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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
อุตสาหกรรมแกวเปนเปาหมายที่ถูกจับตามองตาม Paris Agreement เนื่องจากเปนหนึ่ง
ในสิบอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูง จึงตองเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
วิเคราะหปญหาอุปสรรคการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวในประเทศไทยและทราบ
สาเหตุของการลาชาทั้งที่มีแนวคิด Go Green with Glass มานานแลว และศึกษาเพื่อใหไดแนว
ทางการดําเนินการและพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว วิธีการศึกษาใชการตอบชุดคําถามเปนหลัก
โดยจะแบงประเด็นใหชัดเจน คือ ดานเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ ดานทัศนคติความพรอม
ความตระหนัก ผูป ระกอบการที่เลือกเปนรายใหญที่มีกําลัง การผลิ ต 20 ตันตอวันขึ้นไปจากกลุม
อุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย การประมวลผลทําโดย SWOT
Analysis และ TOWS Matrix ในที่สุดจะไดทราบขอจํากัดปญหาอุปสรรค และไดกลยุทธแนวทาง
ปฏิบัติ
ผลสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมีจํานวน 13 บริษัท ซึ่งเปนผูผลิตผลิตภัณฑแกว
ประเภทตางๆ เนื่องจากเปนผูผลิตรายใหญของทั้งประเทศซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันสูง จึงใชพลังงานสูง
และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมสูงตามไปดวย ขอมูลที่ไดรับถือเปนตัวแทนที่ดีในการศึกษา เปนที่
นาดีใจที่พบวาผูประกอบการมีความตระหนักในการมุงสูองคกรสีเขียวพอควร เห็นไดจากที่มีการจัด
กิจ กรรมเพื่อการลดพลัง งานและรัก ษาสิ่งแวดลอม การศึก ษานี้ไดพบปญ หาหลัก วามาจากเรื่อง
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตมากที่สุด นอกจากนั้นมีการขาดองคความรู การขาดแคลนเศษแกว
และขาดเงินทุนในการเพิ่ม เติม หรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเปนองคก รสีเ ขียว มีขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อตอบโจทยกลยุทธเชิงรุก คือ การทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดาน
พลังงานจากสถาบันที่มีความเปนเลิศจากตางประเทศ กลยุทธเชิงปองกัน คือใชความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน Public Private Partnership ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานการลดพลังงาน การ
สรางเทคโนโลยีใหเกิดภายในประเทศ กลยุทธเชิงแกไขคือผลักดันใหมีมาตรการบังคับใหตองมีการคัดแยก
ขยะในระดับครัวเรือนตลอดจนรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการ
รีไซเคิลเศษแกว โดยถาโรงงานใชเศษแกวเพิ่มขึ้นทุก 10% จะชวยลดพลังงานได 3% มลพิษจากการ
เผาไหมจะลดลงตามไปดวย กลยุทธเชิงแกไขที่สําคัญอีกประการคือการสนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษี
และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว กลยุทธเชิงรับทํา
โดยการฝกอบรมอยางตอเนื่องใหกับพนักงาน โดยผูเชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
แผนการดําเนินการระยะสั้นที่ทําไดเลยภายในหนึ่งหรือสองปนี้ คือการใหการอบรมทาง
เทคนิคเรื่องที่ผูประกอบการมีความตองการมากที่สุดคือดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาหลอม
สวนแผนระยะยาวที่ตองใชระยะเวลาหาถึงสิบป คือการออกมาตรการใหตองมีการคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน มาตรการสนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษีและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการลงทุน
เทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 สถานการณของอุตสาหกรรมแกวและกระจกในประเทศไทย
อุตสาหกรรมแกวและกระจกจัดเปนอุตสาหกรรมหนัก โรงงานแกวทั้งหมดที่มีใน
ประเทศมีทั้งหมดประมาณ 200 แหง เปนโรงงานขนาดใหญรอยละ 10 ผลิตผลิตภัณฑตางๆ แตเมื่อ
แบงตามมูลคาตลาดจะไดสองประเภทใหญๆ คืออุตสาหกรรมกระจกเพื่อใชเปนวัส ดุกอสรางและ
อุตสาหกรรมแกวเพื่อเปนบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมกระจกเปนหนึ่งในคลัสเตอรอุตสาหกรรมกอสราง
มีการประมาณการวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเปนมูลคาประมาณสองลานลานบาท โดยกิจการสวนใหญเปนกิจการ
ขนาดกลางและเล็ก มีจํานวนทั้งสิ้น 94,500 ราย มีการจางงาน 449,800 คน และไดสรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 16,120 ลานบาท โดยเปนมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประมาณ 8,800 ลานบาท ปจจุบันมีโรงงานผลิตกระจกแผนเรียบ จํานวน
8 โรงงาน ตั้ง อยูใ นจัง หวัดสระบุรี สมุท รปราการ ชลบุรี และระยอง มีกํา ลัง การผลิ ตประมาณ
842,000 ตัน/ป เกิดการจางแรงงาน 2,800 คน เงินลงทุน 15,726 ลานบาท อุตสาหกรรมกระจกมี
การรวมตัวเปนกลุมบริษัท โดยใชการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหมและเปนแบบสําเร็จรูป รับทั้งองคความรู
และเครื่องจักรมาจากตางประเทศ ประสิทธิภาพในการผลิตจึงเทียบไดในระดับสากล ทั้งยังกอใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชนอุตสาหกรรมกระจกนิรภัย กระจกเงา และการแปรรูปกระจกอีกประมาณ
15 โรงงาน การจางงานกวา 1,500 คน เงินลงทุน 4,580 ลานบาท แตจากขอจํากัดของเทคโนโลยีที่
ไมมีความยืดหยุนในการผลิตและเปนอุตสาหกรรมที่อาศัยปจจัยทางดานพลังงานเปนสําคัญเพราะตอง
เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง จึงทําใหมีจุดคุมทุนสูง
วัตถุดิบที่ใชผลิตกระจกสวนใหญสามารถหาไดจากในประเทศประมาณรอยละ 80
เชนทรายแกว ซึ่ง เปนสวนประกอบที่สําคัญ ที่สุด หินฟนมา หินโดโลไมต หินปูนและเศษกระจก
มีเพียงโซดาแอช โซเดียมซัลเฟต ผงคารบอน และผงเหล็กที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นผูผลิต
แตละรายจึงไมมีปญหาดานแหลงวัตถุดิบเทาใดนักเพราะมีอยูในประเทศเปนสวนใหญ สวนวัตถุดิบที่
ตองนําเขาจากตางประเทศก็มาจากแหลงเดียวกัน จึงทําใหตนทุนของวัตถุดิบของผูผลิตแตละรายไม
แตกตางกันมาก โดยไทยมีภาษีนําเขาวัตถุดิบประมาณรอยละ 15-40 สวนภาษีนําเขากระจกสําเร็จรูป
จะอยูที่ประมาณ รอยละ 50 หากนําเขานอกกลุมประเทศอาเซียน และมีอัตรารอยละ 0-5 หากนําเขา
จากประเทศอาเซียนจึงเปนผลใหมีกระจกนําเขาจากอาเซียนโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย เนื่องจากมี
คาแรงและตนทุนดานพลังงานต่ํากวาของไทย ราคากระจกของอินโดนีเซียจึงมีราคาต่ํากวากระจกของไทย
ในสวนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวในประเทศไทยนั้น มีมูลคาตลาดประมาณ
16,000 ลานบาท ซึ่งพบวามีสัดสวนการผลิตบรรจุภัณฑแกวประมาณรอยละ 15 ของบรรจุภัณฑรวม
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ทุกประเภท โดยบรรจุภัณฑแกวที่ใชในประเทศไทยรอยละ 90 เปนขวดแกว ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ผลิตขวดแกวไดประมาณ 2.4 ลานตันตอป หรือประมาณ 10,000 ลานขวดตอป เปนที่หนึ่งในอาเซียน
และที่สองในเอเชียรองจากประเทศจีน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวนั้นถือไดวาเปนอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เนื่องจากรอยละ 90 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมดของขวดแกวถูกใชในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใชในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากที่สุดคือรอยละ
70 รองลงมาคือใชในการบรรจุอาหารประมาณ รอยละ 27 ผักและผลไมกระปอง รอยละ 16 และมี
การใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเภสัชภัณฑแตเปนสวนนอย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญตองใชเงินลงทุนสูง จึงมีจํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรมไมมากนัก จากขอมูลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวามีผูผลิตบรรจุภัณฑแกวจํานวน 30 ราย สวนมากเปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกว
ประเภทขวดแกว เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร ขวดแกวสําหรับเครื่องสําอาง เปนตน ผูผลิตบรรจุภณ
ั ฑแกว
สําหรับ อาหารนั้นพบวามีผูผ ลิตรายใหญจํานวน 3 ราย การเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในป
2558 เปนอีกหนึ่งโอกาสในการหาตลาด และประโยชนทางดานภาษีจากมาตรการตางๆ
1.1.2 AEC Blueprint
AEC Blueprint ซึ่งอางอิงมาจากเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ประกอบดวย 4 สวนหลัก
1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production
Base) โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนอยาง
เสรีมากขึ้น ไดแก การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) กําหนด
มาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา การอํานวยความสะดวกทางการคา
การปรับประสานพิธีการศุลกากรการจัดตั้ง ASEAN Single Window ปรับประสานมาตรฐานและลด
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และการเปดเสรีภาคบริการ และการลงทุน
2) การพั ฒ นาไปสู ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามสามารถในการแข ง ขั น สู ง (Highly
Competitive Economic Region) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซีย น ซึ่ง จะให ความสําคัญ กับ ประเด็น ดานนโยบายอื่นๆ ที่จ ะชวยส ง เสริ ม การรวมกลุม ทาง
เศรษฐกิจ เชน การมี กฎหมายสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความ
รวมมือดานพลังงาน มาตรการภาษีที่เหมาะสม (Taxation) การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3) การพัฒ นาเศรษฐกิจ อยางเสมอภาคมีความเทาเทียมกันในแตล ะประเทศ
(Equitable Economic Development) สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) การลดชองวางระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกใหมและสมาชิกเกา ผานโครงการ
ตางๆ เชน โครงการ Initiative for ASEAN Integration (IAI) และ ASEAN-help-ASEAN Programs
เปนตน
4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก (Integration into Global Economy)
เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เชน การจัดทําเขต
การคาเสรี การใหสิทธิพิเศษดานการลงทุนภายใตเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) กับนักลงทุนภายนอก
อาเซียน และการสรางเครือขายในดานการผลิต จําหนาย เปนตน
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แมวา AEC ซึ่งไดเปดอยางเปนทางการแลวเมื่อตนป 2559 ไมไดกลาวถึงปญหา
สิ่งแวดลอม เพราะมุงเนนดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามในเสาที่สามของประชาคม
อาเซียน เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community ASCC)
ไดมีเปาหมายและใหความสําคัญกับความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีแผนดานสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุ กดาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
1.1.3 ความสําคัญของปญหา
ดังไดกลาวแลววา อุตสาหกรรมแกวและกระจกเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ของโลก สําหรับ กลุมประเทศอาเซียน ประเทศไทยเปนผูนําในเกือบทุก กลุ ม
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมแกว สรางมูลคาผลิตภัณฑเพื่อจําหนายทั้งหมด มากกวา 35,000 ลานบาท
ตอป ผลิตภัณฑแกวเปน Supply Chain ของ คลัสเตอรอุตสาหกรรมหลักๆ เชน คลัสเตอรยานยนต
วัสดุกอสราง เครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคส คลัสเตอรที่สําคัญอีกกลุมคือ อาหารและเครื่องดื่ม
เพราะนอกจากความสวยงามแลว ผลิตภัณฑแกวยังจัดเปนผลิตภัณฑที่ปลอดภัยสูง เหมาะอยางยิ่งใน
การทําเปนบรรจุภัณฑตางๆ ขอดีอีกประการคือเศษแกวไมกอปญหาขยะ เนื่องจากในกระบวนการผลิต
สามารถนํากลับมาใชงานไดทั้งหมด จึงจัดเปนผลิตภัณฑ green ชนิดหนึ่ง
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมแกวและกระจกเปนอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูงมาก
จัดเปนหนึ่งในสิบของอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานมากของโลก รอยละ 80 ของพลังงานที่ใชทั้งหมด
นําไปใชในการหลอมแกวที่เ ตาหลอมซึ่ง ใชอุณหภูมิสูง ถึง 1500-1600 oC และตองมีก ารเดิน
เครื่องจัก รตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อใชความรอนสูง ทําใหก ารปลดปลอยมลพิษทางอากาศเชน Sox,
NOx, CO, และ CO2 ออกมามาก
ในอาเซียนมีองคกรที่เรียกวา The ASEAN Federation of Glass Manufacturers
(AFGM) ปจจุบันมีสมาชิกอยู 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียตนาม และไทยโดย
กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย AFGM เปนความรวมมือในกลุม
ผูผลิตแกวขนาดใหญระดับภูมิภาค รวมกลุมเพื่อประโยชนเชิงพานิชยเปนหลัก แตมีก ารรวมมือเชิง
วิชาการบาง AFGM มีการจัดประชุมทางดานแกว คือ The ASEAN Glass Conference ซึ่งเปนการ
ประชุมประจําป การประชุมหลายครั้งที่ผานมา ไดมีความเห็นรวมกันที่จะมีนโยบาย “Go Green
with Glass” อาจจะเนื่องจากตองทําตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมจากภาครัฐ เชน กระทรวง
พลังงานของมาเลเซีย กระทรวงอุตสาหกรรมจากประเทศไทย แตตามแนวโนมของโลกหรือ Mega
Trend ไมชาก็เร็วทุกอุตสาหกรรมตองพาตัวเองไปเปนเทคโนโลยีที่ตองสอดคลองกับแนวคิดสีเขียว
หวงใยโลกและสิ่งแวดลอม เปนสังคมคารบอนต่ํา โดยเฉพาะการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่
ปลอยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อการรวมกันและชวยกันให
สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 . เพื่อวิเคราะหปญหาอุปสรรคการจะเปนอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว
และกระจกของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาเพื่อเปนอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและ
กระจกของประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้จะครอบคลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกในประเทศไทย โดยมีวิธีดําเนินการ
ศึกษา ดังตอไปนี้
1.3.1 วิธีการศึก ษาใชการตอบชุดคําถามที่มีตนแบบมาจากยุโรป (Questionnaire to
Improve Energy Efficiency and Environmental Performance of the Glass Manufacturing
Industry) แตจะตองปรับปรุงบางประการใหเหมาะสม ผูประกอบการแกวในประเทศไทยที่เลือกจะ
เปนผูผลิตรายใหญที่มีกําลังการผลิต 20 ตันตอวันขึ้นไป โดยมาจากผูผลิตผลิตภัณฑแกวชนิดตางๆ
ทั้งหมดไมต่ํากวา 5 โรงงาน
1.3.2 การศึ ก ษาจะทํ า เพื่ อให ไ ด คํ า ตอบว า เหตุ ใ ดการมุ ง สู อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วของ
อุตสาหกรรมแกวจึงลาชา โดยจะแบงประเด็นใหไดชัดเจน คือ ดานเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ
ดานทัศนคติความพรอมความตระหนัก
1.3.3 ประมวลผลโดยการทํา SWOT Analysis โดยการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
ประเทศไทย ในที่สุดจะไดทราบวาขอจํากัดปญหาอุปสรรคและไดแนวทางปฏิบัติ
1.3.4 สรุปผลการศึกษา
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 ดานสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพชีวิ
ผูประกอบการของอุตสาหกรรมแกวสามารถใชแนวทางการศึก ษานี้เ พื่อเตรียม
ความพรอมที่จะเปนอุตสาหกรรมสีเขียว โดยอาจกําหนดเปนมาตรการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ตอไปในอนาคตและวางแผนการดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมใหได ถือเปนการรับผิดชอบตอสังคม
ตามกระแสโลก เชื่อวาหากอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศไทยซึ่งเปนผูนําในอาเซียนไดมี
แนวทางเรื่องนี้อยางจริงจังแลว ก็เปนเรื่องงายที่ประเทศอื่นจะถือเปนแบบอยางตอไปได
1.4.2 ดานเศรษฐกิจ
ตนทุนดานพลังงานในอุตสาหกรรมแกวถือเปน ตนทุนหลัก การประหยัดพลังงาน
ไมวาจะเปนแกส น้ํามัน หรือไฟฟาสามารถทําใหเ กิดการลดตนทุน ใชพลังงานอยางคุม คา และ
อุตสาหกรรมแกวสามารถดํารงธุรกิจอยูได

