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บทนํา 
 Green IT กําลังเปนกระแสหลักที่มาแรงดานกลยุทธทางเทคโนโลยีขององคกร ซึ่งสอดรับกับกระแส
การตื่นตัวในการแกไขปญหาโลกรอน (Global Warming) จากผลการสํารวจของ Gartner “Top 10 
Strategic Technologies for 2008” พบวา Green IT มาเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากองคกรสวนใหญตองการ
เพิ่มความใสใจตอสิ่งแวดลอม ลดคาใชจายดานพลังงาน เปนขอกําหนดหรือมาตรฐานของธุรกิจที่รัฐบาล
ประเทศน้ันๆ ตองการใหเปนในดานการประหยัดพลังงาน หรือการดูแลสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนสวน
หน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือองคกร (CSR: Corporate Social Responsibility) ในขณะ
ที่สินคาและอุปกรณไอที ไดมีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วจากรุนสูรุนและดวยความที่สินคาไอทีมีอายุ
การใชงานไมยาวนานนัก เชน ประมาณ 3-4 ป สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา รวมถึง จอคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหเกิดปญหาท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได คือการ
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เกิด e-Waste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส เม่ืออุปกรณไอทีเหลาน้ันชํารุดหรือหมดอายุการใชงาน หลายองคกร
มักจะกําจัดโดยการขายทอดตลาด หรือนําไปบริจาคเพื่อใชเปนอะไหล แตอยางไรก็ตามยังมีขยะ
อิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดและยังไดรับการจัดการที่ไมถูกวิธี ทําใหเปนพิษ
ตอสิ่งแวดลอมและผูคนที่เขาไปเกี่ยวของ ผูเขียนจึงอยากนําเสนอแนวทางในการชวยลดขยะอิเล็กทรอนิกส
สําหรับองคกร หรือแมแตในระดับบุคคล ภายใตแนวคิดของ Green IT  
 

สถานการณ e-Waste ในปจจุบัน 
 e-Waste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส เปนของเสียที่ประกอบดวย เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เสียหรือไมมีคนตองการแลว ขยะอิเล็กทรอนิกสเปนประเด็นวิตกกังวล เนื่องจากชิ้นสวน
หลายชิ้นในอุปกรณเหลานั้นเปนพิษและไมสามารถยอยสลายตามธรรมชาติได หลายประเทศโดยเฉพาะแถบ
ยุโรปตะวันตกไดออกกฎหมายเพื่อจัดการกับกรณีดังกลาว โดยใหบริษัทผูผลิตท่ีจะวางตลาดในผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส(Consumer Electronic) ตองจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกสไปกําจัดกอนถึงจะวางจําหนายใหมได 
ซึ่งเปนมาตรการสําคัญท่ีถูกใชเพื่อแกปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ขณะเดียวกันดวยพฤติกรรมการบริโภคที่มี
ลักษณะใชแลวทิ้งท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหหลายๆ ประเทศตองสูญเสียเงินเพื่อทําการจัดเก็บและทําลายขยะ
แตละปเปนจํานวนมาก  
 จากการประเมินขององคการสหประชาชาติ (UN) ขยะอิเล็กทรอนิกส ไดทวีจํานวนมากขึ้นทั่วโลก
และในไมชาอาจมีปริมาณสูงเกิน 40 ลานตันตอป หรือมากพอท่ีจะบรรทุกจนเต็มหลังรถขยะที่เรียงกัน
เทียบเทาความยาวครึ่งรอบโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความตองการใชงานสินคาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก ขณะที่ราคาเครื่องคอมพิวเตอรใหม โทรศัพทมือถือและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ถูกลงและมีอายุการใชงานสั้นลง หรือลาสมัยเร็วขึ้น  
 Gartner Research (www.gartner.com) บริษัทวิจัยในอุตสาหกรรมไอที ได เคยประเมินวา
คอมพิวเตอรราว 133,000 เคร่ืองถูกทิ้งทั้งจากบานอยูอาศัยและภาคธุรกิจในแตละวัน ที่สําคัญมีเพียง รอยละ 
10-15 ของขยะอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่ถูกนําไปรีไซเคิล(Recycle) เพื่อนํากลับไปใชใหม โดยรอยละ 80 ของ
การรีไซเคิลสงออกไปยังตางประเทศเพื่อเขารานแยกชิ้นสวน ท่ีมีลูกจางคาแรงถูกคอยทําหนาที่แยก
สวนประกอบและอุปกรณภายในเครื่องท่ียังสามารถใชงานไดออกมา สวนท่ีเหลือกลายเปนซากใหฝุนจับอยู
ภายในบาน หรือนําไปกองทิ้งไวที่ลานทิ้งขยะของชุมชน ซ่ึงเสี่ยงตอการรั่วไหลของสารพิษ  

