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อุตสาหกรรมแกวเปนเปาหมายที่ถูกจับตามองตาม Paris Agreement เน่ืองจากเปนหน่ึง

ในสิบอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูง จึงตองเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ
วิเคราะหปญหาอุปสรรคการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวในประเทศไทยและทราบ
สาเหตุของการลาชาทั้งที่มีแนวคิด Go Green with Glass มานานแลว และศึกษาเพื่อใหไดแนว
ทางการดําเนินการและพัฒนาใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียว วิธีการศึกษาใชการตอบชุดคําถามเปนหลัก 
โดยจะแบงประเด็นใหชัดเจน คือ ดานเทคโนโลยี ดานการบริหารจัดการ ดานทัศนคติความพรอม
ความตระหนัก ผูประกอบการที่เลือกเปนรายใหญที่มีกําลังการผลิต 20 ตันตอวันข้ึนไปจากกลุม
อุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การประมวลผลทําโดย SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix ในที่สุดจะไดทราบขอจํากัดปญหาอุปสรรค และไดกลยุทธแนวทาง
ปฏิบัติ 

ผลสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมีจํานวน 13 บริษัท ซึ่งเปนผูผลิตผลิตภัณฑแกว
ประเภทตางๆ เน่ืองจากเปนผูผลิตรายใหญของทั้งประเทศซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันสูง จึงใชพลังงานสูง
และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมสูงตามไปดวย ขอมูลที่ไดรับถือเปนตัวแทนที่ดีในการศึกษา เปนที่
นาดีใจที่พบวาผูประกอบการมีความตระหนักในการมุงสูองคกรสีเขียวพอควร เห็นไดจากที่มีการจัด
กิจกรรมเพื่อการลดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม การศึกษาน้ีไดพบปญหาหลักวามาจากเรื่อง
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตมากที่สุด นอกจากน้ันมีการขาดองคความรู การขาดแคลนเศษแกว
และขาดเงินทุนในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเปนองคกรสีเขียว มีขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อตอบโจทยกลยุทธเชิงรุก คือ การทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดาน
พลังงานจากสถาบันที่มีความเปนเลิศจากตางประเทศ กลยุทธเชิงปองกัน คือใชความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน Public Private Partnership ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาดานการลดพลังงาน การ
สรางเทคโนโลยีใหเกิดภายในประเทศ กลยุทธเชิงแกไขคือผลักดันใหมีมาตรการบังคับใหตองมกีารคัดแยก
ขยะในระดับครัวเรือนตลอดจนรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการ 
รีไซเคิลเศษแกว โดยถาโรงงานใชเศษแกวเพิ่มข้ึนทุก 10% จะชวยลดพลังงานได 3% มลพิษจากการ
เผาไหมจะลดลงตามไปดวย กลยุทธเชิงแกไขที่สําคัญอีกประการคือการสนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษี
และสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว กลยุทธเชิงรับทํา
โดยการฝกอบรมอยางตอเน่ืองใหกับพนักงาน โดยผูเช่ียวชาญจากทั้งในประเทศและตางประเทศ 

แผนการดําเนินการระยะสั้นที่ทําไดเลยภายในหน่ึงหรือสองปน้ี คือการใหการอบรมทาง
เทคนิคเรื่องที่ผูประกอบการมีความตองการมากที่สุดคือดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาหลอม 
สวนแผนระยะยาวที่ตองใชระยะเวลาหาถึงสิบป คือการออกมาตรการใหตองมีการคัดแยกขยะใน
ระดับครัวเรือน มาตรการสนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษีและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุน
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 คืออุตสาหกรรมกระจกเพื่อใชเปนวัสดุกอสรางและ
อุตสาหกรรมแกวเพื่อเปนบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมกระจกเปนหน่ึงในคลัสเตอรอุตสาหกรรมกอสราง 
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 ต้ังอยูในจังหวัดสระบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง มีกําลังการผลิตประมาณ 
842,000 ตัน/ป เกิดการจางแรงงาน 2,800 คน เงินลงทุน 15,726 ลานบาท อุตสาหกรรมกระจกมี
การรวมตัวเปนกลุมบริษัท โดยใชการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหมและเปนแบบสําเร็จรูป รับทั้งองคความรู
และเครื่องจักรมาจากตางประเทศ ประสิทธิภาพในการผลิตจึงเทียบไดในระดับสากล ทั้งยังกอใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเน่ือง เชนอุตสาหกรรมกระจกนิรภัย กระจกเงา และการแปรรูปกระจกอีกประมาณ 
15 โรงงาน การจางงานกวา 1,500 คน เงินลงทุน 4,580 ลานบาท แตจากขอจํากัดของเทคโนโลยีที่
ไมมีความยืดหยุนในการผลิตและเปนอุตสาหกรรมที่อาศัยปจจัยทางดานพลังงานเปนสาํคัญเพราะตอง
เดินเครื่องจักรตลอด 24 ช่ัวโมง จึงทําใหมีจุดคุมทุนสูง  