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหศักยภาพ และขีดความสามารถ
2.1.1. ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)
SWOT Analysis คือการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมหรือหนวยงานในปจจุบันเพื่อ
คนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน
อนาคต ทฤษฎีนี้คิดคนขึ้นโดย อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซึ่งไดนําเทคนิคนี้มาแสดงในงาน
สัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ตั้งแต ค.ศ. 1960
SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายในแตละตัว Strength หมายถึงจุดแข็ง หรือ
ขอไดเปรียบ Weaknesses หมายถึงจุดออนหรือขอเสียเปรียบ Opportunities หมายถึงโอกาสที่จะ
ดําเนินการได และthreats หมายถึงอุปสรรค ขอจํากัดหรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน
หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณสอง ดาน
คือสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน เพื่อใหรูตนเอง รูจัก
สภาพแวดลอม การวิเคราะหโอกาส- อุปสรรคจากภายนอกที่กระทบ การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในนี้จะชวยใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทําใหทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร ซึ่ง
ขอมูล เหล านี้จ ะเปน ประโยชน อยา งมากตอการกํ าหนดวิสัย ทัศน การกําหนดกลยุท ธ และการ
ดําเนินงานตามกลยุทธขององคกรที่เหมาะสมตอไป
ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis
ภายใตการวิเ คราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกองคกร
2.1.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายใน
การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเกี่ยวกับการวิเคราะหและ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออน แหล งที่มา
เบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายในเชน ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุม
ทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และทรัพยากร
ในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลของ
กลยุทธกอนหนานี้ สภาพแวดลอมภายใน แบงเปนจุดแข็งและจุดออน
1) จุดแข็งขององคกร เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่
อยูภายในองคกรนั้นเองวาปจจัยใดภายในที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่ควรนํามาใชใน
การพัฒนาไดและควรดํารงไวเพือ่ การเสริมสรางความเขมแข็ง
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2) จุดออนขององคกร เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผู
ที่อยูภายในองคกรเองวาปจจัยภายในใดที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดให
หมดไป
2.1.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคก รนั้น ทําใหส ามารถคนหา
โอกาส และอุป สรรคการดําเนิ นงานที่ได รับ ผลกระทบจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เ กี่ยวกับ การ
ดํ า เนิ น งานที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ได เช น อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ นโยบายการเงิ น
สภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผล เชน ลักษณะชุม ชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อ
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี
ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีใหมๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือและอุปกรณที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและใหบริการ สภาพแวดลอมภายนอก แบงเปน
1) โอกาสทางสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร
ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบและเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการและ
สามารถนําขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหองคกรเข็มแข็งขึ้นได
2) อุป สรรคทางสภาพแวดลอม เปนการวิเ คราะหวาปจจัยภายนอก
องคกรปจจัยใด ที่สงผลกระทบในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกร
ตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได
2.1.2. TOWS Matrix