ขยะอิเล็กทรอนิกสมีธาตุตางๆ ในขยะอิเล็กทรอนิกสมากกวา 38 ชนิดดวยกัน บางชนิดเปนสารพิษ 
โดยเฉพาะโลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม นอกจากน้ียังมีสารหนู กํามะถัน และสารเคมีอีกเปน
จํานวนมาก แมกระทั่งจอมอนิเตอรสําหรับคอมพิวเตอรโดยทั่วไป ก็มีตะก่ัวอยูถึงรอยละ 6 โดย
น้ําหนัก สวนมากจะอยูในแกวของจอภาพ CRT  หากไมมีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองจะ
กอมลพิษตอสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยในวงกวาง องคการสหประชาชาติ จึงได
ดําเนินโครงการบรรเทาปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (Solving the E-Waste Problem: StEP- www.step-
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initiative.org) เพื่อรณรงคการลดปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสท่ัวโลก ภายใตความรวมมือท้ังจากหนวยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงมีบริษัทไอทีชั้นนํา เชน Microsoft, Ericsson, Hewlett-Packard(HP) และ DELL เพื่อ
สรางมาตรฐานการรีไซเคิลอุปกรณใหเปนมาตรฐานโลก และขยายอายุการใชงานผลิตภัณฑใหยาวนานขึ้น 
รวมทั้งเพื่อกระตุนตลาดสินคามือสองใหเพิ่มมากขึ้นดวย  

 กระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญก็คือ
การรีไซเคิล (Recycle) การนํามาใชใหม (Reuse) และการ
ปรับใหม (Refurbish) แตความทาทายที่ยังคงอยูของการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ก็คือการที่วัสดุนั้นไมสามารถ
นําไปใชใหมได การรีไซเคิลแบบเดิม หรือการกําจัด
แบบเดิมโดยการนําไปถมในที่ ดินจึ ง เกิดขึ้นตามมา 
มาตรฐานสําหรับท้ังสองแนวทางนั้นถูกมองจากมุมมองเชิง
กฎหมายที่แตกตางกันมาก ไมวาในประเทศกําลังพัฒนา 
หรือประเทศที่พัฒนาแลว รวมถึงตนทุนระบบรีไซเคิลที่มีผล
ตอสภาพแวดลอม แตหลายประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป ไดออกกฎหมายหามนําขยะอิเล็กทรอนิกสไปถมในที่ดิน และกอใหเกิดอุตสาหกรรมจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสอยางถูกตองตามมา เชน สหภาพยุโรปไดใชระเบียบ WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) และ RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ในการควบคุมขยะ
อิเล็กทรอนิกส บางรัฐในสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงนโยบายหามนําจอ CRT ไปฝงดิน การเก็บ
คาธรรมเนียมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกสกับโทรทัศนและมอนิเตอรใหมทุกรุนท่ีจําหนายไป เพื่อให
ครอบคลุมตนทุนการรีไซเคิลดวย สําหรับอัตราคาธรรมเนียมน้ันขึ้นอยูกับขนาดของจอมอนิเตอร  
 สําหรับประเทศในเอเชีย หลายประเทศก็เริ่มตื่นตัวในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส โดยบาง
ประเทศไดออกกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวอยางชัดเจน ขณะที่บางประเทศก็อยูระหวางการศึกษา 
เพื่อหาแนวทางแกไขอันเปนมาตรการที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในสวนของการประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด หรือการออกกฎหมายขยะอิเล็กทรอนิกส เชน กฎหมายรีไซเคิลคอมพิวเตอรแหงชาติ (National 
Computer Recycling Act)  

