รายงานสรุป
ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ ร์ส โซลาร์ และผลกระทบด้านสงิ่ แวดล้อม
สุขอนาม ัยและความปลอดภ ัย (EHS)
6-7 กรกฎาคม 2552
Daniel Lincot ผู ้ประสานงาน
ผู ้อานวยการศูนย์วจ
ิ ัย CNRS (Directeur de recherche au CNRS)
่ วชาญ: Daniel Lincot (CNRS), Rodolphe Gaucher (INERIS), Erik Alsema
ผู ้เชีย
(มหาวิทยาลัยยูเทรชท์)
Alain Million (CEA) และ Arnulf Jäger-Waldau (คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป JRC)
ดาเนินงานภายใต ้การควบคุมและดูแลของกระทรวงนิเวศวิทยา พลังงาน การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และท ้องทะเลประเทศฝรั่งเศส
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาอิสระและครบวงจร ภายใต ้การควบคุมและดูแลของกระทรวงนิเวศวิทยา พลังงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และท ้องทะเล ประเทศฝรั่งเศส ตามความต ้องการของบริษัท เฟิ รส
์ โซลาร์ (First Solar)
จากัด และสานักงานอีดเี อฟ เอนเนอยีส
่ ์ นูเวลส์ (EDF Energies Nouvelles)
โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ ศึกษาและประเมินผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ทีผ
่ ลิตโดยเฟิ รส
์ โซลาร์
และผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS)
การศึกษานีม
้ งุ่ เน ้นการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในด ้านต่างๆ ดังกล่าวตามช่วงวัฏจักรผลิตภัณฑ์ ได ้แก่
การผลิต การใช ้ผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ทห
ี่ มดอายุ และการกาจัดผลิตภัณฑ์
่ วชาญห ้ารายจากศูนย์วจิ ัยแห่งชาติฝรั่งเศส (France’s Centre National de la Recherche
โดยมีผู ้เชีย
Scientifique หรือ CNRS) มหาวิทยาลัยยูเทรชท์ สถาบัน Institut National de l’Environnement Industriel
et des Risques (INERIS) ประเทศฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการ Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)
ประเทศฝรั่งเศส และสานั กวิจัยร่วมของคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป (The European Commission
Joint Research Centre) มาร่วมศึกษาในครัง้ นี้ โดยไม่มผ
ี ู ้ใดมีสว่ นได ้ส่วนเสียโดยตรงกับเฟิ รส
์ โซลาร์
่ วชาญทัง้ 5 ท่านดังกล่าวมีความรู ้ความชานาญทางด ้านการวิเคราะห์วฏ
ผู ้เชีย
ั จักรผลิตภัณฑ์
มาตรฐานและข ้อกาหนดด ้าน EHS การวิจัยวัสดุ CdTe และระบบพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
(photovoltaics หรือ PV) โดยมี ดร. Daniel Lincot จาก CNRS เป็ นหัวหน ้าทีมวิจัย
คณะผู ้วิจัยได ้ใช ้ข ้อมูลจากเอกสารเกีย
่ วกับ CdTe และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe
ของหน่วยงานภายนอกรวมทัง้ เอกสารข ้อมูลของเฟิ รส
์ โซลาร์ นอกจากนี้
่ วชาญได ้ไปเยีย
ผู ้เชีย
่ มชมระบบการผลิตและรีไซเคิลของเฟิ รส
์ โซลาร์
ในประเทศเยอรมนีและสัมภาษณ์พนักงานระดับสาคัญในโรงงานและผู ้บริหารของบริษัท
ทาให ้สามารถวิเคราะห์เชิงลึกเกีย
่ วกับคุณลักษณะทางเทคนิคด ้าน EHS ทีม
่ ผ
ี ลต่อระบบการผลิต
การจัดการของเสีย และระบบรีไซเคิลของเฟิ รส
์
โซลาร์ได ้โดยละเอียด
่ วชาญด ้านดังกล่าวในปี 2548
นอกจากนี้ ยังมีการนาผลการศึกษา ตลอดจนข ้อมูลล่าสุดของผู ้เชีย
ซึง่ จัดทาโดยสานักวิจัยร่วมของคณะกรรมการยุโรป (The European Commission Joint Research Centre)
ภายใต ้การดูแลของกระทรวงสิง่ แวดล ้อมของเยอรมนี (BMU)
มาใช ้ประกอบการศึกษาครัง้ นี้ทไี่ ด ้ปรับปรุงข ้อมูลให ้ทันสมัย นับจากการศึกษาครัง้ ล่าสุด
ผลการศึกษาดังกล่าวมีสาระสาคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
 ในระบบการทางานปกติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe พบว่า
ไม่มก
ี ารปล่อยสารแคดเมียมออกไปในอากาศ น้ า หรือดิน ในกรณีทเี่ กิดอุบต
ั เิ หตุ เช่น
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ถูกไฟไหม ้หรือชารุดเสียหาย

