
นวตักรรมการพฒันาสินคา้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

Green innovation and Eco Design

โดย ดร.กติตนิันท์  อันนานนท์ 
สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)



Global Trends
Past
• Growth development เน้นการ

พฒันาเพื่อสร้างผลกําไร

• ตลาดเป็นของผู้ผลติ

• การแขง่ขนัด้านราคา โดยการลดต้นทนุ

• การกีดกนัทางการค้าโดยใช้กําแพงภาษี

เน้น การปกป้องอตุสาหกรรมภายใน

• การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

Future
• Sustainable development 

เน้นการพฒันาที่ยัง่ยืน

• ตลาดเป็นของผู้บริโภค

• การแขง่ขนัด้านคณุภาพ และการเพิ่ม

คณุคา่ของสนิค้า โดยการสร้าง Brand
• การกีดกนัทางการค้าโดยใช้ประเด็นความ

ปลอดภยั และสิง่แวดล้อม เพื่อปกป้อง คน 

และสิง่แวดล้อม

• การแก้ปัญหาที่ต้นเหต ุ(ป้องการกนัไมใ่ห้

เกิดปัญหา



Low price Strategy 

• Past
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Value Creation Strategy
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• Future trend

Value of Product
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องค์ประกอบทีช่่วยสร้างคณุค่าให้ผลติภณัฑ์



Goals of (Eco) Design

To design better products, in
shorter time frame at lower cost ,for 
better quality of life and environment.

Challenges : Trade-off (ไดอ้ยา่งเสียอยา่ง)

(ความทา้ทาย) How Eco is it? (วดัอยา่งไร)

Team-Oriented (เกี่ยวขอ้งหลายฝ่าย)

ดีขึน้

เร็วขึน้ ถกูลง

เพื่อคุณภาพชีวติ และ

สิ่งแวดล้อมที่ดขีึน้



What is design?

• To design is to pull together something new or 
arrange existing things in a new way to satisfy a 
recognized need of society

• Design establishes and defines solutions to problems 
not solved before, or new solutions to problems 
which have previously been solved in a different way

• A design may or may not involve invention
• Good design requires both analysis and synthesis  



Eco‐Design: Improve /Develop process & product

การขนส่ง การใช้งานวัตถุดบิ การผลิต&ประกอบ

•ชนิด

•ปริมาณ

•จาํนวน
•พลังงาน

•เทคโนโลยี

•ระยะทาง

•ขนาดบรรจุภณัฑ์

•นํา้หนักบรรจุภณัฑ์
•ความทนทาน

•ง่ายต่อการ

 ซ่อมแซม

•ถอดประกอบง่าย

•ความเป็นพษิ

การกาํจัด 



Product Cost Commitment
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100%