จากรายงาน “สินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว: การสํารวจอยางตอเนื่อง-The results of the 
Green Electronics Survey 2008” ของกรีนพีซ (www.greenpeace.org) ไดประเมินความคืบหนาของ
บริษัทผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ไดใหคํามั่นสัญญาแกผูบริโภคตอการพัฒนาสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสหลัก15 แบรนด ไดนําเสนอผลิตภัณฑผลิตภัณฑตางๆ 
ของตนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดรวมทั้งสิ้น 50 ตัวอยาง อาทิ ผลิตภัณฑประเภทโทรศัพทมือถือ 
สมารทโฟน โทรทัศน เครื่องคอมพวิเตอรและจอมอนิเตอร คอมพิวเตอรพกพา เกมคอนโซล  ซึ่งทางกรีนพีซ
ไดนํามาวิเคราะหตามเกณฑความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินใหคะแนนจัดอันดับผลิตภัณฑ
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เหลาน้ัน พบวา ปริมาณรุนสินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีการใชพลาสติกพีวีซีซึ่งเปนอันตรายและสารเคมีอันตราย
อื่นๆ มีจํานวนลดนอยลง และมีการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดพลังงานและไมมีการใชสารปรอท 
รวมทั้ง มีการใชพลาสติกรีไซเคิลในชิ้นสวนผลิตภัณฑในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะในโทรทัศน และ
จอมอนิเตอร และผูผลิตหลายรายเริ่มมีการตั้งจุดเก็บรับคืนสินคาที่เสื่อมสภาพการใชงานคืนเพื่อนํากลับไปรี
ไซเคิลอีกดวย บางบริษัทไดมีการปรับปรุงผลิตภัณฑอยางรวดเร็วตามขอกําหนดของ Energy Star ซึ่งเปน
เกณฑประเมินประสิทธิภาพพลงังานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

จอมอนิเตอรแบบกวาง รุน L 2440x ของเลอโนโวไดรับคะแนนสูงสุด 6.9 คะแนน จาก 10 คะแนน 
และนําทิ้งหางผลิตภัณฑจอมอนิเตอรจากแบรนดอื่นๆ  สวนผูนําในผลิตภัณฑประเภทอื่นๆ น้ัน ประกอบดวย 
โทรทัศนรุน LC-52GX5 ของชารป ซึ่งได 5.92 คะแนน โทรศัพทของซัมซุง รุน F268 ได 5.45 คะแนน 
Smart phone ของโนเกียรุน 6210 ได 5.2 คะแนน คอมพิวเตอรพกพาของโตชิบา รุน  Portege R600 ได 
5.57 คะแนน และคอมพิวเตอรตั้งโตะ รุน ThinkCenter M58 ของเลอโนโว ได 5.88 คะแนน    

คารซี  ฮารเรล ผูประสานงานรณรงคดานสารพิษ กรีนพีซสากล กลาววา “อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสกําลังเดินมาถูกทาง และผูผลิตควรเรงแขงขันพัฒนาและขยายไปสูผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ และท่ี
สําคัญคือการเรียนรูประยุกตนําการปฏิบัติที่ดีของแตละแบรนดไปใช เราม่ันใจวาผูผลิตทั้งหลายลวนเปนผู
ริเริ่มเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนั้น การกาวสูความเปนผูนําในการทําใหผลิตภัณฑของตนเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและตอผูบริโภคจึงไมใชเรื่องยาก” สามารถดาวนโหลด รายงาน “สินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว: การ
สํารวจอยางตอเนื่อง” ไดท่ี http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/green-electronics-
survey-2  ซึ่งเกณฑการจัดอันดับสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียวของกรีนพีซ ไดแก การลดการใชสารพิษใน
ผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพพลังงาน อายุการใชงาน พลังงานที่ใชในการผลิต และคะแนนพิเศษเพิ่มเติมสําหรับ
นวัตกรรมที่โดดเดน 