วัตถุดิบที่ใชผลิตกระจกสวนใหญสามารถหาไดจากในประเทศประมาณรอยละ 80 
เชนทรายแกว ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด หินฟนมา หินโดโลไมต หินปูนและเศษกระจก  
มีเพียงโซดาแอช โซเดียมซัลเฟต ผงคารบอน และผงเหล็กที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ันผูผลิต
แตละรายจึงไมมีปญหาดานแหลงวัตถุดิบเทาใดนักเพราะมีอยูในประเทศเปนสวนใหญ สวนวัตถุดิบที่
ตองนําเขาจากตางประเทศก็มาจากแหลงเดียวกัน จึงทําใหตนทุนของวัตถุดิบของผูผลิตแตละรายไม
แตกตางกันมาก โดยไทยมีภาษีนําเขาวัตถุดิบประมาณรอยละ 15-40 สวนภาษีนําเขากระจกสําเร็จรูป
จะอยูที่ประมาณ รอยละ 50 หากนําเขานอกกลุมประเทศอาเซียน และมีอัตรารอยละ 0-5 หากนําเขา
จากประเทศอาเซียนจึงเปนผลใหมีกระจกนําเขาจากอาเซียนโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย เน่ืองจากมี
คาแรงและตนทุนดานพลังงานตํ่ากวาของไทย ราคากระจกของอินโดนีเซียจึงมีราคาตํ่ากวากระจกของไทย  

ในสวนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวในประเทศไทยน้ัน มีมูลคาตลาดประมาณ 
16,000 ลานบาท ซึ่งพบวามีสัดสวนการผลิตบรรจุภัณฑแกวประมาณรอยละ 15 ของบรรจุภัณฑรวม
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ทุกประเภท โดยบรรจุภัณฑแกวที่ใชในประเทศไทยรอยละ 90 เปนขวดแกว ซึ่งประเทศไทยสามารถ
ผลิตขวดแกวไดประมาณ 2.4 ลานตันตอป หรือประมาณ 10,000 ลานขวดตอป เปนที่หน่ึงในอาเซียน
และที่สองในเอเชียรองจากประเทศจีน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวน้ันถือไดวาเปนอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เน่ืองจากรอยละ 90 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมดของขวดแกวถูกใชในอุตสาหกรรมอาหาร โดยใชในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมมากที่สุดคือรอยละ 
70 รองลงมาคือใชในการบรรจุอาหารประมาณ รอยละ 27 ผักและผลไมกระปอง รอยละ 16 และมี
การใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและเภสัชภัณฑแตเปนสวนนอย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกวเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญตองใชเงินลงทุนสูง จึงมีจํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรมไมมากนัก จากขอมลูของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวามีผูผลิตบรรจุภัณฑแกวจํานวน 30 ราย สวนมากเปนผูผลิตบรรจุภัณฑแกว
ประเภทขวดแกว เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร ขวดแกวสําหรับเครื่องสําอาง เปนตน ผูผลิตบรรจุภัณฑแกว
สําหรับอาหารน้ันพบวามีผูผลิตรายใหญจํานวน 3 ราย การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 
2558 เปนอีกหน่ึงโอกาสในการหาตลาด 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
เสรีมากข้ึน ไดแก การยกเลิกภาษีศุลกากร การยกเลิกอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) กําหนด
มาตรฐานอาเซียน การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา การอํานวยความสะดวกทางการคา  
การปรับประสานพิธีการศุลกากรการจัดต้ัง ASEAN Single Window ปรับประสานมาตรฐานและลด
อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และการเปดเสรีภาคบริการ และการลงทุน 

2)  การพัฒนาไปสู ภูมิภาคที่มี ความสามารถในการแข ง ขันสู ง  (Highly 
Competitive Economic Region) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ซึ่งจะใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายอื่นๆ ที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ เชน การมี กฎหมายสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความ
รวมมือดานพลังงาน มาตรการภาษีที่เหมาะสม (Taxation) การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

3)  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคมีความเทาเทียมกันในแตละประเทศ 
(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) 
ไดมีเปาหมายและใหความสําคัญกับความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีแผนดานสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 
สังคมที่เอื้ออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน  

1.1.3  ความสําคัญของปญหา 
ดังไดกลาวแลววา อุตสาหกรรมแกวและกระจกเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของโลก สําหรับกลุมประเทศอาเซียน ประเทศไทยเปนผูนําในเกือบทุกกลุ ม
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมแกว สรางมูลคาผลิตภัณฑเพื่อจําหนายทั้งหมด มากกวา 35,000 ลานบาท
ตอป ผลิตภัณฑแกวเปน Supply Chain ของ คลัสเตอรอุตสาหกรรมหลักๆ เชน คลัสเตอรยานยนต 
วัสดุกอสราง เครื่องใชไฟฟาและอีเลคโทรนิคส คลัสเตอรที่สําคัญอีกกลุมคือ อาหารและเครื่องด่ืม 
เพราะนอกจากความสวยงามแลว ผลิตภัณฑแกวยังจัดเปนผลิตภัณฑที่ปลอดภัยสูง เหมาะอยางย่ิงใน
การทําเปนบรรจุภัณฑตางๆ ขอดีอีกประการคือเศษแกวไมกอปญหาขยะ เน่ืองจากในกระบวนการผลิต 
สามารถนํากลับมาใชงานไดทั้งหมด จึงจัดเปนผลิตภัณฑ green ชนิดหน่ึง  