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ SWOT และ TOWs Matrix
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/knowledge09
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และขอจํากัดแลว จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดย
ใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix (ภาพที่ 1) เพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธ การใช
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TOWS Matrix จะวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ
โอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําให
เกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก
2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัด
มาพิจ ารณารวมกัน เพื่อ ที่จ ะนํามากําหนดกลยุท ธในเชิง ปองกัน ทั้ง นี้เ นื่องจากองคก รมีจุดแข็ ง
ขณะเดียวกันองคกรก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่ควบคุมไมได แตองคก ร
สามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได
3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมา
พิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้เนื่องจากองคกรมีโอกาสที่จะนํา
แนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออนทีม่ ีอยูได
4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัด
มาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ เนื่องจากองคกรเผชิญ
กับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคกรไมสามารถควบคุมได
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 พันธะสัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน
ดังไดกลาวแลววา แกวเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต
และเปนหนึ่งในหาของอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูง แนวคิดประการสําคัญตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืนคือตองไมคํานึงแตเพียงประโยชนที่จะไดรับจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการผลิตสินคาแตเพียงอยางเดียว ปญหาสิ่งแวดลอมโลกในดานตางๆ เหลานี้ หากปลอยใหมีความ
รุนแรงมากขึ้นถึงจุดหนึ่ง ความเสียหายจะเกิดขึ้นอยางมากมายและไมอาจจะแกไขได ดวยเหตุนี้เองจึง
ไดเกิดการเจรจาและทําความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน อนุสัญญา พหุภาคี รวมถึง
พิธีสารในระดับสากล ระดับภูมิภาค หรือแมแตระดับทวิภาคีเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมและ
แกไขปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความเสียหายที่คนในรุนถัดไปอาจไดรับ เรื่องของ
พลัง งานและสิ่ง แวดลอมเปนเรื่องที่มีผ ลโดยตรงตามกันและเกี่ยวของกัน เปนมิติและเจตจํานงที่
นานาชาติตองแสดงถึงความรับผิดชอบตอโลกใบนี้ พันธะสัญญาตอไปนี้ เปนเพียงตัวอยางที่ชี้ใหเห็น
วาอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายรวมทั้งอุตสาหกรรมแกวมีความจําเปนที่จะตองทําตามในไมชา
2.2.1.1 Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development
แผนปฏิบัติที่ 21 หรือ Agenda 21 เปนขอมติหรือปฏิญญาหนึ่งที่เกิดขึ้น
และไดรับการรับรองจากประเทศที่เขารวมประชุมในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและ
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การพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development :
UNCED) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 แตจริงๆ
แลวแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืน เริ่มมีตั้งแต พ.ศ. 2523 ซึ่งเกิดยุทธศาสตรก ารอนุรักษโลก
(Strategy for World Conservation) ของสหภาพนานาชาติเ พื่อการอนุรัก ษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติและกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ และในป
พ.ศ. 2526 สหประชาชาติไดจัดตั้ง คณะกรรมาธิก ารโลกในเรื่องสิ่ง แวดลอมและการพัฒ นา เพื่อ
ทําการศึกษาในเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตองควบคูกันไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม ตอมาในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดรายงานที่สําคัญ ที่
เรียกกันวา รายงานบรันดแลนด (Brundtland Report) ซึ่งไดระบุวา การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงวิถี
การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบันโดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง
ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา
จากสาระสําคัญของรายงานบรันดแลนด รายงานยุทธศาสตรการอนุรกั ษโลก
และขอสรุปของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดนําไปสูการประชุมสุดยอดระดับ
โลก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ดังไดกลาวแลว
แผนปฏิบัติการ 21 จัดเปนแผนแมบทของโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้ง ในดานเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่งแวดลอม เนื่องจากจํานวนประชากรเมื่อเทียบกับปริมาณการ
บริโ ภคเทคโนโลยีที่ฟุมเฟอยและไรประสิท ธิภาพ ทําใหขาดความสมดุล ระหวางการบริโ ภคและ
สมรรถนะของโลก จัดเปนเอกสารที่มีความสําคัญมากที่สุดฉบับหนึ่งของสหประชาชาติ โดยมีแนวทาง
ที่สําคัญดังตอไปนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองผสมผสานและควบคูไปกับการพัฒนา
และความหวงใยในสิ่งแวดลอม
2) ไมทําลายสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษยและสิ่งมีชีวิตในโลก
ดวยการใชพลังงานฟุมเฟอย การปลอยของเสียและมลพิษตางๆ
3) จะตองมีก ารแกไขปญ หาสิ่ งแวดลอม เนื่องจากมีผ ลกระทบอยาง
เฉียบพลันตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษย และเกิดผลกระทบตอประชากรรุนลูก รุนหลาน
ในอนาคต
4) มนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในอันที่จะดํารงชีวิตความเปนอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดี
2.2.1.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.
2540 เพื่อจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากมีรายงานที่
แสดงใหเห็นวา ประเทศภาคี ซึ่งมีขอผูกพันที่จะจํากัดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ตางๆ ของตน ไม ส ามารถดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับ ที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2535 (United Nations
Framework Convention on Climate Change, 1992 : UNFCCC) ได ตลอดทั้งขาดประสิทธิภาพ
ของการจํากัดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิต ขนสง และอื่นๆ พิธีส ารฯ ระบุ
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ประเภทของกาซเรือนกระจกไว 6 ชนิด ไดแก carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous
oxcide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) และ sulphur
hexafluoride (SF6)
พิ ธี ส ารเกี ย วโตมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2548
ปจ จุบันมีป ระเทศที่ล งนามทั้ง สิ้น 189 ประเทศ โดยประเทศไทยไดลงนามพิธีส ารฯ เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.
2548 ซึ่งเปนวันเดียวกับที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2553) นอกจากนี้ ที่ประชุมประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 ณ กรุง โดฮา
รัฐกาตาร ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบกําหนดพันธกรณีชวงที่
2 ของพิธีสารฯ ซึ่งมีระยะเวลา 8 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 31
ธั น วาคม พ.ศ. 2563 และเห็ น ชอบ ให มี ก ารทบทวนเป า หมายการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก
(Quantified emission limitation and reduction commitment: QELRO) ของประเทศภาคี
สําหรับพันธกรณีชวงที่ 2 อยางชาในป พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มเปาหมายการลดปริมาณกาซเรือนกระจกรวม
ของประเทศภาคี เปนอยางนอยรอยละ 25-40 (ปริมาณของป พ.ศ. 2533) ภายในป พ.ศ. 2563
2.2.1.3 ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
นับเปนความตกลงที่ลาสุดและสําคัญที่สุดเนื่องจากประเทศยักษใหญที่
พัฒนาแลวที่เปนผูที่มีผลกับภาวะโลกรอนอยางมาก คือ จีน และ สหรัฐอเมริการวมลงนามดวย จากที่
ไมไดทําในพิธีสารเกียวโต การประชุมจัดที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
โดยเลขาธิการสหประชาชาติ ไดจัดพิธีลงนามระดับสูงในความตกลงปารีส ในวันที่ 22 เมษายน 2559
หลังจากนั้นความตกลงปารีส จะเปดใหมีการลงนามเปนเวลา 1 ป จนถึง วันที่ 21 เมษายน 2560
การลงนามเปนการแสดงเจตนาจํานงทางการเมืองในทางนโยบายในการเขารวมเปนภาคีความตกลง
เทานั้น ยังไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย มีทั้งหมด 175 ประเทศแลว ไทยลงนามเมื่อ วันที่ 22 เมษายน
2560 ความรวมมือของประเทศกําลังพัฒนาในการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจกบนพื้นฐาน
การดําเนินการโดยสมัครใจ แตอยางไรก็ตามไดมีพันธกรณีที่ชัดเจนวากอน ค.ศ. 2020 ประเทศพัฒนา
แลวตองรวมกันลดกาซเรือนกระจกอยางนอยรอยละ 18 จากฐานป 1990 และประเทศกําลังพัฒนา
ตองสงการมีสวนรวมของประเทศของตน ในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Intended Nationally Determine Contribution (INDC/NDC)
โครงสรางความตกลงปารีส มีมาตราตางๆ เกี่ยวของอยูถึง 29 มาตรา ใน
ที่นี้จะขอกลาวถึงที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้ คือ มาตรา 3 และ4: การลดกาซเรือนกระจก ซึ่งมีสาระคือ
1) ภาคีตั้งเปาที่จะมุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับสูงที่สุดของโลก
(Global Peaking) โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยตระหนักวาภาคีประเทศกําลังพัฒนาจะใช
เวลานานกวาที่จ ะไปสูร ะดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่สูงที่สุด และหลังจากนั้นภาคีตั้ง เปาที่จ ะ
ดําเนินการลดกาซเรือนกระจกลงอยางรวดเร็ว ตามวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู เพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกโดยมนุษยจากแหลงกําเนิดและการกําจัดโดยการดูดซับกาซเรือน
กระจกในชวงครึ่งหลังของศตวรรษนี้ บนพื้นฐานของความเปนธรรม และในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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2) ภาคีจ ะตองจัดทําแจง และจัดใหมีการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด
(Nationally Determine Contribution: NDC) อยางตอเนื่อง โดยตองจัดสง NDC ทุกๆ 5 ป เริ่ม
จากป ค.ศ. 2020 จะตองใหขอมูลที่แสดงความโปรงใส NDC จะตองมีความกาวหนาและแสดงความ
พยายามสูงสุด โดยสะทอนหลัก ความรับผิดชอบรวมกันในระดับ ที่แตกตาง คํานึงถึง ศักยภาพและ
สถานการณของประเทศที่แตกตางกัน
3) ทุกภาคีควรมุงมั่นที่จ ะจัดทําและควรสื่อสารยุทธศาสตรร ะยะยาว
ของการพัฒนาตามวิถีคารบอนต่ํา โดยเชิญชวนใหสื่อสารยุทธศาสตร/มาตรการดังกลาวไปยังสํานัก
เลขาธิก ารในป ค.ศ. 2020 ประเทศพัฒนาแลวควรเปนผูนําในการดําเนินการจะตองมีการให การ
สนับสนุนตอประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินการที่เกี่ยวของ
4) ภาคี จ ะต องพิ จ ารณาการดํา เนิน การโดยคํา นึง ถึ ง ผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ จากการดํ าเนิน การดา นการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ (response measures)
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา
สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency EPA) เปนหนวยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนาที่ดูแล
ปกปองสุขภาพของมวลมนุษยและปกปองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ จัดอันดับผูปลอยแกสเรือนกระจก
ของภาคสวนผูใชขั้นสุดทาย (end-user sectors) ไวเปนลําดับดังนี้คือ: อุตสาหกรรม การขนสง การ
พักอาศัย พาณิชยและเกษตรกรรม ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงปารีสที่วา การที่ประเทศกําลังพัฒนาจะ
บรรลุขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
Intended Nationally Determine Contribution (INDC/NDC) ไดนั้น ตองทําที่การลดเรื่อง
พลังงาน ซึ่งจะสงผลถึงการลดมลพิษ ลด global warming และสามารถ go green ไดในที่สุด

ภาพที่ 2 แสดงธุรกรรมสําคัญที่มผี ลตอ global warming
ที่มา: ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม,
Lecture script เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบตอประเทศไทย, 2559.
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ขอมูลที่สําคัญ: ประเทศไทยไดแสดงความมีสวนรวมในพันธะสัญญาโดย
สง ขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดํ าเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Thailand Intended Nationally Determine Contribution (INDC/NDC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 โดยมีแผนการลดกาซเรือนกระจกที่ 7-20% ณ ป ค.ศ. 2020 ในภาคพลังงานเรียบรอยแลว
2.2.1.4 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป Sustainable Development Goals + แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปนกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในสวน
ของความยั่ง ยืน ไดมีการใหความสําคัญกับ สิ่งแวดลอมอยางมาก โดยตั้ง วาอนาคตประเทศไทย ป
2579 ตองรวมมือกันขั บ เคลื่อนประเทศใหกาวไปสูเ ศรษฐกิจ และสัง คมพัฒ นาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพนื้ ที่
สีเ ขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติก รรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม เกิดเปน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อให
สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันดังที่ไดกลาวไปแลว โดยตอง
1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
3) กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ประหยัดพลังงานอยางถูกตองและตอเนื่อง
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดระบุไวอยางชัดเจนที่จะลดกาซเรือนกระจก
และ CO2 ลง 7 %