<< ภาพขยะอิเล็กทรอนิกสใน
กวางตุ ง—ก รีนพีซ  กล า วว า 
ประเทศจีนมีขยะอิเล็กทรอนิกสมี
พิษถูกทิ้ งสูงถึง  4,000 ตันตอ
ชั่วโมง ขยะปริมาณมหาศาลถูก
ขนส ง อ ย า ง ส ม่ํ า เ ส มอ  แ ล ะ
บอยครั้งผิดกฎหมาย  ในฐานะ
ขยะ จากยุโรป สหรัฐอเมริกา และ 
ญี่ปุน ไปยังสถานท่ีที่คนงานที่
ปราศจากการปองกันใดๆ คนหา
ชิ้นสวนและวัสดุเพื่อนํากลับมาใช
ใหม 
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 จากรายงานการจัดอันดับบริษัทในคูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียวฉบับลาสุด (ฉบับแรกเม่ือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบันเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551) ซึ่งเปนฉบับที่ 10 โดยพิจารณาจาก
นโยบายและการปฏิบัติดานสารเคมี และการปฏิบัติดานความรับผิดชอบของผูผลิตในการรับสินคาที่ไมใช
แลวกลับคืนและนําไปรีไซเคิล พบวาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสยังคงหางไกลจากความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยมีเพียงไมกี่แหงท่ีคะแนนเกิน 5 คะแนน จาก 10 คะแนน แมวาคะแนนในปน้ีจะเพิ่มสูงขึ้น แตก็ยังนอย
กวา 7 คะแนน  สําหรับผลการจัดอันดับนั้น ปรากฏดังน้ี 
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6.9 โนเกีย - ไดรับคะแนนสูงสุดเพราะมีโครงการรับสินคากลับคืนโดยสมัครใจที่ครอบคลุมสินคาทุกรุน 

5.9  โซนี อีริกสัน - ไดหลายคะแนนเพราะมีการรับประกันดานส่ิงแวดลอม มีนโยบายการรับสินคา
กลับคืน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑทุกรุน ทุกประเทศ 

5.9 โตชิบา - ข้ึนสูอันดับที่ 3 เพราะไดคะแนนพิเศษในหลักเกณฑดานพลังงาน ปจจุบันโตชิบาใช
พลังงานหมุนเวียน 

5.9 ซัมซุง -  มีนโยบายที่ดีในเรื่องสารเคมีมีพิษและพลังงาน แตแยมากเร่ืองการรีไซเคิล 

5.7   ฟูจิตสึ-ซีเมนต -  ไดคะแนนดีดานพลังงาน แตตองปรับปรุงเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส 

5.7 แอลจี -  คะแนนดีข้ึนเร่ืองการรีไซเคิลและพลังงาน  

5.3 โมโตโรลา - ปรับปรุงนโยบายพลังงาน ขยะอิเล็กทรอนิกส และ การรีไซเคิล  

5.3 โซนี -  ยังตองปรับปรุงดานนโยบายพลังงาน 

5.1 พานาโซนิค - ไดคะแนนสูงสุดดานพลังงาน แตยังไดคะแนนแยในหลักเกณฑขยะอิเล็กทรอนิกส 

4.9  ชารป -  มีนโยบายท่ีดีดานสารพิษ แตไดคะแนนแยดานนโยบายประสิทธิภาพทางพลังงานของ
ผลิตภัณฑ 

4.7  เอเซอร -  ตองปรับปรุงนโยบายการรีไซเคิล และการใชสารพิษ 

4.7  เดลล -  ถูกตัดคะแนน เน่ืองจากเพิกถอนพันธะในการกําจัดพลาสติกพีวีซี และสารหนวงไฟโบรมีน 
(BFRs) ภายในพ.ศ. 2552  

4.5  เอชพี - ยังตองปรับปรุงเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส 

4.3  แอปเปล - ไอพอดรุนใหมๆ ปราศจากทั้งสารพีวีซี และสารหนวงไฟโบรมีน (BFRs) 