จะมีการแพร่กระจายของสารแคดเมียมหรือสารประกอบแคดเมียมในปริมาณทีน
่ ้อยมาก ดังนัน
้
การใช ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe จึงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล ้อม

รายงานสรุปเกีย
่ วก ับว ัฏจ ักรของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ ร์ส โซลาร์
และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สุขอนาม ัยและความปลอดภ ัย (EHS)








คาร์บอนฟุตพริน
้ ท์จากระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ รส
์ โซลาร์
อยูใ่ นระดับตา่ สุดเมือ
่ เทียบกับเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์อน
ื่ ๆ ทีม
่ ใี นปั จจุบน
ั
รวมทัง้ เมือ
่ เทียบกับเทคโนโลยีนวิ เคลียร์และลม การใช ้ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได ้อย่างรวดเร็ว
และช่วยแก ้ไขปั ญหาการเปลีย
่ นแปลงของสภาพอากาศได ้
ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ รส
์ โซลาร์มรี ะยะเวลาคืนทุน น ้อยกว่าหนึง่ ปี
้ ทีส
ซึง่ ถือว่าสัน
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์อน
ื่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบน
ั
การปล่อยสารแคดเมียมในอากาศตลอดช่วงวัฏจักรของแผงเซลล์แสองอาทิตย์ CdTe
อยูใ่ นระดับทีต
่ า่ มาก
เช่นเดียวกับการปล่อยของเสียทีเ่ ป็ นของเหลวก็อยูใ่ นระดับทีต
่ า่ กว่าข ้อกาหนดด ้านการปล่อยน้ าเสีย
อีกทัง้ มีพัฒนาการทีก
่ ้าวหน ้าต่อเนืองในการลดการปล่อยของเสีย
ผลิตภัณฑ์ของเฟิ รส
์ โซลาร์มก
ี ารปล่อยสารแคดเมียมและคาร์บอนฟูตพรินท์ในระดับตา่
ั้
ทัง้ ยังมีระยะเวลาคืนทุนทีส
่ น
ซึง่ ความสาเร็จอันโดดเด่นดังกล่าวเป็ นผลจากการมีเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัยและความมุง่ มั่นของเฟิ รส
์
โซลาร์ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือ
่ เพิม
่ แต ้มต่อในการแข่งขันและ
สร ้างความเป็ นเลิศทางด ้านสิง่ แวดล ้อม

ด ้วยนโยบายการสนับสนุนให ้มีเงินทุนเตรียมไว ้ล่วงหน ้า(prefunded)
สาหรับโครงการเก็บและรวบรวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทห
ี่ มดอายุการใช ้งานเพือ
่ นามารีไซเคิล
ด ้วยเทคโนโลยีคณ
ุ ภาพสูงสุด
จะช่วยขจัดความวิตกกังวลเกีย
่ วกับสารแคดเมียมจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทใี่ ช ้แล ้ว
จากการศึกษาเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ รส
์
่ วชาญมีข ้อสรุป ดังนี้
โซลาร์และผลกระทบทางด ้านสิง่ แวดล ้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) คณะผู ้เชีย
่
 ไม่พบปั ญหาสาคัญในระหว่างการศึกษาเกีย
่ วกับผลกระทบทางด ้านสิงแวดล ้อม
สุขอนามัยและความปลอดภัย (EHS) ทีม
่ ต
ี อ
่ กระบวนการผลิตและรีไซเคิล
โดยในช่วงหลายปี ทีผ
่ า่ นมา เฟิ รส
์ โซลาร์ ได ้วางนโยบายและระบบการจัดการด ้าน EHS
พร ้อมทัง้ ได ้มีการพัฒนาระบบ EHS ในโรงงานทัว่ โลกอย่างต่อเนือ
่ ง เฟิ รส
์
โซลาร์ได ้ยึดถือและปฏิบัตต
ิ ามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ ในส่วนของการดาเนินงานภายใน
และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสมา่ เสมอ
 เฟิ รส
์ โซลาร์ ได ้รับใบรับรอง ISO 14001
ด ้านการจัดการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงงานของบริษัทในประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา
รวมทัง้ โรงงานของบริษัทในประเทศมาเลเซียก็ได ้รับใบรับรองดังกล่าวเช่นเดียวกันในปลายปี 2552
่ งด ้าน EHS เพือ
 เฟิ รส
์ โซลาร์ มีนโยบายเน ้นป้ องกันความเสีย
่ สนับสนุนการดาเนินงานในระยะยาว