ภาพที่ 3 กรอบเปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ที่มา: ลดาวัลย คําภา, รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559
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2.2.1.5 รายงานเรื่อง Energy Efficiency Developments and Potential
Energy Savings in the Greater Mekong Sub-region
รายงานฉบับนี้จัดทําโดย ASEAN Development Bank (ADB) เมื่อป
พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุม แมน้ําโขง 5 ประเทศ ไดแก
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม เนื่องจากมีการคาดการณวาจะมีการใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นเปนสามเทาในอนุภูมิภาคนี้ในอีก 15-20 ปขางหนา แหลงขอมูลของการศึกษานี้มาจาก The
3rd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Energy Outlook (2011) และ The
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Analysis of Energy Savings
Potential in East Asia Region (2011)
จากการศึกษาพบวาประเทศไทยมีศักยภาพในอนุรักษพลังงานมากที่สุด
โดยคาดวาจะลดพลังงานได 20-40 % ภายในป 2030 ซึ่งสวนใหญมาจากมาตรการอนุรักษพลังงาน
ในอุตสาหกรรมและภาคการขนสง สําหรับประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร การอนุรักษพลังงาน
สวนใหญเกิดในภาคครัวเรือนและการคา และสําหรับเวียดนามการอนุรักษพลังงานสวนใหญมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสง เชนกัน
แผนอนุรัก ษพลัง งานของ 5 ประเทศนี้ มีเ ปา หมายจะลดพลัง งานใน
อุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูงลง 30-50 % ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวไดแก อุตสาหกรรมแกว ซีเมนต เหล็ก
ปริมาณของการลดพลังงานรวมกันทั้ง 5 ประเทศ นี้ มีคาเทากับ 60 ลานตันน้ํามัน (Mtoe) ภายในป
2030
ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายดานการอนุรัก ษพลัง งานใหไดถึง
เปาหมายที่กําหนดไว (20 % ในป 2030) ทีดีที่สุดในบรรดา 5 ประเทศ ซึ่งอีก 4 ประเทศยังไมมีศึกษา
ดานการอนุรักษพลังงานภายในประเทศโดยละเอียดเพื่อมากําหนดเปนแผนและเปาหมาย
แผนการอนุรักษพลังงานตองมีทั้งฝงอุปสงคและอุปทาน โดยใชแรงจูงใจ
ทางการเงิน กฎระเบียบและใชโครงการตนแบบหรือโครงการของภาครัฐหรือตัวอยางโครงการที่ดีจาก
ตางประเทศ เปนเครื่องมือในการดําเนินการ
มาตรการอนุ รั ก ษ พ ลัง งานในฝง อุ ป ทานสว นใหญ เป น ด านการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและการลดการสูญเสียในระบบสงและจายไฟฟา สวนในฝงอุปสงคเปนดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การประหยัดการใชไฟฟาในภาคครัวเรือนและพาณิชย
และการลดพลังงานในภาคขนสง มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 3 ดาน ไดแก ราคาพลังงาน การ
แขงขันทางเศรษฐกิจ และนโยบายดานภาษี กลาวคือ ในดานราคาพลังงาน ทั้ง 5 ประเทศตั้งราคา
พลังงานไวต่ํากวาตนทุนการผลิตมาก เพื่อชวยอุตสาหกรรมใหแขงขันได ประชาชนที่มีฐานะยากจน
สามารถจายคาพลังงานได แตอยางไรก็ตามการตั้งราคาที่ต่ําเกินไปจะทําใหลดประสิทธิภาพดานการผลิต
พลังงานลง
ในดานการการแขงขันทางเศรษฐกิจ การผูกขาดธุรกิจการคาโดยภาครัฐ
หรือเอกชนรายเดียว ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากไมมีการแขงขัน การเปดตลาดเสรีจะทําใหภาคการผลิตและการคาเกิดแรงกระตุนในการหา
มาตรการลดพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของตนเอง ประเทศเวียดนามตั้งเปาหมายวาจะ
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สามารถลดพลัง งานในอุตสาหกรรมเหล็ก และซีเมนตได 20-40% ประเทศไทยประเมินวาจะลด
พลัง งานได 950 กิโ ลตันน้ํามั น (Ktoe) ตอป ภายในป 2030 โดยการปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพใน
กระบวนการผลิตแกวและกระจก ประเทศกัมพูชามีแผนจะลดพลังงานได 30 % ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และยาง นอกจากนี้การมีระบบประมูลที่โปรงใสจะชวยใหไดเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ดานพลัง งานไดเ ชนกัน ในสวนของนโยบายดานภาษี เชน การยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจัก รหรือ
อุปกรณที่ใชในการลงทุนพลังงานทางเลือกและการอนุรักษพลังงาน เปนตน
ถึ ง แม ว า ประเทศในเขตอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขงทั้ ง 5 ประเทศนี้ มี
ศักยภาพในการอนุรักษพลังงานและไปใหถึงเปาหมายในอีก 15-20 ปขางหนา แตยังตองพัฒนาองค
ความรู ท างเทคนิคใหม ากขึ้น ประเทศกัม พูชา สปป. ลาว และเมียนมาร ยั ง อยู ในระยะเริ่ม ต น
เวียดนามปรับใชมาตรการเชิงรุกมากกวาในอดีตทีผานมา และกาวหนาไปอยางชาๆ ขณะที่ประเทศไทยมี
มาตรการอนุรักษพลังงานที่กาวหนากวามาก แตก็ยังไมไดผลเทาที่ควร โดยเฉพาะการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยใชพลังงาน 7.4 GJ/ton ซึ่งเทียบกับ
Benchmark ของโลกซึ่งอยูที่ 4 GJ/ton ซึ่งถาประเทศไทยสามารถลดพลังงานในอุตสาหกรรมแกว
และกระจกไดเ ทียบเทา Benchmark จะสามารถลดพลังงานได 951 กิโลตันน้ํามัน (Ktoe) ตอป
ภายในป 2030
2.2.2 ปฏิกิริยาในการหลอมแกว
วัตถุดิบหลักที่ใชผลิตแกวและกระจกซึ่งเปนชนิดโซดาไลมมีหลายชนิด เชนทรายแกว
(SiO2) โซดาแอช (Na2CO3) หินปูน (CaCO3) สารที่ใชไลฟองคือ ซัลเฟต (Na2SO4) และไนเตรต
(NaNO3) บางที่ยังคงใช ตะกั่ว สารหนู ฟลูออไรด ซึ่งลวนเปนสารพิษทั้งสิ้น
ในการหลอมแกว เกิ ดปฏิ กิริย าในขณะหลอมแกวถึ ง อุ ณหภู มิ 1500ºC อยา ง
มากมาย ทําใหเกิดกาซหรือ emission ที่เปนอันตรายออกสูบรรยากาศคือ O2, CO2, CO, SOx, NOx
กาซ CO2, CO จัดเปนกาซเรือนกระจกที่สําคัญซึ่งอยูในพันธะสัญญาขอตกลงการลดโดยเฉพาะ CO2
แต SOx, NOx, มีผลตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดฝนกรด ในอุตสาหกรรมแกวตองลดลงเชนกันเพราะคํา
วา go green ตองหมายถึงทั้งหมด โดยเฉพาะคา NOx ในเตาหลอมแกวสวนใหญเปน NOx ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากอุณหภูมิ ภายในเตาสู ง (Thermal NOx) ซึ่ งถาเราสามารถลดพลังงานในการหลอมได
ผลที่ตามมาคือปริมาณ NOx ก็จะลดลงดวย นอกจากนั้น ปริมาณ NOx ยังมีความสัมพันธกับปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ใช อุณหภูมิในเตาหลอมแกว และปริมาณอากาศสวนเกิน (excess air) ความสัมพันธนี้
แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ปริมาณ NOx ที่แปรตามเชื้อเพลิง อุณหภูมิการหลอมแกว และรอยละของอากาศสวนเกิน
ที่มา: Alternative Control Techniques Document-NO Emissions from Glass Manufacturing
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 1994
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
โรงงานแกวในประเทศไทยมีประมาณ 200 โรงงาน มีการบริหารจัดการพลังงานที่แตกตาง
กันมาก ทุกที่มุงลดตนทุนดานพลังงานจากเหตุผลหลักคือทางการคาในขณะเดียวกันไดมีการคํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอมดวยหรือไม การใชพลังงานมากทําใหปลอยกาซเรือนกระจกมากตามกันไป
การศึ ก ษานี้ จ ะผ า นทางกลุ ม อุ ต สาหกรรมแก ว และกระจกแห ง ประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรม ขอความรวมมือใหขอมูลโดยตอบแบบสอบถาม และจะสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
กับเรื่องพลังงาน วิเคราะหขอมูลดวย SWOT และ TOWS Matrix เพื่อใหไดคําตอบวาเหตุใดการมุงสู
อุตสาหกรรมสีเ ขียวของอุตสาหกรรมแกวจึง ลาชา ในที่สุดจะไดท ราบวาขอจํากัดตลอดจนปญหา
อุปสรรค และไดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหพันธะสัญญาของประเทศไทยดานการลดกาซเรือนกระจกใน
ขอตกลงปารีสบรรลุได