4.1  ฟลิปส -  ไดคะแนนดีดานสารพิษและพลังงาน แตไดศูนยคะแนนในหลักเกณฑขยะอิเล็กทรอนิกส 

3.7   เลอโนโว -  ไดคะแนนดีเร่ืองสารเคมีมีพิษ แตไดคะแนนแยเร่ืองการรีไซเคิลและพลังงาน  

2.9  ไมโครซอฟท - ยังคงไดคะแนนแยมากเรื่องการรีไซเคิลและพลังงาน 

0.8 นินเทนโด - ไดศูนยคะแนนในหลักเกณฑสวนมาก ยกเวนการจัดการสารเคมีและ
พลงังาน 
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 ดังน้ัน การที่บริษัทตางๆ จะออกแบบสินคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง 
บริษัทตางๆ จําเปนตองเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานจํากัด ไปสูสินคาที่ปรับปรุงการใชงานได
และมีอายุยาวนาน 
 

แนวทางการจัดการ e-Waste ดวย Green IT 

 แนวทางการแกปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย โดยเฉพาะผูผลิต
และผูจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการกําจัดขยะเหลานั้นไดเปนอยางดี แตถารัฐบาล
ของประเทศนั้นๆ ไมมีมาตรการหรือระเบียบที่เอาจริงตอการจัดการปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตก็มักจะ
ละเลย เพราะการมีขั้นตอนเพิ่มสําหรับการกําจัดขยะ ยอมเปนการเพิ่มตนทุนประกอบการของผูผลิต 

แตในมุมมองดาน IT ผูบริหารองคกรและพนักงานในฐานะผูใชอุปกรณ IT ก็สามารถมีสวนชวยลด
ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (ซึ่งจะชวยลดคาใชจายขององคกรอยางมหาศาล) ภายใตหลักการของ Green IT 
ดวยขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

1. วางแผนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรและอุปกรณตอพวงเขามาใชงานใน
องคกร   กลาวคือองคกรจะตองวางแผนวาจะตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่จําเปนตองใชงาน
ใหเพียงพอกับความตองการใชงานและบุคลากรในองคกร โดยจะตองนําขอมูลดานบุคลากรที่จะเพิ่มข้ึน หรือ
ลดลงมาประกอบการวางแผนในการจัดหาคอมพิวเตอรขององคกร ท้ังนี้ เพื่อใหการจัดหาคอมพิวเตอรในแต
ละครั้งมีจํานวนเพียงพอกับความตองการใชงาน โดยเปนเครื่องหรืออุปกรณยี่หอ รุน และระบบปฏิบัติ
เดียวกันมากที่สุด คอมพิวเตอรและอุปกรณเหลานี้จะถูกใชงานตอไปอีกประมาณ 3-4 ป กอนท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณเหลานี้จะลาสมัย ไมคุมคากับการใชงานตอไป ซึ่งการซื้อ หรือเชาเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมกันเปนจํานวนมากในครั้งเดียว จะทําใหมีความงายตอการบริหารจัดการ การ
บํารุงรักษา พนักงานทุกคนในองคกรไดใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพเทาๆ กัน ไมเกิดปญหาใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเพราะเปนเครื่องที่อยูบน Platform เดียวกัน เม่ือ
คอมพิวเตอรและอุปกรณหมดอายุการใชงานองคกรก็สามารถขายทอดตลาด หรือนําไปบริจาคไดพรอมๆ 
กันในคร้ังเดียว พรอมกับการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณชุดใหมเขามาแทนที่ ไมตองเสียเวลา
ดําเนินการจัดหาหรือตัดจําหนายครั้งละ 5-10 เคร่ือง ผูเขียนขอแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณไอที ตามหลัก Green IT ดังน้ี 

(1) เปลี่ยนมาใชจอ LCD (จอแบน) แทนจอแบบ CRT เพราะจอ LCD จะประหยัดไฟ
มากกวาถึงรอยละ 60 รวมถึงสะดวกในการขนสง เพราะมีน้ําหนักเบากวา และชวยถนอมสายตาอีกดวย  