่ งเชิงรุกเกีย
เฟิ รส
์ โซลาร์จัดทามาตรการประเมินความเสีย
่ วกับปั ญหา EHS
่ งทีจ
และสนับสนุนให ้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ ลดความเสีย
่ ะมีขน
ึ้ ในอนาคต
เฟิ รส
์ โซลาร์มโี ครงการจัดการด ้าน EHS ทีโ่ ดดเด่นหลายโครงการ อาทิ โครงการจัดการสารแคดเมียม
ข ้อมูลเกีย
่ วกับการประเมินสถานทีท
่ างาน และสุขภาพของพนั กงาน
่ งิ่ แวดล ้อมจากโรงงานผลิตของเฟิ รส
และการปล่อยมลพิษสูส
์ โซลาร์ในเมืองแฟรงค์เฟิ รต
์ (โอเดอร์)
ชีใ้ ห ้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของเฟิ รส
์ โซลาร์มก
ี ารปล่อยของเสียและมลพิษตา่ กว่าระดับทีก
่ ฎหมายกาหนด
มาตรฐานข ้อบังคับภายในบริษัท และข ้อกาหนดทั่วไป
โดยมีหลายกรณีทม
ี่ ค
ี า่ ตา่ กว่าเกณฑ์ทก
ี่ าหนดถึงสิบเท่า
เฟิ รส
์ โซลาร์
่ งต่อการสัมผัสสารประกอบแคดเมียม
ไดศึกษากลุม
่ ตัวอย่างพนักงานจานวนมากเกีย
่ วกับความเสีย
(โดยมีการวัดคุณภาพของอากาศภายในสถานทีท
่ างาน และการติดตามผลทางการแพทย์)
และพบว่า จากการตรวจสอบประเมินผลตลอดระยะเวลากว่าสิบปี ทีผ
่ ่านมา
บริษัทและผู ้ตรวจสอบภายนอกไมพบการสะสมของสารแคดเมียมภายในร่างกายของพนักงาน

โดยสรุป ผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ รส
์ โซลาร์ คือ
ั ้ นาทางด ้านการลดคาร์บอน ฟุตพรินท์และระยะเวลาคืนทุน
สุดยอดผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชน
ทัง้ ยังมีต ้นทุนการผลิตไฟฟ้ าต่อวัตต์ตา่ สุดเมือ
่ เทียบกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ อืน
่ ๆ ทัง้ หมด
่ งน ้อยมากในระหว่างการดาเนินงานปกติและในกรณีทเี่ กิดไฟไหม ้และแผงเซลล์แสงอาทิต
อีกทัง้ ยังมีความเสีย
รายงานสรุปเกีย
่ วก ับว ัฏจ ักรของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ ร์ส โซลาร์
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ย์ชารุดเสียหาย นอกจากนี้ การใช ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe
ในปริมาณมากยังมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล ้อม ผลิตภัณฑ์แผงเซลลล์แสงอาทิตย์
CdTe ของเฟิ รส
์ โซลาร์ คือ นวัตกรรมพลังงานทดแทนทีส
่ ามารถนาไปใช ้งานในระดับมหภาค
และยังช่วยเร่งรัดให ้มีการใช ้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึน
้ ตลอดจนไม่ทาลายสิง่ แวดล ้อม
ในด ้านของการผลิต เฟิ รส
์ โซลาร์มน
ี โยบาย แนวทางการดาเนินงาน
และการจัดการเพือ
่ ปกป้ องสุขภาพและความปลอดภัยให ้แก่พนักงาน บริษัทมีมน
ี โยบาย มาตรการ
และระบบจัดการสิง่ แวดล ้อมในบริเวณทีม
่ ก
ี ารผลิตและการรีไซเคิล และเตรียมเดินหน ้าพัฒนาด ้านอืน
่ ๆ
ต่อไปอย่างต่อเนือ
่ ง

รายงานสรุปเกีย
่ วก ับว ัฏจ ักรของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ CdTe ของเฟิ ร์ส โซลาร์
และผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สุขอนาม ัยและความปลอดภ ัย (EHS)