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษานี้ตองการไดขอมูลการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว โดยใชวิธี
ถามขอมูลดวยแบบสอบถาม (ภาคผนวก) ไปยังผูประกอบการ โดยกอนหนานี้ไดประสานงานไปที่กลุม
อุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไดสัมภาษณตลอดจนเลาเรื่อง
การศึกษานี้ใหแก คุณจูน กังวานนวกุล ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานจาก บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด
และเปนผูประสานงานของกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก ซึ่งไดรับการสนับสนุนและเห็นดวยอยางยิ่ง
ในการศึก ษาเรื่องนี้ ไดมีการปรึก ษาหารือเรื่องปญหาอุปสรรคในมุม มองของภาคธุร กิจ และมีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหขอมูลที่ไดรับตรงตามวัตถุประสงคที่สุด ขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับ
สวนใหญมาจากผูประกอบการที่เปนสมาชิกของกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก ซึ่งเปนโรงงาน
ขนาดใหญ จํานวน 13 บริษัท โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด
3. บริษัท ล. ไลทติ้ง กลาส จํากัด
4. บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จํากัด
6. บริษัท โอเชียสกลาส จํากัด (มหาชน)
7. บริษัท ลักกี้กลาส จํากัด
8. บริษัท แกวปราการ จํากัด
9. บริษัท ปทุมธานีกลาส อินดัสทรี จํากัด
10. บริษัท ระยองกลาส อินดัสทรี จํากัด
11. บริษัท ขอนแกนกลาส อินดัสตรี จํากัด
12. บริษัท ปราจีนบุรีกลาส อินดัสทรี จํากัด
13. บริษัท อยุธยากลาส อินดัสทรี จํากัด
บริษัทดังกลาวเปนผูผลิตกระจก 1 โรงงาน ผูผลิตขวดแกวบรรจุภัณฑ 8 โรงงาน กําลังการ
ผลิตระหวาง 180-3,335 ตัน/วัน ผูผลิตภาชนะแกว 3 โรงงาน กําลังการผลิตระหวาง 60-200 ตัน/วัน
ผูผลิตไฟเบอรกลาส 1 โรงงาน กําลังการผลิตประมาณ 40 ตัน/วัน
หมวดคําถามประกอบดวย ดานบริหารจัดการ โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อตองการทราบวา
บริษัทใหความสําคัญกับการเปนองคกรสีเขียวอยางไร และดานเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบถึงมาตรการลดพลังงานและมลพิษในกระบวนการผลิต ซึ่งเนนไปที่เตาหลอมแกวเนื่องจากเปน
กระบวนการที่ใชพลังงานมากที่สุดถึงรอยละ 80 ของพลังงานทั้งหมดในกระบวนการผลิต และเปน
แหลงปลอยมลพิษ นอกจากนั้นยังมีดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการ
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ผลิตแกวสามารถนําเศษแกวกลับ มาหลอมใหมไดเ พื่อลดพลัง งานและมลพิษ รวมถึง ปญ หาและ
อุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ขอมูลที่ไดจากแตละ
โรงงาน แตละหมวดคําถาม ไดผลดังนี้
3.1 ดานบริหารจัดการ
จากการสํารวจขอมูลพบวา รอยละ 76 เห็นวาการเปนองคกรสีเขียวมีความสําคัญตอธุรกิจ
ในระดับสูง รอยละ 24 เห็นวามีความสําคัญในระดับปานกลาง
รอยละ 88 มีแผนพัฒนาใหเปนองคกรสีเขียว นอกจากนั้น รอยละ 94 มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกรสีเขียว ดังตอไปนี้
- จัดทํามาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001
- โครงการอนุรักษพลังงานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตตอสิ่งแวดลอม
- โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
- โครงการโรงงานสีเขียว
- โครงการ Green Supply Chain
- โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว
- การลดการใชพลังงานจากเตาหลอมแกว
- การสงเสริมการนําขวดแกวมารีไซเคิล
- การใชพลังงานทางเลือก
โดยรอยละ 76 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับองคกรสีเขียว
ดังตอไปนี้
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนผลิต
- การลงทุ น เทคโนโลยี ใ หม ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
- การซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณเพื่อประหยัดพลังงาน
- การจัดโครงการ EMP (Environmental Management Programs)
- การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ทั้งโรงงาน
- การจัดซื้อหัวเผาไหม และเครื่องมือตรวจวัดความสมบูรณของการเผาไหม
- การนําพลังงานความรอนทิ้ง (waste heat) ไปผลิตกระแสไฟฟา
- การดําเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดลอม
และเมื่อถามถึง แรงกดดันจากภายนอกหนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียใหพัฒ นาเปน
องคกรสีเขียวหรือไม พบวารอยละ 71 ตอบวามีแรงกดดัน โดยมาจาก
- หนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแล เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิ ษ นิคม
อุตสาหกรรม องคการบริหารสวนตําบล เปนตน
- นโยบายจากผูบริหารของบริษัท
- ผูมีสวนไดเสีย เชน ลูกคา ชุมชนรอบขาง
- บริษัทแมในตางประเทศ
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จากการสอบถามถึง ความเขาใจเกี่ยวกับ การเปนองคก รสีเ ขียว พบวามีความเขาใจถึง
ความหมายอยางหลากหลาย ดังตอไปนี้
- เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการ เพื่อลดการสราง
ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
- อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคกรตลอดหวงโซอุปทาน
- องคกรที่ใหความใสใจทางดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตนโยบาย การควบคุมผลิตภัณฑ รวมถึง
การนําเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อชีวิตยั่งยืน (ECO design) และผลักดันใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่มุงไปสูเครือขายสีเขียว เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
- องคกรที่ประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมของบริษัทตลอด
ทั้งหวงโซอุปทานโดยทําธุรกิจที่เนนการพัฒนาอยางยั่งยืน
- ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- การเปนบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกันในพื้นที่
อยางมีความสุข มีนโยบายลด และปรับปรุงการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด การนํากลับมาใชซ้ํา
ใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดมลพิษ
- เปนอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมุงมั่นในการลดผลกระทบตลอดจนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีกิจกรรมเพื่อลดการใชพลังงานจากเตาหลอมแกวและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- มีก ารควบคุ ม และลดปริ ม าณการปล อยมลพิษสูบ รรยากาศ การใชพลัง งานอยางมี
ประสิท ธิภาพ การนําของเสียกลับมาใชใหม รีไซเคิลใหม ากที่สุด และมีความรวมมือกับภายนอก
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
- ลดขยะ/ของเสีย ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมปลอยกาซเรือนกระจกมาก
- ลดการปลอยกาซ SOx NOx จากกระบวนการหลอมแกวไปยังสิ่งแวดลอม
- การอนุรักษใสใจสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
- การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดใชทรัพยากร ทั้งในเรื่องน้ํา พลังงาน ขยะ
รวมทั้งมลพิษ
3.2 ดานเทคโนโลยี
คําถามดานเทคโนโลยีแบงเปน 3 สวน ไดแก ดานการใชพลังงานในการหลอมแกว ดานการ
ลดมลพิษในกระบวนการผลิต และดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตแกวสามารถนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมไดเพื่อลดพลังงานและมลพิษ ซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
เปนองคกรสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและกระจก
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3.2.1 ดานการใชพลังงานในการหลอมแกว
จากการสํารวจพบวาทุกบริษัทมีการประเมินพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตทั้ง
ระบบ แตมีเพียงรอยละ 76 ที่ประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมแกว และรอยละ 59 ที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอรหรือรีคูปเปอเรเตอรซึ่งเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งถายิ่ง
ประสิทธิภาพของเตาหลอมแกวและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนต่ํา การใชพลังงานในกระบวนการ
หลอมแกวยิ่งสูง การเพิ่มประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการลดการใชพลังงาน มาตรการ
ปจจุบันที่บริษัทใชในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตดังตอไปนี้
- ลดความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตาเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงดวยเทคนิคตางๆ
- ควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการ
เผาไหม
- ควบคุมกําลังการผลิตใหอยูระดับมากกวา 96 % ของความสามารถในการผลิต
ของเตา
- ควบคุมความชื้นของวัตถุดิบและสวนผสมในกระบวนการหลอมใหอยูในระดับที่
เหมาะสม
- ประเมินการใชพลังงานการหลอมทุกวัน
- นําระบบ Inverter มาใชในการควบคุมการทํางานของมอเตอรในระบบหลอเย็น
เตาหลอม ควบคุมอุณหภูมิการหลอมใหมีความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการหลอมและยืด
อายุการใชงานของเตาหลอม
- การทดลองหาวัตถุดิบใหมๆ ที่ชวยในการหลอมไดดีขึ้น
- กําหนดการใชพลัง งานใหส อดคลองกับกําลังการผลิตและคุณภาพน้ําแกวที่
เหมาะสม
- ตรวจสอบสภาพโครงสรางเตาหลอม พบจุดรั่วใหดําเนินการแกไขในทันที
- ทําความสะอาด รีเจนเนอเรเตอรอยางสม่ําเสมอ
- การนําความรอนสูญเปลากลับมาใชใหม
- การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
- ออกแบบเตาหลอมใหเหมาะสม ใชอุปกรณที่มีคุณภาพ ใชกาซ NG ในการผลิต
- ออกแบบเตาใหเนนการนําความรอนกลับมาใชใหม โดยนําความรอนทิ้งกลับมา
ใชในการขึ้นรูป ใหไดมากที่สุด และออกแบบรีเจนเนอเรเตอรใหม
- การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิต เพื่อลดพลังงานในการหลอม
- การลงทุ นเปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และใช พ ลั ง งานต่ํ า การ
บํารุงรักษาระบบ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน โดยไมจําเปน
- ติดตั้ง dog house cover เปนระบบปด
- ระบายน้ําออกจากถังเก็บน้ํามันที่ใชในการหลอม เพื่อใหน้ํามันทีใชในการเผาไหม
สะอาดขึ้น
- ควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง กอนสงในการเผาไหม
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รอยละ 94 คํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานเมื่อตองเปลี่ยน
เครื่องจักร เครื่องไฟฟ า และเครื่องมืออุปกรณในหนวยงาน ซึ่งรอยละ 84 ไดผ ลลัพธของการใช
มาตรการลดพลังงานดังกลาวเปนไปตามความเปาหมาย และรอยละ 16 นอยกวาเปาหมาย
การลดพลั ง งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ า เป น ต อ งใช เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลอมแกว ซึ่งเมื่อสอบถามบริษัทวามีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลด
พลังงานในเตาหลอมหรือไม พบวารอยละ 71 มีการลงทุน โดยมีรายละเอียดการลงทุนเทคโนโลยี
ดังตอไปนี้
- ระบบเผาไหมแบบ Oxy fuel ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการหลอม และ
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากขึ้นจากระบบการเผาไหมเดิมๆ
- X-plate ซึ่งนํามาติดตั้งที่ Combustion fan ชวยเพิ่มปริมาณ O2 ในปฏิกิริยา
การเผาไหม ทําใหสามารถลดภาระกระแสไฟฟาของ Combustion fan ได
- ระบบควบคุม O2 เพื่อชวยควบคุมสัดสวนการเผาไหมแบบ Real time
- การออกแบบเตาหลอมเนนการนําความรอนกลับมาใชใหไดมากที่สุด
- ติดตั้ง O2 sensor เพื่อวัดคา O2 จากการเผาไหม
- การใชพลังงานไฟฟาเพื่อชวยในการหลอม (Electric booster)
- การใช Bubbler system เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ําแกว และลดการใชเชื้อเพลิง
- การใชหัวเผาที่มีคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิ
สําหรั บ บริ ษัท ที่ ไมมีน โยบายลงทุนเทคโนโลยีเ นื่อ งมาจากสาเหตุ อยูร ะหวา ง
พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และความคุมคาในการลงทุน
3.2.2 ดานการลดมลพิษในกระบวนการผลิต
มาตรการปจจุบันที่บริษัทใชในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกว มีดังตอไปนี้
- การเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติ
- การควบคุมมลพิษที่ปลอยจากปลองจากเตาหลอม ใหอยูในระดับที่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด โดยมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน
- เลิกใชสารเคมี Sodium nitrate เพื่อลด NOx
- ควบคุม ปริม าณการเผาไหมใหสมบูรณม ากที่สุด โดยควบคุมปริมาณ O2 ให
เหมาะสม
- ใชวัตถุดิบที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
- เนนการออกแบบรีเ จนเนอเรเตอรใหมีอิฐดักจับ ซัลเฟอรใหไดม ากที่สุด และ
ออกแบบรีเจนเนอเรเตอร เปนสองหอง เพื่อลดและปองกันฝุนของซัลเฟอรกระจายไปในอากาศ
- ติดตั้งอุปกรณบําบัดกาซเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม
- ใชหัวเผา แบบ Dual flame เพื่อลดคา NOx
- ใชเศษแกวในปริมาณสูงเพื่อลดการใช Sodium sulfate
- โกยกํามะถันและเปาทําความสะอาดอิฐ Checker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
รีเจนเนอเรเตอร
- ตรวจเช็คและทําความสะอาดอุปกรณเผาไหมอยางสม่ําเสมอ
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การลดมลพิษที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งเมื่อสอบถาม
บริษัทวามีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีดานการลดมลพิษหรือไม พบวามีเพียงรอยละ 47 ที่มีนโยบายการ
ลงทุน โดยมีรายละเอียดการลงทุนเทคโนโลยีดังตอไปนี้
- Low NOx burner (ลด NOx)
- Sand dryer (ลดปริมาณฝุน)
- ระบบควบคุม O2 ที่ชวยเผาไหมในเตาหลอม
- การใชระบบน้ําหมุนเวียน เพื่อใชในการหลอเย็นลดอุณหภูมิเตา
- การสรางบอกักน้ําและกําจัดน้ํามันที่ลอยบนผิว กอนนําน้ําไปใชใหม
- การใชอิฐที่สามารถดักจับกาซซัลเฟอร/ฝุนได โดยออกแบบรีเจนเนอเรเตอรเปน
แบบสองหอง
- การนําความรอนเหลือทิ้งไปผลิตไฟฟา
- Desulphurization tower การควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา
สําหรับ บริ ษัท ที่ ไม มีน โยบายลงทุน เทคโนโลยีเ นื่อ งมาจากสาเหตุ มลพิษ จาก
เตาหลอมแกวอยูในคามาตรฐานที่ทางกรมโรงงานกําหนด ระบบที่มีอยูเ พียงพออยูแลว และยังไม
คุมทุนกับการลงทุน เมื่อถามถึงปญหาและอุปสรรคในการลดมลพิษในกระบวนการผลิต พบวา