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Laptop) หรือ Notebook จะชวยประหยัดไฟไดมากกวา
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะถึง 1 ใน 4 เทา หรือคอมพิวเตอรชนิดพกพาสามารถใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะถึงรอยละ 90 แตหากมองในแงประสิทธิภาพในการทํางานแลว เคร่ือง
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คอมพิวเตอรแบบ PC จะมีประสิทธิภาพมากกวา ซ่ึงองคกรจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการนํามาใช
งานเปนสําคัญ เชน การใชแบบประจําที่ หรืองานภาคสนาม 

(3) เครื่องพิมพแบบหมึกพน (Inkjet Printer) ใชพลังงานนอยกวาเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
(Laser Printer) ถึงรอยละ 90 แตอยางไรองคกรก็จะตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพและวัตถุประสงคในการใช
งานเปนสําคัญ เชน หากตองใชกับงานพิมพท่ีตองการความรวดเร็วหรือปริมาณมาก เครื่องพิมพแบบเลเซอร
ยอมเหมาะสมมากกวาเครื่องพิมพแบบหมึกพน 

(4) ควรเลือกซื้อเคร่ืองพิมพที่มีคุณสมบัติในการพิมพกระดาษไดสองหนา เพราะการพิมพ
กระดาษสองหนาตั้งแตแรก จะชวยประหยัดพลังงานมากกวาการนําหนาท่ีเหลือกับมาพิมพใหม (กระดาษ 
Recycle) 

(5) เครื่อง All in one ที่เปนไดทั้งเครื่องพิมพ โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องสแกน
ในตัว จะใชพลังงานนอยกวาการมีเครื่องใชไฟฟาหลายเครื่อง 

(6) องคกรควรนําหลักการทํา Visualization แกเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายมาใชงานภายใน
องคกร เพราะจะชวยประหยัดพลังงาน ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
อยางเต็มขีดความสามารถของเครื่อง เพราะในภาวะปกติที่ไมไดทํา Virtualization เคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายจะถูกใชงานเพียง รอยละ 20 จากความขีดความสามารถทั้งหมดที่เคร่ืองมี สามารถศึกษาการทํา 
Virtualization ไดท่ี http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6074941.html 

(7) ควรจะหาซอฟตแวรที่สนับสนุนการทํางานรวมกันในองคกร (Collaboration Software) 
เขามาใชงาน เพื่อลดการรับสงขอมูลและสื่อสารกันผานกระดาษ 
 

2.  เลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ใสใจตอสิ่งแวดลอม  
(1)  การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีจากบริษัทที่ใสใจสิ่งแวดลอม สามารถ

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจากคูมือสินคาอิเล็กทรอนิกสสีเขียว ฉบับที่ 10 - พฤศจิกายน 2551(ฉบับลาสุด) ซึ่ง
จัดทําโดยกรีนพีซ ดาวนโหลดไดท่ี www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/greener-e-guide-v10)  

(2) เลือกซื้อผลิตภัณฑคอมพิวเตอรที่ประหยัดไฟ (มีเครื่องหมาย Energy Star 4.0 
compliant หรือฉลากประหยัดไฟ เบอร 5) และไมทําลายสิ่งแวดลอม สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
www.climatesaverscomputing.org 

(3)  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพและเคร่ืองใชสํานักงานอื่นๆ ที่ชวย
ประหยัดพลังงานไดที่ www.energystar.gov/index.cfm?c=ofc_equip.pr_office_equipment 
 

3. กําหนดแนวปฏบิัติในการใชเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวงดวยหลัก Green IT 
(1) ควรปรับความสวางของจอภาพ (Brightness) ลง และพยามปรับการแสดงผลของ

หนาจอเปนสีดําใหมากที่สุด ตราบเทาที่ไมทําใหคุณรูสึกยากลําบากในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร
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ตามปกติ และเม่ือคิดวาจะไมไดใชเครื่องคอมพิวเตอรอีกเปนเวลานานประมาณ 30 นาทีขึ้นไป ควรปดสวิทซ
จอภาพเสมอ (ไมจําเปนตองปดเคร่ืองคอมพิวเตอรก็ได)  