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมแกวและกระจกเปนอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูงมาก 
จัดเปนหน่ึงในสิบของอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานมากของโลก รอยละ 80 ของพลังงานที่ใชทั้งหมด
นําไปใชในการหลอมแกวที่เตาหลอมซึ่งใชอุณหภูมิสูงถึง 1500-1600 oC และตองมีการเดิน
เครื่องจักรตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อใชความรอนสูง ทําใหการปลดปลอยมลพิษทางอากาศเชน 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 รวมกลุมเพื่อประโยชนเชิงพานิชยเปนหลักแตมีการรวมมือเชิง
วิชาการบาง AFGM มีการจัดประชุมทางดานแกว คือ The ASEAN Glass Conference ซึ่งเปนการ
ประชุมประจําป การประชุมหลายครั้งที่ผานมา ไดมีความเห็นรวมกันที่จะมีนโยบาย “Go Green 
with Glass” อาจจะเน่ืองจากตองทําตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมจากภาครัฐ เชน กระทรวง
พลังงานของมาเลเซีย กระทรวงอุตสาหกรรมจากประเทศไทย แตตามแนวโนมของโลกหรือ Mega 
Trend ไมชาก็เร็วทุกอุตสาหกรรมตองพาตัวเองไปเปนเทคโนโลยีที่ตองสอดคลองกับแนวคิดสีเขียว 
หวงใยโลกและสิ่งแวดลอม เปนสังคมคารบอนตํ่า 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 

การศึกษาน้ีจะครอบคลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกในประเทศไทย โดยมีวิธีดําเนินการ
ศึกษา ดังตอไปน้ี 

1.3.1 วิธีการศึกษาใชการตอบชุดคําถามที่มีตนแบบมาจากยุโรป (Questionnaire to 
Improve Energy Efficiency and Environmental Performance of the Glass Manufacturing 
Industry) แตจะตองปรับปรุงบางประการใหเหมาะสม ผูประกอบการแกวในประเทศไทยที่เลือกจะ
เปนผูผลิตรายใหญที่มีกําลังการผลิต 20 ตันตอวันข้ึนไป โดยมาจากผูผลิตผลิตภัณฑแกวชนิดตางๆ 
ทั้งหมดไมตํ่ากวา 5 โรงงาน 

1.3.2  การศึกษาจะทําเพื่อใหไดคําตอบวาเหตุใดการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของ
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 
ผูประกอบการของอุตสาหกรรมแกวสามารถใชแนวทางการศึกษาน้ีเพื่อเตรียม

ความพรอมที่จะเปนอุตสาหกรรมสีเขียว โดยอาจกําหนดเปนมาตรการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ตอไปในอนาคตและวางแผนการดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมใหได ถือเปนการรับผิดชอบตอสังคม
ตามกระแสโลก เช่ือวาหากอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศไทยซึ่งเปนผูนําในอาเซียนไดมี
แนวทางเรื่องน้ีอยางจริงจังแลว ก็เปนเรื่องงายที่ประเทศอื่นจะถือเปนแบบอยางตอไปได 

1.4.2  ดานเศรษฐกิจ 
ตนทุนดานพลังงานในอุตสาหกรรมแกวถือเปน ตนทุนหลัก การประหยัดพลังงาน

ไมวาจะเปนแกส นํ้ามัน หรือไฟฟาสามารถทําใหเกิดการลดตนทุน ใชพลังงานอยางคุมคา และ
อุตสาหกรรมแกวสามารถดํารงธุรกิจอยูได  

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหศักยภาพ และขีดความสามารถ 

2.1.1.  ทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis คือการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมหรือหนวยงานในปจจุบันเพื่อ

คนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน
อนาคต ทฤษฎีน้ีคิดคนข้ึนโดย อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซึ่งไดนําเทคนิคน้ีมาแสดงในงาน
สัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ต้ังแต ค.ศ. 1960  

SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายในแตละตัว Strength หมายถึงจุดแข็งหรือ 
ขอไดเปรียบ Weaknesses หมายถึงจุดออนหรือขอเสียเปรียบ Opportunities หมายถึงโอกาสที่จะ
ดําเนินการได และthreats หมายถึงอุปสรรค ขอจํากัดหรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน 

หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณสอง ดาน 
คือสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน เพื่อใหรูตนเอง รูจัก
สภาพแวดลอม การวิเคราะหโอกาส- อุปสรรคจากภายนอกที่กระทบ การวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในน้ีจะชวยใหเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งสิ่งที่ไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทําใหทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกร ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ และการ
ดําเนินงานตามกลยุทธขององคกรที่เหมาะสมตอไป 

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis 
ภายใตการวิเคราะห SWOT น้ัน จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกองคกร 
2.1.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายใน 

การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเกี่ยวกับการวิเคราะหและ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออน แหลงที่มา
เบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายในเชน ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลมุ
ทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และทรัพยากร
ในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลของ
กลยุทธกอนหนาน้ี สภาพแวดลอมภายใน แบงเปนจุดแข็งและจุดออน 