- การเปลี่ย นแปลง/การทดลองอาจส ง ผลกระทบกับ กระบวนการผลิต และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ
- ขาดความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการ ปองกัน แกไข และความรูดานเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม
- เทคโนโลยีในการลดมลพิษในเตาหลอมแกวยังไมเปนที่แพรหลาย และใชเงิน
ลงทุนสูง
- ไมมีหนวยงานรัฐเขาชวยเหลือดานการลงทุน
- ตนทุนพลังงานเชื้อเพลิง LPG มีราคาสูง ทําใหตองหันมาใชพลังงานทางเลือก
ซึ่งทําใหเกิดมลพิษมากขึ้นดวยเชนกัน
- ประสิทธิภาพ ของ Desulphurization tower ที่มีอยูต่ํา
3.2.3 ดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ
จากการสํารวจปญหาและอุปสรรคในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม พบวา
- เศษแกวไมมีเพียงพอ ตองซื้อจากแหลงภายนอก เกิดการแยงชิงเศษแกวกันเอง
ของกลุมอุตสาหกรรมแกว ซึ่งทําใหมีราคาแพง และราคาไมคงที่
- คุณภาพเศษแกวต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับเศษแกว
มากขึ้น เชน อลูมิเนียม กระดาษ เศษหิน เปนตน ทําใหกระทบกับ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
เนื่องจากระบบการคัดแยกสิ่งปนเปอนยังไมดีพอ
- ไมมีการคัดแยกขยะของประชาชน
ผูประกอบการไดใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหม
อยางมีประสิทธิภาพ ไวดังนี้
- ผูจําหนายเศษแกวควรมีวิธีการกําจัดสิ่งปลอมปนใหเศษแกวสะอาด
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- คัดแยกหรือลางเศษแกว แลวบําบัดน้ําที่ลางกอนปลอยสูรางระบาย
- ติดตั้งระบบ Eddy current separator (เครื่องแยกอลูมิเนียมและเศษเหล็ก
ออกจากเศษแกว)
- ควบคุมการลําเลียงเศษแกวภายในไปเก็บที่ไซโลดวยระบบอัตโนมัติ แยกจาก
เศษแกวภายนอก และติดตั้งระบบชั่งแยก เพื่อควบคุมสัดสวนการใชอยางมีประสิทธิภาพ
- ยกระดับเพิ่มราคาขายบรรจุภัณฑโ ดยรวม เพื่อสามารถเพิ่มราคาเศษแก วได
แลวเพิ่มคุณภาพเศษแกวสูงขึ้นไดตามราคา
- รณรงคใหประชาชนมีการแยกเศษแกวตามสี และแยกสิ่งปนเปอนออกออกจาก
เศษแกวตั้งแตตนทาง ชวยลดกระบวนการคัดแยก สามารถที่จะยอยขนาดไดเล็กลงโดยไมตองกังวล
เรื่องสิ่งปนเปอน
นอกจากการนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมแลว พบวาเพียงรอยละ 47 เทานั้นที่นํา
ของเสียอื่นมารีไซเคิล ไดแก กระดาษ ถุง บรรจุวัตถุดิบ และนําน้ําเสีย จากกระบวนการผลิตมา
หมุนเวียนภายในกระบวนการผลิต
3.3 ปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรสีเขียว จากแบบสอบถามไดพบวานอกจากปญหาและ
อุปสรรคจากนโยบายจากองคกร การวางแผนการจัดการ และดานงบประมาณแลว ยังมีอีกสองกลุม
ใหญที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
3.3.1 ปญหาและอุปสรรคที่มาจากคน
- ความตระหนักของพนักงาน เนื่องจากพนักงานไมเขาใจถึงจุดประสงค
- การสรางจิตสํานึก และปรับ ทัศนคติข องพนัก งานในองคก รใหแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมที่มีความตระหนักในการรวมกันลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- พนั ก งานขาดองค ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอม
3.3.2 ปญหาและอุปสรรคที่มาจากเรือ่ งเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
- การลงทุนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชงานมีคาใชจายสูง จึงขาดเทคโนโลยีใหมๆ
- สภาพเครื่องจักร เตาหลอมที่ใชงาน และงบประมาณในการลงทุน
- ขาดความรวมมือระหวางองคก ร และหนวยงานที่เ กี่ยวของในการใหความรู
และแนะนําเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาองคกรสีเขียว
- ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการหรือเทคโนโลยีและการคัดเลือกที่เหมาะสม
- ปริมาณของเศษแกวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการแขงขันในตลาด
- สภาพความตองการของชนิดขวดมีแนวโนมไปในทิศทางขวดน้ําหนักเบาหรือ
ขนาดกลางสงผลใหตองใชอุณหภูมิขึ้นรูปขวดที่สูงขึ้น
- ขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน การวัดประสิทธิภาพของเตาหลอม
และขาดความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการและการปองกันแกไข
- เทคโนโลยีในการลดมลพิษในเตาหลอมแกวยังไมเปนที่แพรหลาย ใชเงินลงทุนสูง
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- ไมมีหนวยงานรัฐเขาชวยเหลือดานการลงทุน
- ตนทุนพลังงานเชื้อเพลิง LPG มีราคาสูง ทําใหตองหันมาใชพลังงานทางเลือก
ซึ่งทําใหเกิดมลพิษมากขึ้นดวยเชนกัน
3.4 ความคาดหวังจากภาครัฐ
จากคําถามที่วา ในการ Go Green บริษัทคิดวาหนวยงานภาครัฐควรกําหนดบทบาทหรือ
ชวยสนับสนุนอยางไร สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปนี้
- ใหความรู เปนที่ป รึก ษาแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ การลงทุนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณ
- สนับสนุนมาตรการภาษี ในการลงทุนเทคโนโลยี การออกแบบ ECO design ที่สงผลลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่สามารถคํานวณในระบบ Carbon footprint ได
- นโยบายจายผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชการปลดปลอย Carbon credit มาคํานวณ
มาตรการทางภาษีสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนเงินลงทุนเทคโนโลยีใหมๆ
- ออกกฎหมาย หรือมาตรการ ในการควบคุมมลพิษ โดยคอยเปนคอยไปในแตละป จน
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
- สนับสนุนคาตอบแทนหรือคาพลังงานเชื้อเพลิง ในการใชพลังงานสะอาด
- ใหเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค และเสนอมาตรการการลด
พลังงานรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม
- ใหความสะดวกในการติดตอดําเนินการ ในกรณีที่เกี่ยวของกับ มาตรการรีไซเคิล
- จัดเยี่ยมชมโรงงานในแถบยุโรปที่สามารถทําเรื่องนี้ไดดี
- ใหผลตอบแทนเปนการลดภาษีแกอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการและประสบผลสําเร็จ
ในโครงการ
- กําหนดกฎเกณฑที่โรงงานสามารถปฏิบัติได
- สงเสริมโรงงานตนแบบที่ทําไดจริงเพื่อใหโรงงานอื่นไปศึกษา
- ออกนโยบายที่สนับสนุนและรณรงคใหประชาชนใชบรรจุภัณฑขวดแกวเพิ่มขึ้น
3.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดย SWOT Analysis
ขอมูลดานตางๆ ที่ไดรับ มีความสําคัญมากและเปนขอมูลดิบจากผูประกอบการผูประสบ
ปญหาจริง ไมไดเกิดจากการคาดเดาหรือประมวลเองเพื่อการศึกษา นอกจากนั้นขอมูลทั้งหลายนี้
สามารถใชเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมแกวในประเทศไทยได เนื่องจากเปนโรงงานขนาดใหญ กําลัง
การผลิตสูง จึงใชพลังงานสูงและมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมสูงตามไปดวย แตเนื่องจากมีขอมูล
คอนขางมาก จะขอนํามาเพื่อการ วิเคราะห SWOT เฉพาะขอที่มีความถี่สูงในการตอบที่เปนไปใน
แนวเดียวกัน ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT ของการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
S1. อุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยมีมูลคา W1. พนั ก งานในการบริ ษั ท ขาดความรู ค วาม
การผลิตและการสงออกสูง และมีกําลัง การ
เขาใจ ของการเปนองคกรสีเขียว
ผลิตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
W2. การขาดความรูในดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
S2. อุตสาหกรรมแกวและกระจกตองคงอยู เพราะ
ในการปรับปรุงกระบวนการหลอมแกว
มีอุตสาหกรรมตอเนื่องมีมูลคานับแสนลาน W3. กลัวการเปลี่ยนแปลงสูตรหรือการทดลองวา
S3. อุตสาหกรรมแกวของไทยเห็นความสําคัญของ
จะสง ผลกระทบกับ กระบวนการผลิตและ
การเปนองคกรสีเขียวตอการดําเนินธุรกิจ โดย
คุณภาพของผลิตภัณฑ
มีการดําเนินกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ W4. ขาดแคลนเศษแก ว และคุ ณภาพของเศษ
ประจําปในการดําเนินงาน
แกวไมไดม าตรฐาน เนื่องจากการคัดแยก
S4. ผู บ ริ ห ารของโรงงานให ค วามสํ า คั ญ จึ ง มี
ขยะไมมีคุณภาพเพียงพอ
มาตรการการลดพลั ง งาน และมลพิ ษ ใน W5. ไม มี ง บประมาณมากพอ ในการลงทุ น ใน
กระบวนการผลิต
เทคโนโลยีสะอาด
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
O1. มีเทคโนโลยีที่ชวยลดพลังงานและมลพิษได T1. มีแรงกดดันจากภายนอกที่สําคัญ คือนโยบาย
อยางมีประสิทธิภาพจากตางประเทศ
จากบริษัทแมที่ตางประเทศ หรือผูมีสวนได
O2. มี ก ารรวมตั ว กั น ของอุ ต สาหกรรมแก ว ใน สวนเสีย ไดแก หนวยงานภาครัฐ ลูกคา และ
อาเซียน และมีนโยบายมุงไปสูอุตสาหกรรมสี ชุมชนรอบขาง
เขียวของอุตสาหกรรมแกว
T2. Paris Agreement: ลดการปลอยกาซเรือน
O3. ภาครัฐใหความสําคัญโดยมีนโยบายดานการ กระจก เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมแก ว และ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กระจกเปนอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูงและ
ปลอยมลพิษ จึงเปนเปาหมายหลักในการลด
กาซเรือนกระจก
T3. เทคโนโลยีสะอาดจากตางประเทศมีราคาสูง
T4. น้ํามันและกาซธรรมชาติมีคาความรอนไมคงที่
สงผลตอการควบคุมการเผาไหมในเตาหลอม
แกว
3.6 การกําหนดกลยุทธโดย TOWs Matrix
นําขอมูลตามตาราง SWOT วิเคราะหความสัมพันธเปนคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็ง
กับขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล
แตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ดังนี้
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3.6.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)
(S1 S2 S3 + O1 O2) เนื่องจากอุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยมีกําลังการ
ผลิตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และใหความสําคัญตอการเปนองคกรสีเขียว จึงควรดําเนินการเชิงรุก
โดยเปนผูนําในการผนึกกําลังอุตสาหกรรมแกวในอาเซียนผานทาง ASEAN Federation of Glass
Manufacturers สรางความรวมมือกับกลุมประเทศในยุโรปซึ่งมีเทคโนโลยีของการลดพลังงานและ
มลพิษ
หนวยงานในยุโรปที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั่วโลกในองคความรูและประสบการณดาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการตรวจวัดประสิทธิภาพเตาหลอมของอุตสาหกรรมแกว คือองคกร
Celsian ของประเทศเนอเธอรแลนด และสถาบัน Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V.
(DGG) ของประเทศเยอรมนี ทั้งคูเปนภาคเอกชนที่รัฐบาลสนับสนุน ความรวมมือนี้ตองมีภาครัฐที่มี
ภารกิจที่เกี่ยวของคือกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูประสานงาน
และอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือดังกลาว
3.6.2 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)
(S3 S4 + T1 T2 T3) สนับ สนุนภาครัฐและภาคเอกชนใหมีก ารวิจัยพัฒ นา
เทคโนโลยีดานการลดพลัง งานและมลพิษในอุตสาหกรรมแกว เพื่อลดการพึ่ง พาเทคโนโลยีจ าก
ตางประเทศใหไดมากที่สุด และเกิดมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางยั่งยืนตามแรงกดดันทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศ
เทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมแกวมีหลากหลาย งานวิจัยของศูนยเชี่ยวชาญดานแกว
กรมวิท ยาศาสตรบ ริก าร มีห ลายเรื่องที่เ กี่ยวของกับ การลดพลัง งานของการหลอม และพบวามี
ผูประกอบการหลายรายที่ใชสูตรสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ใชพลังงานหลอมสูงเกินไป ยังมีหลายงานวิจัย
อีกหลายเรื่องที่ควรทํา เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยเฉพาะเครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ ที่ใชแลวทําใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือกันพัฒนา
วิจยั เทคโนโลยีดังกลาว ความรวมมืออาจทําในรูป MOU โดยไมควรใชงบประมาณจากภาครัฐแตเพียง
อยางเดียว
3.6.3 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)
(W4 + O3) สง เสริม และผลัก ดันใหมีก ารคัดแยกเศษแกวจากขยะอยางจริง จัง
โดยมีการออกมาตรการบังคับใหตองมีการคัดแยกเศษแกวในระดับครัวเรือน รณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลเศษแกว
ป 2550 บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการผลิตขวดรายใหญของ
ประเทศ เคยมีโครงการที่ดีมากคือ การรณรงคหมุนเวียนการใชเศษแกวโดยมุงเปาหมายใหเยาวชน
ของชาติไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการรูจักแยกขวดแกวที่สามารถนํากลับมาใชในการผลิตใหมออก
จากเศษขยะ มีโรงเรียนบริเวณใกลเ คียงโรงงานเขารวมรณรงคและขยายไปยังหนวยงานราชการ
บริษัทเอกชน ชุมชน โรงแรมตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เริ่มแรกรวมจํานวนเศษแกวที่รับจากสถานที่ตางๆ
ทั้งหมดเฉลี่ยถึงเดือนละ 51 ตัน ไดมีการมอบถังสําหรับแยกขวดแกวใหแกองคกรตางๆ เพื่อสงเสริม
เรื่องการแยก เมื่อขวดแกวเต็ม ถังสามารถโทรศัพทแจงเจาหนาที่ เพื่อนัดวันมารับเศษแกวกลับไป
รีไซเคิล ซึ่งบริษัทจะจายคาตอบแทนให
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ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามที่มาจากหลายที่แมกระทั่งจากบริษัท บางกอกกลาส
เอง พบวาโครงการนี้ไมไดตอบสนองความตองการการใชเศษแกวในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมเพราะทํา
อยูเ พียงพื้นที่จํากัด และที่สําคัญคือไดผลดีแตเพียงชวงแรก ไมมีความตอเนื่อง เพราะเปนการสมัครใจ
ไมมีผลบังคับใดๆ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ตองมีการออกกฎหมายที่มีผลบังคับใชโดยดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหการแยกขยะเศษแกว สามารถบังเกิดผลเปนรูปธรรมดังที่ตางประเทศทํา
สําเร็จมานานแลว
กลยุ ท ธที่ ตองทําควบคู กัน คือส ง เสริม การรณรงคป ระชาสัม พั นธ ใหป ระชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลเศษแกวใหได ยอนกลับไปในป พ.ศ. 2526 หรือ 20 กวาปกอน
กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับ 1 ใน 5 เมืองที่สกปรกที่สุดในโลก ทําใหคุณหญิงชดชอย โสภณพนิช
เริ่มตนที่จะทํางานดานสิ่งแวดลอม เกิดเปนแนวทางการรณรงค “ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง” และ
การตูนตาวิเศษที่โดงดัง จําไดจนทุกวันนี้ ขาวดีคือ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่แลวนี้เอง ไดมีการ
ปดฝุนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม โดยกระทรวงมหาดไทย เนนการรณรงครวมมือกับ ตาวิเศษ หวังใหคนไทยเริ่ม
การแยกขยะจริงจัง