(2) เลือกใชโปรแกรม GreenPrint (ดาวนโหลดฟรีที่ www.printgreener.com) เพื่อชวยลด
ความสิ้นเปลืองของกระดาษเมื่อพิมพหนางานจากเว็บไซต หรือหากตองการพิมพเอกสารจากโปรแกรม 
WORD ก็สามารถลดความสิ้นเปลืองไดงายๆ ดวยการตั้งขอบกระดาษกอนสั่งพิมพเพื่อใหใชกระดาษเต็ม
พื้นที่และคุมคาที่สุด 

(3) ควรพิมพสีเทาที่จําเปนจริงๆ เพราะการพิมพสีสิ้นเปลื้องพลังงานมากกวาการพิมพขาว
ดํา พนักงานในองคกรสวนใหญจะชอบพิมพสีโดยไมจําเปน เพียงเพราะเห็นวามันสวยงาม 

(4) งดการพิมพเอกสารออกมาทางกระดาษโดยไมจําเปน ควรใชการรับสงขอมูลผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ(e-
Office) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต เปนตน เพราะการสรางเอกสารที่เปนกระดาษนอกจากจะสิ้น
เปลื้องพลังงานของเคร่ืองพิมพ เครื่องถายเอกสารแลว ยังเปนการทําลายตนไมซึ่งชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดดวย ปญหานี้จะพบมากในหนวยงานราชการที่ยังมีพื้นฐานการทํางานบนกระดาษ แตก็
เปนที่นายินดีเม่ือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําลังจะออกระเบียบที่เกี่ยวกับการที่ใหสวนราชการใช
เอกสารที่เปนอิเล็กทรอนิกสในการสื่อสารระหวางกันได เชนเดียวกับเอกสารที่เปนกระดาษ 

(5) จัดไฟลเอกสารในเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ สามารถเขาเปดคนไดงาย เพื่อ
ไมใหเสียเวลาเปดหนาจอนานเพียงเพราะการคนหาไฟลขอมูล 

(6) ศึกษาการใชคําสั่งประหยัดพลังงานเคร่ืองคอมพิวเตอร (Power Management) ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อลดการใชไฟฟาเมื่อเครื่องไมไดถูกใชงาน อาทิเชนตั้งคาใหเปนโหมด 
Standby หรือโหมด Hibernate ซ่ึงโหมด Hibernate นี้จะชวยประหยัดพลังงานไดมากที่สุด สวนโหมด 
Screen server นั้นไมไดชวยประหยัดพลังงานอะไรเลย 

(7) ผูใชคอมพิวเตอรทั้งหลายควรปดเคร่ือง ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใชงาน เพราะอุปกรณไอที 
ทั้งหลายเปนตัวปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) แมในภาวะที่ปดเครื่องแตไมไดถอดปลั๊กซึ่งมีไฟเลี้ยง
อยูก็ยังทําใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด รวมๆ แลวท้ังขณะใชงานและปดเครื่องก็ในราวปริมาณ 
35 ลานตันตอป  

(6) ควรใหพนักงานผอนคลายจากการอยูกับคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวไปทํากิจกรรม
อยางอื่นที่เปนประโยชน เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาลงบาง และเปนการพักสายตาไปในตัว 
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4.  เขารวมโครงการกําจดัขยะอิเล็กทรอนิกสอยางถูกวิธ ี
(1) การกําจัดขยะคอมพิวเตอรและอุปกรณไอทีอยางถูกวิธี ทุกๆ ปมีขยะอิเล็กทรอนิกส

เกิดขึ้นเปนจํานวนหลายลานตัน ปจจุบันบริษัทตางๆ จึงเริ่มมีการรณรงคเรื่องนี้กันอยางจริงจังมากขึ้น ดังนั้น 
กอนการจะเปลี่ยน หรือทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณไอทีของคุณ ลองติดตอสอบถามบริษัทผูผลิต หรือผู
จําหนายผลิตภัณฑนั้น ถึงโครงการรีไซเคิลที่คุณสามารถรวมดวยชวยกันไดไมยาก อาทิเชน โครงการรี
ไซเคิลฮารดแวรและสงเสริมใหลูกคาคืนตลับหมึกพิมพของ HP หรือการรับรีไซเคิลฟรีถึงบานของ Dell 
Computer นอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะเหลาน้ีอยางถูกตองและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมดวย 