1)  จุดแข็งขององคกร เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่
อยูภายในองคกรน้ันเองวาปจจัยใดภายในที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่ควรนํามาใชใน
การพัฒนาไดและควรดํารงไวเพือ่การเสริมสรางความเขมแข็ง 
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2)  จุดออนขององคกร เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผู
ที่อยูภายในองคกรเองวาปจจัยภายในใดที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดให
หมดไป  

2.1.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรน้ัน ทําใหสามารถคนหา

โอกาส และอุปสรรคการดําเนินงานที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ ไมสามารถควบคุมได เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน 
สภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผล เชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือ 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 
ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีใหมๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือและอุปกรณที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและใหบริการ สภาพแวดลอมภายนอก แบงเปน 

1)  โอกาสทางสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร
ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบและเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการและ
สามารถนําขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางใหองคกรเข็มแข็งข้ึนได 

2)  อุปสรรคทางสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก
องคกรปจจัยใด ที่สงผลกระทบในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองคกร
ตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 

2.1.2.  TOWS Matrix 
 

 
 

ภาพท่ี 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
มาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเ น่ืองจากองคกรมีจุดแข็ง 
ขณะเดียวกันองคกรก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่ควบคุมไมได แตองคกร
สามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได  

3)  กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมา

พิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรมีโอกาสที่จะนํา
แนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออนทีม่ีอยูได  

4)  กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัด

มาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ เน่ืองจากองคกรเผชิญ
กับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคกรไมสามารถควบคุมได  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  พันธะสัญญาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน 
ดังไดกลาวแลววา แกวเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต 

และเปนหน่ึงในหาของอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานสูง แนวคิดประการสําคัญตามหลักการพัฒนา
อยางย่ังยืนคือตองไมคํานึงแตเพียงประโยชนที่จะไดรับจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในการผลิตสินคาแตเพียงอยางเดียว ปญหาสิ่งแวดลอมโลกในดานตางๆ เหลาน้ี หากปลอยใหมีความ
รุนแรงมากข้ึนถึงจุดหน่ึง ความเสียหายจะเกิดข้ึนอยางมากมายและไมอาจจะแกไขได ดวยเหตุน้ีเองจึง
ไดเกิดการเจรจาและทําความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ เชน อนุสัญญา พหุภาคี รวมถึง
พิธีสารในระดับสากล ระดับภูมิภาค หรือแมแตระดับทวิภาคีเพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมและ
แกไขปญหาดังกลาว โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความเสียหายที่คนในรุนถัดไปอาจไดรับ เรื่องของ
พลังงานและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีผลโดยตรงตามกันและเกี่ยวของกัน เปนมิติและเจตจํานงที่
นานาชาติตองแสดงถึงความรับผิดชอบตอโลกใบน้ี พันธะสัญญาตอไปน้ี เปนเพียงตัวอยางที่ช้ีใหเห็น
วาอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายรวมทั้งอุตสาหกรรมแกวมีความจําเปนที่จะตองทําตามในไมชา 

2.2.1.1 Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development 
แผนปฏิบัติที่ 21 หรือ Agenda 21 เปนขอมติหรือปฏิญญาหน่ึงที่เกิดข้ึน

และไดรับการรับรองจากประเทศที่เขารวมประชุมในการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและ
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การพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development : 
UNCED) ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 แตจริงๆ 
แลวแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางย่ังยืน เริ่มมีต้ังแต พ.ศ. 2523 ซึ่งเกิดยุทธศาสตรการอนุรักษโลก 
(Strategy for World Conservation) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติและกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ และในป 
พ.ศ. 2526 สหประชาชาติไดจัดต้ังคณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา เพื่อ
ทําการศึกษาในเรื่องการสรางความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมตองควบคูกันไปกับการดูแลสิ่งแวดลอม ตอมาในป พ.ศ. 2530 ไดเกิดรายงานที่สําคัญที่
เรียกกันวา รายงานบรันดแลนด (Brundtland Report) ซึ่งไดระบุวา การพัฒนาที่ย่ังยืนหมายถึงวิถี
การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของปจจุบันโดยไมลิดรอนความสามารถของคนรุนหลัง
ในการตอบสนองความตองการของพวกเขา  

จากสาระสําคัญของรายงานบรันดแลนด รายงานยุทธศาสตรการอนุรกัษโลก
และขอสรุปของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดนําไปสูการประชุมสุดยอดระดับ
โลก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ดังไดกลาวแลว 

แผนปฏิบัติการ 21 จัดเปนแผนแมบทของโลกสําหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เน่ืองจากจํานวนประชากรเมื่อเทียบกับปริมาณการ
บริโภคเทคโนโลยีที่ฟุมเฟอยและไรประสิทธิภาพ ทําใหขาดความสมดุลระหวางการบริโภคและ
สมรรถนะของโลก จัดเปนเอกสารที่มีความสําคัญมากที่สุดฉบับหน่ึงของสหประชาชาติ โดยมีแนวทาง
ที่สําคัญดังตอไปน้ี 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองผสมผสานและควบคูไปกับการพัฒนา
และความหวงใยในสิ่งแวดลอม  

2) ไมทําลายสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษยและสิ่งมีชีวิตในโลก
ดวยการใชพลังงานฟุมเฟอย การปลอยของเสียและมลพิษตางๆ  

3) จะตองมีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เน่ืองจากมีผลกระทบอยาง
เฉียบพลันตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษย และเกิดผลกระทบตอประชากรรุนลูก รุนหลาน
ในอนาคต 

4) มนุษยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในอันที่จะดํารงชีวิตความเปนอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดี  

2.2.1.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 

2540 เพื่อจัดการกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากมีรายงานที่
แสดงใหเห็นวา ประเทศภาคี ซึ่งมีขอผูกพันที่จะจํากัดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ตางๆ ของตน ไมสามารถดําเนินการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูในระดับที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2535 (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 1992 : UNFCCC) ได ตลอดทั้งขาดประสิทธิภาพ
ของการจํากัดและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิต ขนสงและอื่นๆ พิธีสารฯ 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) 

พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
ปจจุบันมีประเทศที่ลงนามทั้งสิ้น 189 ประเทศ โดยประเทศไทยไดลงนามพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโต 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และมีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2548 ซึ่งเปนวันเดียวกับที่พิธีสารฯ มีผลบังคับใช (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 2553) นอกจากน้ี ที่ประชุมประเทศภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 ณ กรุงโดฮา  
รัฐกาตาร ระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบกําหนดพันธกรณีชวงที่ 
2 ของพิธีสารฯ ซึ่งมีระยะเวลา 8 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และสิ้นสุดในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเห็นชอบ ใหมีการทบทวนเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก 
(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) 
 นับเปนความตกลงที่ลาสุดและสําคัญที่สุดเน่ืองจากประเทศยักษใหญที่

พัฒนาแลวที่เปนผูที่มีผลกับภาวะโลกรอนอยางมาก คือ จีน และ สหรัฐอเมริการวมลงนามดวย จากที่
ไมไดทําในพิธีสารเกียวโต การประชุมจัดที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
โดยเลขาธิการสหประชาชาติ ไดจัดพิธีลงนามระดับสูงในความตกลงปารีส ในวันที่ 22 เมษายน 2559 
หลังจากน้ันความตกลงปารีส จะเปดใหมีการลงนามเปนเวลา 1 ป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560  
การลงนามเปนการแสดงเจตนาจํานงทางการเมืองในทางนโยบายในการเขารวมเปนภาคีความตกลง
เทาน้ัน 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
ที่น้ีจะขอกลาวถึงที่เกี่ยวของกับการศึกษาน้ี คือ มาตรา 3 และ4: การลดกาซเรือนกระจก ซึ่งมีสาระคือ 

1)  ภาคีต้ังเปาที่จะมุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับสูงที่สุดของโลก 
(Global Peaking) โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยตระหนักวาภาคีประเทศกําลังพัฒนาจะใช
เวลานานกวาที่จะไปสูระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่สูงที่สุด และหลังจากน้ันภาคีต้ังเปาที่จะ
ดําเนินการลดกาซเรือนกระจกลงอยางรวดเร็ว ตามวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู เพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกโดยมนุษยจากแหลงกําเนิดและการกําจัดโดยการดูดซับกาซเรือน
กระจกในชวงครึ่งหลังของศตวรรษน้ี บนพื้นฐานของความเปนธรรม และในบริบทของการพัฒนาที่ย่ังยืน 



10 

2)  ภาคีจะตองจัดทําแจงและจัดใหมีการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด 
(Nationally Determine Contribution: NDC) อยางตอเน่ือง โดยตองจัดสง NDC ทุกๆ 5 ป เริ่ม
จากป ค.ศ. 2020 จะตองใหขอมูลที่แสดงความโปรงใส NDC จะตองมีความกาวหนาและแสดงความ
พยายามสูงสุด โดยสะทอนหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตาง คํานึงถึงศักยภาพและ
สถานการณของประเทศที่แตกตางกัน 

3)  ทุกภาคีควรมุงมั่นที่จะจัดทําและควรสื่อสารยุทธศาสตรระยะยาว
ของการพัฒนาตามวิถีคารบอนตํ่า โดยเชิญชวนใหสื่อสารยุทธศาสตร/มาตรการดังกลาวไปยังสํานัก
เลขาธิการในป ค.ศ. 2020 ประเทศพัฒนาแลวควรเปนผูนําในการดําเนินการจะตองมีการใหการ
สนับสนุนตอประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินการที่เกี่ยวของ 

4)  ภาคีจะตองพิจารณาการดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (response measures) 
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา  

สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency -
EPA) เปนหนวยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหนาที่ดูแล
ปกปองสุขภาพของมวลมนุษยและปกปองสิ่งแวดลอมธรรมชาติ จัดอันดับผูปลอยแกสเรือนกระจก
ของภาคสวนผูใชข้ันสุดทาย (end-user sectors) ไวเปนลําดับดังน้ีคือ: อุตสาหกรรม การขนสง การ
พักอาศัย พาณิชยและเกษตรกรรม ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงปารีสที่วา การที่ประเทศกําลังพัฒนาจะ
บรรลุขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรอื 
Intended Nationally Determine Contribution (INDC/NDC) ไดน้ัน ตองทําที่การลดเรื่อง
พลังงาน ซึ่งจะสงผลถึงการลดมลพิษ ลด global warming และสามารถ go green ไดในที่สุด 

