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บทคัดย่อ 

 

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมท่ี

สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณการส่งออกในแต่ละปีท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มตลาดการส่งออกท่ีส าคญัของประเทศ ซ่ึงต่อมา

กลุ่มสหภาพยุโรปก็ไดป้ระกาศใช้กฎเกณฑ์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อก าหนดมาตรการระหวา่งการคา้

กบัส่ิงแวดล้อมต่อรัฐสมาชิกและประเทศคู่ค้าในการส่งออกผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและช้ินส่วน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักลุ่มสหภาพยโุรป ดงัตวัอยา่งเช่น ระเบียบวา่ดว้ยซากอุปกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , ระเบียบว่าด้วยการก าจัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์, ระเบียบวา่ดว้ยกรอบขอ้ก าหนดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใช้

พลงังาน และระเบียบวา่ดว้ยการควบคุมเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีตอ้งการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปบนฐานการ

พฒันาท่ีสะอาดและการปรับตวัของกฎหมายไทยและผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมช้ินส่วน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการดงักล่าว 

ในส่วนของกฎหมายไทย ผลการศึกษาพบวา่การน ากฎระเบียบฯของสหภาพยโุรปดงักล่าวมา

ใช้ในประเทศนั้นส่งผลให้เกิดการพฒันาและปรับตวัของกฎหมายภายในของประเทศไทยข้ึนและยงั

พบถึงอุปสรรคท่ีขดัขวางการพฒันาและปรับตวัของกฎหมายหลายประการดงัเช่นกฎระเบียบฯมีความ
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ซบัซ้อนและรายละเอียดมาก, ความไม่พร้อมของกฎหมายพื้นฐาน, ฐานะและการพฒันาทางเศรษฐกิจ

ท่ีดอ้ยกวา่ เป็นตน้ 

ในการปรับตวัของผูป้ระกอบการ ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาและอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการใน

การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปนั้น เก่ียวกบัปัญหาดา้นตน้ทุน, 

ปัญหาด้านบุคลากร, ปัญหาด้านภาษาท่ีเป็นภาษาต่างประเทศเชิงกฎหมายและความซับซ้อนของ

กฎระเบียบฯ 

ในส่วนของบทบาทของภาครัฐ การส่งเสริมเพื่อการปรับตัวของผูป้ระกอบการในการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของสหภาพยุโรปนั้นยงัคงไม่เพียงพอ ปัญหาท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปัญหา

ในการส่งเสริมสนบัสนุนและให้ความรู้เชิงลึกในมาตรการดงักล่าว, ปัญหาห้องปฏิบติัการทดสอบ 

หรือ Testing Lab ในประเทศท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับหรือได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป, ปัญหา

ความล่าชา้ของมาตรการภาครัฐ เป็นตน้  

 ดงันั้น จากการศึกษา ผูว้ิจยัจึงเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายของสหภาพยุโรปบนฐานการ

พฒันาท่ีสะอาดนั้น เป็นมาตรการเชิงบวกท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการพฒันากฎหมายภายในประเทศ 

และเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต ท่ีค  านีงถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน แต่กระนั้น การ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการดงักล่าว ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

ผลส าเร็จต่อไปในอนาคต   
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ABSTRACT 

 

The electric and electronic parts industries are one of the major industries which contribute 

majorly to national revenue as shown important quantities of exports which increase each year. The 

European Union is an important export market.  It put in place environmental legal measures for 

trades among the European Union member states as well as trades between the European Union and 

other countries. Many of these measures have impact on electric and electronic industries and parts 

such as Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE, Directive on Restriction of 

the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment: RoHS, 

Framework for the Setting of Ecodesign Requirements for Energy Using Products: EuP, and 

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: REACH 

This independent study aims to analyze the European Union legal measures on clean 

development and the adjustment of Thai laws and of electric and electronic parts of industrial 

enterprises in Thailand to comply with these measures.  

Concerning Thai law reforms, the study found that effort to comply with the European 

environmental measures has led to amelioration and adaptation of Thai legal framework. Obstacles 
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to effectively implement the European legislations include complexes and details of the European 

legislations, insufficiency of Thai legal system and lower level of economic development etc. 

Concerning the industries, obstacles to effective compliance with the European legislations 

concern high costs, lack of competent personnel, incomprehension of foreign legal languages as 

well as complexity of such measures.  

As for the government sector, promotion and support for adaptation of the entrepreneurs 

were not sufficient. There were remained difficulties related to providing in-depth knowledge of 

such measures, lack of recognition of quality of testing labs in the country from the European 

Union, as well as delayed actions. 

Thus, the researcher thinks about the European Union measures on clean development that 

are the positive measures which can able to support Thai legal system development and 

manufacturing processes improvement to be more realized to environmental matters. Therefore, to 

comply with such measures, it requires the cooperation of both the public and private sectors to be 

success in the future. 