(2) องคกรควรจัดใหมีจุดรวมขยะอิเล็กทรอนิกสขององคกร กอนนําไปใหรานคา หรือ
หนวยงานที่ รับกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส การมีสถานที่รองรับขยะท่ีชัดเจน จะทําใหคนในองคกรให
ความสําคัญกับปญหาเหลานี้มากขึ้น  

(3) รานคา หรือจุดจําหนายสินคา ควรมีภาชนะสําหรับรับท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกสจาก
ผลิตภัณฑของตน ซ่ึงจะสามารถลดปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสไดมาก และหากขยายขั้นตอนโดยเพิ่มความ
รวมมือในหมูผูผลิตหลายๆ ราย ผูใชก็จะสามารถทิ้งขยะหลายชนิดไดในจุดเดียว ซึ่งจะทําใหเกิดความ
สะดวก และไดรับความรวมมือจากผูใชมากขึ้นดวย 

(4) บริจาคอุปกรณไอทีท่ีไมใชแลวใหกับโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง มูลนิธิกระจกเงา 
(www.mirror.or.th)  มูลนิธิกระจกเงา 41 อาคารเลิศปญญา ชั้น 9 หอง 907 ซอยเลิศปญญา ถนนศรีอยุธยา 
12 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 02-642-7991-2 โทรสาร 02-642-7991 ตอ 18  
e-Mail: webmaster@mirror.or.th เพราะ “เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเกา ท่ีดูไมมีคาอาจเปนสิ่งเล็กๆ ที่กอ
เกิดคุณคาอยางมากมายและเปนความสุขของการใหที่ยิ่งใหญ ในการมอบความรูที่แทจริง” 

 

ประโยชนทีอ่งคกรจะไดรับ 
 1. ชวยใหองคกรลดคาใชจายดานไอทีและใชไอทีอยางเต็มศักยภาพของอุปกรณไอที เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Printer มีอายุการใชงานยาวขึ้น และถูกใชงานอยางคุมคา 
 2. คาไฟฟาขององคกรจะลดลงเปนจํานวนมาก ลดการสูญเสียพลังงานโดยไมจําเปน รวมทั้งชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
 3. ทําองคกรมีสวนชวยในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส และชวยใหขยะอิเล็กทรอนิกสเหลานั้นไดรับการ
นํากลับมาใชใหม หรือการนํากลับมาใชใหม การแปรรูปอยางถูกตองและไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
 4. พนักงานในองคกรเกิดความตะหนักและมีสวนรวมในการชวยลดปญหาโลกรอน 
 5. องคกรไดรับการยอมรับฐานะองคกรที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จากทั้งในและ
ตางประเทศ สงผลใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขันและขยายธุรกิจไดเพิ่มมากขึ้น 
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บทสงทาย 
 ปจจัยสําคัญที่สุดที่องคกรจะมีสวนชวยลดขยะอิเล็กทรอนิกส (e-Waste) ก็คือผูบริหารขององคกร
จะตองเห็นความสําคัญใน Green IT ซึ่งจะมาชวยลดปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสในองคกร และชวยองคกรลด
คาใชจายดานพลังงานลงไดอยางมาก หากพนักงานในองคกรสามารถปฏิบัติตามหลักการของ Green IT ได
อยางเต็มรูปแบบ แมวาในชวงแรกทั้งผูบริหารและพนักงานจะเห็นวา Green IT เปนเร่ืองที่ยุงยาก ตองใชเงนิ
ลงทุน แตถาลงมือปฏิบัติอยางจริงจังแลวจะเกิดประโยชนมหาศาลทั้งตอองคกรและสังคม ซึ่งความ
รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) ก็เปนหนึ่งที่จะทําใหองคกรไดรับการยอมรับท้ังในระดับประเทศและ
ตางประเทศ 
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