ภาพที่ 5 กระทรวงมหาดไทยจับมือกับตาวิเศษ กระตุนคนไทยไมทิ้งขยะ
ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/politic/29004
จากภาพที่ 5 พบวาคงไมไดมีการศึก ษามาอยางดีกอน เพราะวาจริงๆ แลว แกว
โลหะ และพลาสติก ตองไมทิ้งรวมกัน ควรตองเปลี่ยนการแยกใหม ถึง จะเกิดประโยชน Reuse
Reduce Recycle ไดอยางแทจริง โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑแกว
(W5 + O3) กลยุท ธเ ชิ ง แกไขที่สํ าคัญ อีก ประการคื อการสนับ สนุน ใหเ กิดสิท ธิ
ประโยชนทางภาษี หรือแหลงเงินทุนในการลงทุนเทคโนโลยี หรือการใชพลังงานสะอาด
ดังไดกลาวแลววา เทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมแกว
สําหรับการลดพลังงาน มีราคาแพงมาก ผูประกอบการบางรายอาจมีปญหาและเกรงการคุมทุน แตถา
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เรามีสิท ธิป ระโยชน/สิท ธิพิเศษจากภาษีเพื่อสงเสริม การลงทุนใหเกิดเปนองคก รสีเ ขียว ก็จ ะเปน
แรงผลักดันตอผูประกอบการได
3.6.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)
(W1 W2 W3 + T1 T2 T4) เสริมสรางความรูในดานเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
โดยการฝก อบรมใหกั บ พนัก งานหรื อวิ ศวกรเตาหลอม โดยผูเ ชี่ ยวชาญจากทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการสํารวจขอมูลการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว ในประเด็นดาน
บริหารจัดการ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับการเปนองคกรสีเขียว
อย า งไร ในด า นเทคโนโลยี ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบถึ ง มาตรการลดพลั ง งานและมลพิ ษ ใน
กระบวนการผลิต และดานการรีไซเคิล เศษแกวและของเสียอื่นๆ เนื่องจากกระบวนการผลิตแกว
สามารถนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมไดเพื่อลดพลังงานและมลพิษ รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่เ กี่ยวของ พบวา ในดานบริห ารจัดการผูป ระกอบการสวนใหญเ ห็นวาการเปนองคก รสีเ ขียวมี
ความสําคัญตอธุรกิจมาก และมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ เชนจากขอตกลง สนธิสัญญาตางๆ
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธะสัญญา เชน Paris Agreement เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใช
พลังงานสูง โรงงานขนาดใหญเปนบริษัทขามชาติ บริษัทแมจากตางประเทศไดกดดันเรื่องนี้เชนกัน
นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแล เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิษ องคการบริหารสวนตําบล และยังมีจากนิคมอุตสาหกรรม จากลูกคาและชุมชนรอบขางโรงงาน
เปนตน จึงตองมีแผนพัฒนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปนองคกรสีเขียว
ผูประกอบการสวนใหญมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อดําเนินการดานองคกรสีเขียว
และการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดทํามาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 โครงการ
อนุรักษพลังงานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตตอสิ่งแวดลอม โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด โครงการโรงงานสีเขียว Green Supply Chain การลดการใชพลังงานจากเตาหลอมแกว การ
สงเสริมการนําขวดแกวมารีไซเคิล การใชพลังงานทางเลือก เปนตน นอกจากนั้น ยังลงทุนในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูทักษะในการพัฒนาปรับปรุงการผลิต การลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ การใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงความสําคัญของการทําใหองคกรเปนสีเขียว
สวนใหญผูประกอบการมีความเขาใจองคกรสีเขียวเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ องคกรทีใ่ ห
ความสําคัญในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน มีความรับผิดชอบ
ตอสัง คม ลดการใชทรัพยากร รวมถึงการลดการใชพลัง งานและการปลอยมลพิษ SOx NOx สู
สิ่ง แวดลอม แต อยางไรก็ตามพนัก งานของบริษั ท ยัง ขาดความรู ความเขาใจ ทั ศนคติ และความ
ตระหนักของการมีสวนรวมในการผลักดันใหเปนองคกรสีเขียว ซึ่งนับเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
รวมถึ ง การขาดความรู ใ นด า นเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมในการปรั บ ปรุง กระบวนการผลิต และมี
งบประมาณนอยที่จะใชในการลงทุนเทคโนโลยี
ในดานเทคโนโลยีสวนของการใชพลังงานในกระบวนการหลอมแกว พบวาโรงงานสวนใหญ
มีการประเมินพลังงานที่ใชและประสิทธิภาพของเตาหลอมแกว แตมีบริษัทที่ประเมินประสิทธิภาพ
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ของอุป กรณแ ลกเปลี่ยนความรอ นเพีย งรอยละ 59 จากที่สํารวจ ซึ่ ง ประสิ ท ธิภาพของอุป กรณ
แลกเปลี่ยนความรอนนี้เปนหัวใจสําคัญในการลดพลังงาน
มาตรการป จ จุ บัน ที่ ผูป ระกอบการใชใ นการลดพลั ง งานในกระบวนการผลิ ต เปน วิ ธี
มาตรฐานที่ไมซับซอนและใชกันอยูทั่วไปมานานแลว คือ การควบคุมประสิทธิภาพของการเผาไหม
โดยควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิต การลด
ความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตา และตรวจสอบสภาพโครงสรางเตาหลอมไมใหมีจุดรั่ว
และตรวจเช็คทําความสะอาดรีเจนเนอเรเตอรอยางสม่ําเสมอ ผูประกอบการสวนใหญมีนโยบายลงทุน
เทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานในเตาหลอม เชนระบบเผาไหมแบบ Oxy fuel ระบบควบคุม O2 แบบ
Real time บูสเตอรไฟฟา (Electric booster) ระบบไลฟองอากาศ (Bubbler system) และการใช
หัว เผาที่มี คุ ณภาพในการควบคุ ม อุณ หภูมิ นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการสว นใหญยั ง คํา นึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานเมื่อตองเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องไฟฟา และเครื่องมืออุปกรณ
ผลลัพธของการลดพลังงานสวนใหญไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไวระดับหนึ่ง สําหรับผูประกอบการ
ที่ไมมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเนื่องมาจากสาเหตุ อยูในระหวางการพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และความคุมคาในการลงทุน
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตที่ผูประกอบการสวนใหญ
มีคือ การขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน และงบประมาณลงทุน คุณภาพน้ํามันไมได
มาตรฐานและคาความรอนไมคงที่ การเปลี่ยนแปลงหรือการทดลองอาจสงผลกระทบกับกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ปริมาณของเศษแกวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการแขงขันใน
ตลาด การอุดตันของรีเจนเนอเรเตอร
ในดานเทคโนโลยีสวนของการลดมลพิษในกระบวนการผลิตพบวาบริษัทสวนใหญใชวิธีการ
ควบคุมปริมาณการเผาไหมใหสมบูรณมากที่สุด โดยควบคุมปริมาณ O2 ใหเหมาะสม นอกจากนั้นยังมี
การควบคุมมลพิษที่ปลอยจากปลองจากเตาหลอม ใหอยูในระดับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
โดยมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน การเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติ การใชเศษแกวใน
ปริมาณสูงเพื่อลดการใช และการตรวจเช็คและทําความสะอาดอุปกรณเผาไหมและรีเจนเนอเรเตอร
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งบริษัทสวนใหญไดผลลัพธของการใชมาตรการลดมลพิษไดตามเปาหมาย
อยางก็ตามการลดมลพิษที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งพบวามีเพียง
รอยละ 47 ที่มีนโยบายการลงทุน เชน ลงทุนในหัวเผาแบบ Low NOx Burner ซึ่งชวยลดปริมาณ
NOx ได ระบบควบคุม O2 ที่ชวยเผาไหมในเตาหลอมเพื่อลด CO สําหรับบริษัทที่ไมมีนโยบายลงทุน
เทคโนโลยีเนื่องมาจากสาเหตุ มลพิษจากเตาหลอมแกวอยูในคามาตรฐานที่ทางกรมโรงงานกําหนด
ระบบที่มีอยูเพียงพออยูแลว และยังไมคุมทุน ปญหาและอุปสรรคของการลดมลพิษคือการขาดองค
ความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการปองกันแกไข การใชน้ํามันทางเลือกอาจสงผลกระทบกับกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ในดานเทคโนโลยีสวนของการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ พบวาผูป ระกอบการสวนใหญมี
ปญหาเรื่องคุณภาพเศษแกวต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับเศษแกวมากทําให
กระทบต อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ และเศษแก ว ไม มี เ พี ย งพอ ทั้ ง ยั ง มี ร าคาแพง ซึ่ ง
ผูประกอบการตองการความชวยเหลื อจากหนวยงานภาครัฐ โดยไดใหขอเสนอแนะในการบริหาร
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จัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพไว เชน ผูจําหนายเศษแกวควรมีวิธีการกําจัด
สิ่งปลอมปนใหเศษแกวสะอาด รณรงคใหประชาชนมีการแยกเศษแกวตามสี และแยกสิ่งปนเปอนออก
ออกจากเศษแกวตั้งแตตนทาง ชวยลดกระบวนการคัดแยกที่โรงงานและสามารถที่จะยอยขนาดเศษแกวให
เล็กลงไดเลยโดยไมตองกังวลเรื่องสิ่งปนเปอน เปนตน
4.2 ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการศึกษาคือตองการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนา
เพื่อเปนอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศไทย หลังจากไดวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิค SWOT และ TOWs Analysis เปนที่นาดีใจที่พบวาผูประกอบการมีความตระหนัก
ในการมุงสูองคกรสีเ ขียวพอควร โดยเห็นไดจ ากที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการลดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม การศึกษานี้ไดพบปญหาหลักๆ หลายประการและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปญหาอุปสรรคหลักคืออุปสรรคที่มาจากเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตมาก
ที่สุด และมีการขาดองคความรู การขาดแคลนเศษแกว ขาดเงินทุน เพื่อที่จะใหอุตสาหกรรมแกว go
green ใหร วดเร็วขึ้น ในสวนของผูกําหนดนโยบาย คือหนวยงานภาครัฐนั้นควรตองเขาไปชวย
สนับสนุนในเรื่องตอไปนี้
1) กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับหนาที่เปนผู
ประสานงาน ใหเกิดความรวมมือระหวาง องคกร Celsian ของประเทศเนเธอรแลนดหรือสถาบัน
DGG ของประเทศเยอรมนี และกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทย เพื่อใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรูดานพลังงาน
2) ใชกลไล PPP ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานการลด
พลังงาน การสรางเทคโนโลยีใหเกิดภายในประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตรบริการรวมมือกับพันธมิตร
ภายในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเองคือศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)
ตลอดจนภาควิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ทํางานวิจัยและพัฒนา
ดานนี้ จับมือกับกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกซึ่งตองเปนผูสนับสนุนแบบ in cash
สํา หรั บ ข อ เสนอแนะข อ 1 และข อ 2 นี้ ภาคเอกชนควรรั บ ผิ ด ชอบด า น
งบประมาณเอง เนื่องจากภาครัฐมีงบประมาณที่จํากัดในแตล ะป ผลประโยชนตางๆ ที่จ ะเกิดขึ้น
ผูประกอบการจะเปนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง เนื่องจากในอนาคตเชื่อวาผลิตภัณฑที่ไมคํานึงถึงดาน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมจะไมไดรับการยอมรับในตลาด สงผลใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแกวไทย
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑลดลง
3) สงเสริมและผลักดันใหมีมาตรการบังคับใหตองมีก ารคัดแยกผลิตภัณฑแกว
โลหะและพลาสติกในระดับครัวเรือน ตลอดจนรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ของการรี ไ ซเคิ ล เศษแก ว และการรั ก ษาสภาพแวดล อ ม ในเรื่ อ งนี้ เ ป น หน า ที่ ข อง
กระทรวงมหาดไทยที่คุมองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดผลไดในวงกวาง ควรออกเปนกฏกระทรวงหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยแตควรให
ภาคเอกชนชวยทําแผนจะใหผลดีกวา โดยรวมกันศึก ษาบริบทที่เกี่ยวของกับ สถาบันสิ่งแวดลอม
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อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒ นาสัง คมและ
สิ่งแวดลอม แตในกรุงเทพฯ ใหเปนหนาที่ของ กทม
4) สนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษีและสนับ สนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการลงทุน
เทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว ในกรณีนี้ถือเปนการเรงดวนไดเพราะประเทศไทยไดทําพันธะ
สัญ ญาต องลด CO2 ในภาคพลัง งาน 7% กอน ค.ศ. 2020 และ 20% หลั ง ค.ศ. 2020 ไวแล ว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผูเซ็นพันธะสัญญาดังกลาว ควรเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การดําเนินการ อยางไรก็ตามเรื่องงบประมาณเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง
ออกเปนพระราชกฤษฎีกา สําหรับแหลงเงินทุนในการลงทุนเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ go
green ของอุ ต สาหกรรมแก ว และกระจก สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น และ
กระทรวงการคลังควรดําเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําผานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สําหรับการลงทุนที่เขาขายการปรับปรุงกระบวนการสูองคกรสีเขียว
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
อุตสาหกรรมแกวเปนเปาหมายที่ถูกจับตามองตาม Paris Agreement เนื่องจากใช
พลังงานสูง จึงตองเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง รวมมือกับภาครัฐทํางานวิจัยและพัฒนาเพื่อการลด
พลังงานและนําผลการศึกษาไปใช และเรงสรางความตระหนักของบุคลากรในองคกรใหมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยทําแผนการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งแบงเปน
แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
แผนระยะสั้นที่ทําไดเ ลยภายในหนึ่ง หรือสองปนี้ คือการใหก ารเปดอบรมทาง
เทคนิคเรื่องที่มีความถี่หรือตองการมากที่สุด การฝกอบรมรับผิดชอบโดยกรมวิท ยาศาสตรบริการ
หลักสูตรที่ผูประกอบการตองการฝกอบรมมากที่สุดคือ การควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่
เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการเผาไหม การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิตเพื่อลดพลังงานใน
การหลอม การลดความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตา การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของเชื้อเพลิงดวยเทคนิคตางๆ และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน
แผนระยะยาวหาถึงสิบป จะเปนแผนที่ตองใชระยะเวลา เพราะเกี่ยวกับการออก
มาตรการความชวยเหลือ และมาตรการเชิงบังคับที่ไดผลมาแลวในตางประเทศ คือ มาตรการบังคับ
แบบคอยเปนคอยไปใหตองมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน มาตรการสนับสนุนสิทธิพิเศษทาง
ภาษีและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว
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เรียน ทานผูประกอบการอุตสาหกรรมแกวและกระจก
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เปนความตกลงลาสุดและสําคัญที่สุดเนื่องจาก
ประเทศยักษใหญที่พัฒนาแลวที่เปนผูที่มีผลกับภาวะโลกรอนอยางมาก คือ จีน และ สหรัฐอเมริกา
รวมลงนามดวย จากที่ไมไดทําในพิธีสารเกียวโต 175 ประเทศไดจัดพิธีลงนามระดับสูงในความตกลง
ปารีส ในวันที่ 22 เมษายน 2559
ขณะนี้ประเทศไทยไดสง ขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Thailand Intended Nationally Determine Contribution
(INDC/NDC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2015 โดยสงแผนการลดกาซเรือนกระจกที่ 7-20% ณ ป 2020 ใน
ภาคพลังงานเรียบรอยแลว และตั้งใจจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ที่ 20-25% จาก BAU ภายใน
ป 2030 สิ่งที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการในการเตรียมความพรอม
1. นโยบาย: นโยบายของประเทศควรมีการปรับกระบวนทัศนไปสูก ารพัฒ นาที่มีความ
ตานทานตอสภาพภูมิอากาศและมีการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา (foster climate resilience and
low GHG emission development)
2. การเตรียมการดานระบบฐานขอมูล: มีการจัดทําฐานขอมูลในดานการปลอยกาซเรือน
กระจก การปรับตัว การเงิน การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดทํา NDC ที่ป ระเทศจะตองจัดสงทุกๆ 5 ป และการรายงานผลการ
ดําเนินงานของประเทศทีค่ รอบคลุมทุกดาน เพื่อใชในกระบวนการจัดทํา global stocktake ทุกๆ 5 ป
3. จัดทําแผนและมาตรการภายในประเทศอยางบูร ณาการ เพื่อจะนําไปสูก ารบรรลุ
เปาหมายตาม NDC
4. เสริมสรางขีดความสามารถ ของหนวยงานและบุคลากรในการเตรียมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ประเทศไทยสื่อสารไปภายใต NDC
5. จั ด ทํ า ข อ มู ล กลไกการดํ า เนิ น งาน (การเงิ น เทคโนโลยี และการเสริ ม สร า งขี ด
ความสามารถ) ที่ประเทศไทยตองการรับการสนับสนุนจากกลไกภายใตอนุสัญญา
6. การจัดเตรียมความพรอมในการเจรจา เพื่อการจัดทํารายละเอียด กฎเกณฑ กติกาที่
ตองจัดทําเพิ่มเติมภายใตความตกลงปารีส
จากความสําคัญดังกลาวและผลกระทบที่ตองเกิดในอนาคตอยางแนนอน ศูนยเชี่ยวชาญ
ดานแกวเห็นควรเตรียมความพรอมโดยขอความรวมมือใหผูป ระกอบการใหขอมูล เบื้องตนตาม
แบบสอบถามที่แนบ เพื่อนําไปเปนแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลตอไป
ขอขอบพระคุณลวงหนาในความรวมมืออยางดีเสมอมา
ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
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แบบสอบถาม
การมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ที่อยู
ประเภทผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต

