับพิเศษโดยวิธีการขอการสนับสนุนจาก 

ผูประกอบการหาก สมอ. จะดำเนินการจัดทำ จะดำเนินการโดยใช    

งบประมาณของหนวยงานจึงขอแจงเตือนผูประกอบการอยาได 

หลงเช�อในหนังสือขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือรายงานฉบับ 

พิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพดังกลาว

 

  เน�องดวยมีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งแอบอางช�อ สมอ. เพ�อขอ 

การสนับสนุนใหลงโฆษณาในหนังสือรายงานพิเศษ เน�องในโอกาส 

ครบรอบการสถาปนา"สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม" 

(สมอ.) นั้น สมอ.ไมมีนโยบายในการมอบหมาย

กรณีมีผูแอบอางเปนเจาหนาที่ สมอ. และเจาหนาที่ตำรวจ

เขาไปตรวจคนสินคาในรานจำหนายตางๆ สมอ. ขอแจงใหทราบ

วาการปฏิบัติหนาที่ตรวจรานจำหนายสินคานั้น เจาหนาที่ของ 

สมอ.จะแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที ่และบัตร

ขาราชการทุกคร้ังกอนท่ีจะทำการตรวจสินคาภายในราน ซ่ึงหาก

เจาของรานมีขอสงสัยสามารถโทรสอบถามท่ี สมอ. 

เบอร Call Center 0 2793 9300

เตือนรานจำหนายทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพ

ปลอมตัวเปนเจาหนาที่



THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE

MINISTRY OF INDUSTRY

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE

MINISTRY OF INDUSTRY

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

44

5552พฤษภาคม 344 ีทบับฉ 83 ีทป

E - m a g a z i n e

วิศวกรรมสีเขียว

(Green Engineering)

นวัตวิศวกรรมเพ�อสิ่งแวดลอม