ตน้ทุนที่เกิดจริง

ตน้ทุนที่ถูกกาํหนด

10%

70%



ปัญหาทีพ่บบ่อย

• การเอาสิง่ที่เคยเห็น เคยทํา เคยได้ยิน (วิธีการแก้ปัญหา) มาตัง้เป็น

โจทย์ ทําให้ความต้องการที่แท้จริงไมไ่ด้รับการแก้ไข เช่น

– ชาวนาต้องการเคียวเกี่ยวข้าว

– อตุสาหกรรมฟอกย้อมระดบัชมุชนต้องการต้องการระบบบําบดัสารอนัตราย

ในนํา้ทิง้

– ผู้ประกอบการต้องการใช้ Fuel Cell เพื่อผลติไฟฟ้า



Customer Needs



กรณีศึกษาที่ 1

จดัการกากของเสีย VS การนาํแร่กลบัมาใชป้ระโยชน์
• การนําแร่กลบัมาใช้ประโยชน์

กากตะกอนน้ําเสีย
ในโรงงานชุบโลหะ

มีนิกเกิลในตะกอน
น้ําเสีย

R&D กระบวนการ
นํานิกเกิลกลับมาใช้

ประโยชน์

การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้ําเสีย

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

R&D การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

อิฐจากกากตะกอน



กรณีศึกษาที่ 2

ยอ่ขนาด VS ระบบขนาดเลก็
• ระบบการยอ่ยสลายขยะเปียกในครัวเรือน

ระบบย่อย
ขยะใน

ครัวเรือน

ระบบย่อย
ขนาดใหญ่

น้ําหนักเบา 
ขนาดเล็ก

ติดตั้งใต้ตู้ใน
ครัว

ราคาเหมาะสม

ระบบย่อยขยะ
ขนาดเล็ก



กรณีศึกษาที่ 3

บาํบดันํ้าเสีย VS ลดมลพิษ
• การพฒันาระบบบําบดันํา้เสียจากการฟอกย้อมชมุชน

มลพิษในน้ําเสีย
พัฒนาระบบ
บําบัดมลพิษ

ต้นแบบ

กระบวนการ
ฟอกย้อม

สารเคมี

สีย้อม

ใช้วัสดุทดแทนที่ไม่
ก่อมลพิษ



แนวทางแก้ไข

• วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง 

• อ้างอิงข้อมลูที่ถกูต้อง

• แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือก่อนเกิดเหตุ

Need  Function   Solution



Example: Ecodesign of a dishwasher

• Save energy consumption, by using only 256 kWh
(Six-star energy rating)

• Save water usage  (less than 18 L for a full load)
• Greater material efficiencies

(7.5 Kg lighter than previous models)
• Easier disassembly for end-of-life recycling

Dishwasher

“If every dishwasher in current use
in Australia was replaced by the new
Dishlex Global 500, we could save
approximately 10.5 billion litres of
water - and 700,000 tonnes of
carbon dioxide - per annum.” 

Ref: CFD, RMIT



Redesign by EcoDesign 

“Mirra” เก้าอีท้ี่ "ดีตอ่สิง่แวดล้อมที่สดุ และนัง่สบายที่สดุ" 

ใช้ Green Energy ในการผลติ นัน่คือ ไฟฟ้าพลงังานลม

และพลงังานชีวมวล (Biomass) ทีมออกแบบพยายามใช้

วสัดใุห้น้อยที่สดุ และเลือกวสัดทุี่จะใช้ซํา้หรือรีไซเคิลได้

ซํา้ๆ โดยไมเ่สื่อมคณุภาพลงเหมือนวสัดทุัว่ๆ ไป (ไม่ down 

cycle = ยิ่งรีไซเคิล ยิ่งด้อยคณุภาพลง) ซึง่สอดคล้องตาม

แนวคิด C2C หรือ Cradle to Cradle



รายการตรวจสอบ นาํมาปรับใชแ้ลว้ ยงัไม่นาํมาปรับใช้

2. ลดการใชว้สัดุ

 2.1 ลดนํ้าหนกั 

 2.2 ลดปริมาตร ขนาด เพื่อการขนส่ง 

 2.3 ลดชนิดของวสัดุ









Needs? ‐> Functions? ‐> Solutions



Needs? ‐> Functions? ‐> Solutions



EcoDesign of a HP Computer Workstation

before

After (redesigned with 
EcoDesign concept)

Savings
• 70% housing parts
• 95% screw joints
• 50% assembly time
• 90% disassembly time
• 90% recyclable



EU Legislation 

Source: EGG 2004 + Materials



กฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มสนิคา้นําเขา้ EU

REACHEuPRoHSWEEEELV

2545 2548 2549 2550 2561

 จดัการซาก

 กาํหนดสดัส่วน

Reuse/

Recycle/

Recovery

 หา้มใชโ้ลหะหนกั 

4 ชนิด

 จดัการซาก

 กาํหนดสดัส่วน

Reuse/

Recycle/

Recovery

 หา้มใช ้

สารอนัตราย 

6 ชนิด

 ออกแบบเชงิ

นิเวศเศรษฐกจิโดย

คาํนึงถงึผลต่อ

สิง่แวดลอ้มตลอด

วงจรของชวีติ

ผลติภณัฑ์

 จดทะเบยีน

 ประเมนิ

 อนุญาต

 จาํกดัการใช ้

ทีม่าhttp://www.thairohs.org/

มาตรการรองรบักฎระเบยีบของสหภาพยุโรปกระทรวงอตุสาหกรรมสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม



WEEE

บงัคบัใชเ้มือ่ปี 13 สงิหาคม 2548 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ป้องกนัไมใ่หเ้ศษเหลอืทิ้งมจีาํนวนเพิม่ขึ้น ส่งเสรมิการนาํ