(ตัน/วัน)

2. ดานการบริหารจัดการ
2.1 ทานคิดวาการเปนองคกรสีเขียวมีความสําคัญตอธุรกิจทานในระดับใด
 มาก  ปานกลาง  นอย  ไมมี
2.2 หนวยงานของทานมีแผนพัฒนาใหเปนองคกรสีเขียวหรือไม
 มี  ไมมี
2.3 หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับองคกรสีเขียวหรือไม  มี  ไมมี
ถามี โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรม
2.4 หนวยงานของทานมีการจัดสรรงบประมาณประจําปดําเนินการดานองคกรสีเขียวหรือไม •
 มี  ไมมี
ถามี โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรม
2.5 หนวยงานของทานมีแรงกดดันจากภายนอกหนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียใหพัฒนา เป น
องคกรสีเขียวหรือไม
 มี  ไมมี
ถามี โปรดระบุ
2.6 ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปนองคกรสีเขียว อยางไร

2.7 ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาหนวยงานของทานเปนองคกรสีเขียว

3. ดานเทคโนโลยี
3.1 หนวยงานทานมีประเมินพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตแกว/กระจกทั้งหมดหรือไม
 มี  ไมมี
3.2 หนวยงานทานมีประเมินพลังงานของเตาหลอมหรือไม
 มี  ไมมี
3.3 หนวยงานทานมีการประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมหรือไม
 มี  ไมมี
3.4 หนวยงานทานมีการประเมินประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอร/รีคูปเปอเรเตอรหรือไม
 มี  ไมมี
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3.5 หนวยงานทานมีมาตรการในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตแกว/กระจกอยางไร

3.6 ทานคิดวาผลลัพธของการใชมาตรการลดพลังงานในกระบวนการผลิตของหนวยงานทาน
ไดผลในระดับใด
 ไดผลเกินเปาหมาย  ไดผลตามเปาหมาย  ไดผลนอยเปาหมาย  ไมไดผลเลย
3.7 เมื่อตองเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องไฟฟา เครื่องมืออุปกรณในหนวยงานทาน ทานคํานึงถึงเรื่อง
ประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานหรือไม
 มี  ไมมี
3.8 หนวยงานทานมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานในเตาหลอมหรือไม •
 มี  ไมมี
ถามีโปรดระบุเทคโนโลยี
ถาไมมีโปรดระบุสาเหตุ
3.9 ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตของหนวยงานทาน

3.10 หนวยงานทานมีมาตรการในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกวอยางไร

3.11 ทานคิดวาผลลัพธของการใชมาตรการลดมลพิษจากเตาหลอมแกว ไดผลในระดับใด
 ไดผลเกินเปาหมาย  ไดผลตามเปาหมาย  ไดผลนอยเปาหมาย  ไมไดผลเลย
3.12 หนวยงานทานมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษจากเตาหลอมแกวหรือไม•
 มี  ไมมี
ถามีโปรดระบุเทคโนโลยี
ถาไมมีโปรดระบุสาเหตุ
3.13 ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกวของหนวยงานทาน

3.14 โปรดระบุ ปญ หา/อุป สรรค ในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม และขอเสนอแนะในการ
บริหารจัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ
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3.15 นอกจากการนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมแลว หนวยงานของทานมีการนําของเสียอื่นมา
รีไซเคิลหรือไม
 มี  ไมมี
ถามีโปรดระบุ
3.16 ในการ Go Green ทานคิดวาหนวยงานภาครัฐควรกําหนดบทบาทอยางไร

3.17 ขอเสนอแนะ

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือ
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