กลบัมาใชใ้หม ่และลดผลกระทบจากการกาํจดัเศษเหลอื

ทิ้ง โดยกาํหนดใหผู้ผ้ลติและผูน้าํเขา้สนิคา้ตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัซาก

ของผลติภณัฑท์ีห่มดอายุการใชง้านแลว้ ซึง่จะเป็นการลด

ภาระงบประมาณจากภาครฐัในการจดัการซากเหลา่นัน้

ระเบยีบว่าดว้ยเศษเหลอืทิ้งผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(Directive on Wasted Electrical 

and Electronic Equipment : WEEE )



ประเภทของผลติภณัฑท์ ัง้ 10 กลุม่ที่จดัเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ่ม กลุ่มผลติภณัฑ์ (recovery)* (re-use/recycle) *

1 เครื่องใชข้นาดใหญ่ที่ใชใ้นครัวเรือน (Large household appliances) 80 % 75 %

2 เครื่องใชข้นาดเลก็ที่ใชใ้นครัวเรือน (Small household appliances) 70 % 50 %

3 อุปกรณ์โทรคมนาคม (IT and Telecommunication equipment) 75 % 65 %

4 Consumer equipment เช่น โทรทศัน ์วทิย ุHi-fi กลอ้งวดีีโอ 75 % 65 %

5 อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง (Lighting equipment) 70 % 50 %

6 เครื่องมือไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (Electrical and electronic tools) 70 % 50 %

7 ของเล่นเดก็ (Toys) เครื่องเล่นเพื่อความบนัเทิงและเครื่องกีฬา 70 % 50 %

8 อุปกรณ์การแพทย์ ยงัไม่กาํหนด ยงัไม่กาํหนด

9 เครื่องมือวดัหรือควบคุมต่างๆ (Monitoring and control instruments) 70 % 50 %

10 อุปกรณ์ขายของอตัโนมตัิ (Automatic dispensers) 80 % 75 %

ขอ้ยกเวน้ Gas discharge lamp 80



RoHS

ประกาศ:27 มกราคม 2546, มผีลบงัคบัใช ้1 

กรกฏาคม 2549 วตัถปุระสงค ์จะเหมอืน WEEE 

(สนบัสนุนเป้าหมายของWEEE)โดยหา้มมสีารอนัตราย 

6 ประเภท ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท แคดเมยีม โครเมยีมเฮ

กซาวาเลนท ์โพลโีบรมเินตไบฟีลนี และ โพลโีบรมเินต

เตด็ไดฟีนิลอเีทอร ์ปนเปื้อนอยู่ในผลติภณัฑท์ีจ่ะวาง

จาํหน่ายในตลาดเกนิกวา่ปรมิาณทีก่าํหนดไว ้

ระเบยีบว่าดว้ยการจาํกดัการใชส้ารอนัตรายในผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(Directive on 

Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment : RoHS)



RoHS

 ตะกัว่: ส่วนใหญ่พบใน แบตเตอรี่ ผสมใน PVC แผ่นวงจรพมิพ ์IC ผสมในสี

 ปรอท: เครื่องมอืวดั สวทิซ ์หลอดไฟ Thermostat รเีลย ์ผสมในพลาสตกิ (กนัเชื้อรา)

 แคดเมยีม: พบใน แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส,์ หนา้สมัผสั,IR detector, จอภาพ (รุ่น

      เก่า), ผสมใน PVC, ผสมในสี

 โครเมยีม+6: เคลอืบป้องกนัการกดักร่อน ผสมในส ีแบตเตอรี่ ใน Heat exchanger

 โพลโิบรมเินทไบฟินิล (PBB): ปจัจบุนัไมค่่อยมใีช ้(เลกิผลติต ัง้แต่2000)

 โพลโิบรมเินทเตด็ไดฟินิลอเีทอร ์(PBDE): ผสมในพลาสตกิเพือ่ป้องกนัการลกุเป็นไฟ  

       พบใน  แผ่นวงจรพมิพ ์ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส ์สายไฟ ข ัว้สายไฟ Case(พลาสตกิ)



ELV

ระเบยีบว่าดว้ยยานยนตท์ี่หมดอายุ (Directive on Endof-Life Vehicles : ELV)

บงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2545 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลด
ของเสยีจากยานยนต ์โดยบงัคบัใหม้กีารบาํบดัซากยานยนต์

อย่างถกูวธิ ีและนาํชิ้นส่วน/วสัดุกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หไ้ด ้

ตามสดัส่วนทีก่าํหนด และหา้มใชส้ารโลหะหนกั 4 ชนิดไดแ้ก่ 

ตะกัว่ ปรอท แคดเมยีม และโครเมยีมเฮกซาวาเลนท ์โดยใช ้

หลกัการผูผ้ลติตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัการ

ซากท ัง้หมด



EuP

บงัคบัใชใ้นปี 2550 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กาํหนดกรอบผลติภณัฑ์

ทีจ่ะวางจาํหน่ายในสหภาพยุโรปใหเ้ป็นผลติภณัฑร์กัษส์ิง่แวดลอ้ม 

มกีารคาํนึงถงึประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและมกีารป้องกนัปญัหาที่

จะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตลอดช่วงวงจรชวีติผลติภณัฑ ์ซึง่

ระเบยีบนี้จะเป็นการขยายขอบเขตการพจิารณาผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้มซึง่เกดิจากผลติภณัฑใ์หค้ลอบคลมุตลอดวฎัจกัรชวีติ 

ตัง้แต่การไดม้าซึง่วตัถดุบิและพลงังาน การผลติผลติภณัฑก์าร

ขนส่ง การใชง้าน การบาํรุงรกัษา และการจดัการหลงัหมดอายุการ

ใชง้านวา่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างไรบา้ง

ระเบยีบว่าดว้ยกรอบขอ้กาํหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกจิสาํหรบัผลติภณัฑท์ี่ใชพ้ลงังาน 

(Framework for the setting of ecodesign requirements for Energy Using Products :EuP)



REACH

บงัคบัใชใ้นปี 2550 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิระบบ

คุม้ครองความปลอดภยัของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มจาก

อนัตรายของสารเคม ีโดยกาํหนดใหผู้ผ้ลติ/ ผูน้าํเขา้สารเคมี

ตอ้งยืน่จดทะเบยีน หากเกนิ 100 ตนั/ปี/ราย ตอ้งผ่านระบบ

การประเมนิส่วนสารทีก่่อใหเ้กดิมะเรง็หรอืมผีลต่อการกลาย

พนัธุ ์ซึง่จดัเป็นCMRs (Carcinogenic, Mutagenic of 

Toxic to Reproduction) รวมท ัง้สารทีม่พีษิตกคา้งยาวนาน 

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตก่อนจงึจะผลติหรอืจาํหน่ายได ้

ระเบยีบว่าดว้ยการควบคุมเคมภีณัฑ ์(Registration,Evaluation, Authorization and Restriction of

Chemicals : REACH)



Packaging Waste

ประกาศใช ้ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2537

แกไ้ขใหม ่ณ วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2547

ขอ้กาํหนดทีส่าํคญัคอื

 กาํหนดสดัส่วน 3R ใหม่

 บงัคบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์

 หา้มไมใ่หม้ ีตะกัว่ ปรอท โครเมยีม+6

      แคดเมยีม รวมกนัเกนิ 100 ppm หรอื 0.01 % 

     โดยนํา้หนกั



Management
Systems

ISO 14004 (EMS)

general guidelines
on principles, systems

& supporting
techniques

ISO 14001 (EMS)

specification with
guidance for use

Evaluation &
Auditing Tools

Environmental
Performance

Evaluation (EPE)

ISO 14031 guidelines

Environmental
Auditing (EA)

14010 general principles

14011-1 audit procedures

14012 qualification criteria
for environmental
auditors

Product-Oriented
Support Tools

Life Cycle Assessment (LCA)
14041 general principles &

practices
14042 life cycle inventory analysis
14043 life cycle impact assessment
14044 life cycle improvement

assessment

Environmental Labelling (EL)
14020 basic principles for all

environmental labelling
14021 terms & definitions
14022 symbols
14023 testing & verification
14024 guiding principles, practices

& criteria for certification
programs

ISO/IEC Guide 64 environmental 
aspects of product standardsOther standards writers

Road Map ‐ ISO 14000
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