 

 
  

ภาพท่ี 2  แสดงธุรกรรมสําคัญที่มผีลตอ global warming 
ที่มา: ดร. บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, 
Lecture script เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบตอประเทศไทย, 2559. 
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ขอมูลที่สําคัญ: ประเทศไทยไดแสดงความมีสวนรวมในพันธะสัญญาโดย 
สงขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในสวน
ของความย่ังยืน ไดมีการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมอยางมาก โดยต้ังวาอนาคตประเทศไทย ป 
2579 ตองรวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสูเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่า มีพืน้ที่
สีเขียวใหญข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกิดเปน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อให
สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกันดังที่ไดกลาวไปแลว โดยตอง 

1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
3) กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4) สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการ

ประหยัดพลังงานอยางถูกตองและตอเน่ือง 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดระบุไวอยางชัดเจนที่จะลดกาซเรือนกระจก

และ CO2 ลง 7 % 
 

 
 

ภาพท่ี 3  กรอบเปาหมายแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 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  

รายงานฉบับน้ีจัดทําโดย ASEAN Development Bank (ADB) เมื่อป 
พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 5 ประเทศ ไดแก 
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร ไทย และเวียดนาม เน่ืองจากมีการคาดการณวาจะมีการใชพลังงาน
เพิ่มข้ึนเปนสามเทาในอนุภูมิภาคน้ีในอีก 15-20 ปขางหนา แหลงขอมูลของการศึกษาน้ีมาจาก 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  

แผนอนุรักษพลังงานของ 5 ประเทศน้ี มีเปาหมายจะลดพลังงานใน
อุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูงลง 30-50 % ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวไดแก อุตสาหกรรมแกว ซีเมนต เหล็ก 
ปริมาณของการลดพลังงานรวมกันทั้ง 5 ประเทศ น้ี มีคาเทากับ 60 ลานตันนํ้ามัน (Mtoe) ภายในป 
2030  

ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายดานการอนุรักษพลังงานใหไดถึง
เปาหมายที่กําหนดไว (20 % ในป 2030) ทีดีที่สุดในบรรดา 5 ประเทศ ซึ่งอีก 4 ประเทศยังไมมีศึกษา
ดานการอนุรักษพลังงานภายในประเทศโดยละเอียดเพื่อมากําหนดเปนแผนและเปาหมาย  

แผนการอนุรักษพลังงานตองมีทั้งฝงอุปสงคและอุปทาน โดยใชแรงจูงใจ
ทางการเงิน กฎระเบียบและใชโครงการตนแบบหรือโครงการของภาครัฐหรือตัวอยางโครงการที่ดีจาก
ตางประเทศ เปนเครื่องมือในการดําเนินการ  

มาตรการอนุรักษพลังงานในฝงอุปทานสวนใหญ เปนดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการลดการสูญเสียในระบบสงและจายไฟฟา สวนในฝงอุปสงคเปนดานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การประหยัดการใชไฟฟาในภาคครัวเรือนและพาณิชย 
และการลดพลังงานในภาคขนสง มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร 3 ดาน ไดแก ราคาพลังงาน การ
แขงขันทางเศรษฐกิจ และนโยบายดานภาษี กลาวคือ ในดานราคาพลังงาน ทั้ง 5 ประเทศต้ังราคา
พลังงานไวตํ่ากวาตนทุนการผลิตมาก เพื่อชวยอุตสาหกรรมใหแขงขันได ประชาชนที่มีฐานะยากจน
สามารถจายคาพลังงานได แตอยางไรก็ตามการต้ังราคาที่ตํ่าเกินไปจะทําใหลดประสิทธิภาพดานการผลิต
พลังงานลง  

ในดานการการแขงขันทางเศรษฐกิจ การผูกขาดธุรกิจการคาโดยภาครัฐ
หรือเอกชนรายเดียว ทําใหไมเกิดแรงจูงใจในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เน่ืองจากไมมีการแขงขัน การเปดตลาดเสรีจะทําใหภาคการผลิตและการคาเกิดแรงกระตุนในการหา
มาตรการลดพลังงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของตนเอง ประเทศเวียดนามต้ังเปาหมายวาจะ
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สามารถลดพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กและซีเมนตได 20-40% ประเทศไทยประเมินวาจะลด
พลังงานได 950 กิโลตันนํ้ามัน (Ktoe) ตอป ภายในป 2030 โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตแกวและกระจก ประเทศกัมพูชามีแผนจะลดพลังงานได 30 % ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และยาง นอกจากน้ีการมีระบบประมูลที่โปรงใสจะชวยใหไดเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ดานพลังงานไดเชนกัน ในสวนของนโยบายดานภาษี เชน การยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่ใชในการลงทุนพลังงานทางเลือกและการอนุรักษพลังงาน เปนตน  

ถึงแมวาประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงทั้ง 5 ประเทศน้ี มี
ศักยภาพในการอนุรักษพลังงานและไปใหถึงเปาหมายในอีก 15-20 ปขางหนา แตยังตองพัฒนาองค
ความรูทางเทคนิคใหมากข้ึน ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมาร ยังอยูในระยะเริ่มตน 
เวียดนามปรับใชมาตรการเชิงรุกมากกวาในอดีตทีผานมา และกาวหนาไปอยางชาๆ ขณะที่ประเทศไทยมี
มาตรการอนุรักษพลังงานที่กาวหนากวามาก แตก็ยังไมไดผลเทาที่ควร โดยเฉพาะการอนุรักษพลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยใชพลังงาน 7.4 GJ/ton ซึ่งเทียบกับ 
Benchmark ของโลกซึ่งอยูที่ 4 GJ/ton ซึ่งถาประเทศไทยสามารถลดพลังงานในอุตสาหกรรมแกว
และกระจกไดเทียบเทา Benchmark จะสามารถลดพลังงานได 951 กิโลตันนํ้ามัน (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  

ในการหลอมแกวเกิดปฏิกิริยาในขณะหลอมแกวถึงอุณหภูมิ 1500ºC อยาง
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 ที่เกิดข้ึน
เน่ืองจากอุณหภูมิภายในเตาสูง (Thermal NOx) ซึ่งถาเราสามารถลดพลังงานในการหลอมได  
ผลที่ตามมาคือปริมาณ NOx ก็จะลดลงดวย นอกจากน้ัน ปริมาณ NOx ยังมีความสัมพันธกับปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ใช อุณหภูมิในเตาหลอมแกว และปริมาณอากาศสวนเกิน (excess air) ความสัมพันธน้ี
แสดงในภาพที่ 4  
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ภาพท่ี 4 ปริมาณ NOx ที่แปรตามเช้ือเพลิง 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  

การศึกษาน้ีจะผานทางกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกแหงประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรม ขอความรวมมือใหขอมูลโดยตอบแบบสอบถาม และจะสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ
กับเรื่องพลังงาน วิเคราะหขอมูลดวย SWOT และ TOWS Matrix เพื่อใหไดคําตอบวาเหตุใดการมุงสู
อุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวจึงลาชา ในที่สุดจะไดทราบวาขอจํากัดตลอดจนปญหา
อุปสรรค และไดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหพันธะสัญญาของประเทศไทยดานการลดกาซเรือนกระจกใน
ขอตกลงปารีสบรรลุได 

 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาน้ีตองการไดขอมูลการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว โดยใชวิธี
ถามขอมูลดวยแบบสอบถาม (ภาคผนวก) ไปยังผูประกอบการ โดยกอนหนาน้ีไดประสานงานไปที่กลุม
อุตสาหกรรมแกวและกระจก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไดสัมภาษณตลอดจนเลาเรื่อง
การศึกษาน้ีใหแก คุณจูน  กังวานนวกุล ผูเช่ียวชาญดานพลังงานจาก บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด 
และเปนผูประสานงานของกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก ซึ่งไดรับการสนับสนุนและเห็นดวยอยางย่ิง
ในการศึกษาเรื่องน้ี ไดมีการปรึกษาหารือเรื่องปญหาอุปสรรคในมุมมองของภาคธุรกิจและมีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหขอมูลที่ไดรับตรงตามวัตถุประสงคที่สุด ขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับ
สวนใหญมาจากผูประกอบการที่เปนสมาชิกของกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก ซึ่งเปนโรงงาน
ขนาดใหญ จํานวน 13 บริษัท โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด 
3. บริษัท ล. ไลทต้ิง 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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบวา
บริษัทใหความสําคัญกับการเปนองคกรสีเขียวอยางไร และดานเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบถึงมาตรการลดพลังงานและมลพิษในกระบวนการผลิต ซึ่งเนนไปที่เตาหลอมแกวเน่ืองจากเปน
กระบวนการที่ใชพลังงานมากที่สุดถึงรอยละ 80 ของพลังงานทั้งหมดในกระบวนการผลิต และเปน
แหลงปลอยมลพิษ นอกจากน้ันยังมีดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ เน่ืองจากกระบวนการ
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ผลิตแกวสามารถนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมไดเพื่อลดพลังงานและมลพิษ รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ขอมูลที่ไดจากแตละ
โรงงาน แตละหมวดคําถาม ไดผลดังน้ี 
 
3.1  ดานบริหารจัดการ 

จากการสํารวจขอมูลพบวา รอยละ 76 เห็นวาการเปนองคกรสีเขียวมีความสําคัญตอธุรกิจ
ในระดับสูง รอยละ 24 เห็นวามีความสําคัญในระดับปานกลาง  

รอยละ 88 มีแผนพัฒนาใหเปนองคกรสีเขียว นอกจากน้ัน รอยละ 94 มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับองคกรสีเขียว ดังตอไปน้ี 

- จัดทํามาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001  
- โครงการอนุรักษพลังงานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตตอสิ่งแวดลอม 
- โครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
- โครงการโรงงานสีเขียว 
- โครงการ Green Supply Chain 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การลดการใชพลังงานจากเตาหลอมแกว 
- การสงเสริมการนําขวดแกวมารีไซเคิล 
- การใชพลังงานทางเลือก 
โดยรอยละ 76 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับองคกรสีเขียว 

ดังตอไปน้ี 
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนผลิต  
- การลงทุนเทคโนโล ยี ใหม ๆ  เพื่ อ เพิ่ มประสิท ธิภาพการผลิ ตและลดการ ใช

ทรัพยากรธรรมชาติ  
- การซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณเพื่อประหยัดพลังงาน  
- การจัดโครงการ EMP (Environmental Management Programs) 
- การเปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอด LED ทั้งโรงงาน 
- การจัดซื้อหัวเผาไหม และเครื่องมือตรวจวัดความสมบูรณของการเผาไหม 
- การนําพลังงานความรอนทิ้ง (waste heat) ไปผลิตกระแสไฟฟา 
- การดําเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดลอม 
และเมื่อถามถึงแรงกดดันจากภายนอกหนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียใหพัฒนาเปน

องคกรสีเขียวหรือไม พบวารอยละ 71 ตอบวามีแรงกดดัน โดยมาจาก 
- หนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแล เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ นิคม

อุตสาหกรรม องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
- นโยบายจากผูบริหารของบริษัท 
- ผูมีสวนไดเสีย เชน ลูกคา ชุมชนรอบขาง 
- บริษัทแมในตางประเทศ 
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จากการสอบถามถึงความเขาใจเกี่ยวกับการเปนองคกรสีเขียว พบวามีความเขาใจถึง
ความหมายอยางหลากหลาย ดังตอไปน้ี 

- เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการ เพื่อลดการสราง
ผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

- อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคกรตลอดหวงโซอุปทาน 

- องคกรที่ใหความใสใจทางดานสิ่งแวดลอม ต้ังแตนโยบาย การควบคุมผลิตภัณฑ รวมถึง
การนําเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อชีวิตย่ังยืน (ECO design) และผลักดันใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรที่มุงไปสูเครือขายสีเขียว เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

- องคกรที่ประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมของบริษัทตลอด
ทั้งหวงโซอุปทานโดยทําธุรกิจที่เนนการพัฒนาอยางย่ังยืน 

- ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
- การเปนบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกันในพื้นที่

อยางมีความสุข มีนโยบายลด และปรับปรุงการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด การนํากลับมาใชซ้ํา 
ใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดมลพิษ  

- เปนอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ
พัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมุงมั่นในการลดผลกระทบตลอดจนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- มีกิจกรรมเพื่อลดการใชพลังงานจากเตาหลอมแกวและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- มีการควบคุมและลดปริมาณการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ การนําของเสียกลับมาใชใหม รีไซเคิลใหมากที่สุด และมีความรวมมือกับภายนอก
เพื่อใหเกิดความย่ังยืน 

- ลดขยะ/ของเสีย ประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมปลอยกาซเรือนกระจกมาก 
- ลดการปลอยกาซ SOx NOx จากกระบวนการหลอมแกวไปยังสิ่งแวดลอม 
- การอนุรักษใสใจสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
- การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลดใชทรัพยากร ทั้งในเรื่องนํ้า พลังงาน ขยะ 

รวมทั้งมลพิษ 
 

3.2  ดานเทคโนโลยี 
คําถามดานเทคโนโลยีแบงเปน 3 สวน ไดแก ดานการใชพลังงานในการหลอมแกว ดานการ

ลดมลพิษในกระบวนการผลิต และดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ เน่ืองจากกระบวนการ
ผลิตแกวสามารถนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมไดเพื่อลดพลังงานและมลพิษ ซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
เปนองคกรสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและกระจก  
  



18 

 

3.2.1  ดานการใชพลังงานในการหลอมแกว 
จากการสํารวจพบวาทุกบริษัทมีการประเมินพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตทั้ง

ระบบ แตมีเพียงรอยละ 76 ที่ประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมแกว และรอยละ 59 ที่ประเมิน
ประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอรหรือรีคูปเปอเรเตอรซึ่งเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งถาย่ิง
ประสิทธิภาพของเตาหลอมแกวและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนตํ่า การใชพลังงานในกระบวนการ
หลอมแกวย่ิงสูง การเพิ่มประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการลดการใชพลังงาน มาตรการ
ปจจุบันที่บริษัทใชในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตดังตอไปน้ี 

- ลดความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตาเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของเช้ือเพลิงดวยเทคนิคตางๆ  

- ควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการ
เผาไหม  

- ควบคุมกําลังการผลิตใหอยูระดับมากกวา 96 % ของความสามารถในการผลิต
ของเตา  

- ควบคุมความช้ืนของวัตถุดิบและสวนผสมในกระบวนการหลอมใหอยูในระดับที่
เหมาะสม  

- ประเมินการใชพลังงานการหลอมทุกวัน 
- นําระบบ Inverter มาใชในการควบคุมการทํางานของมอเตอรในระบบหลอเย็น

เตาหลอม ควบคุมอุณหภูมิการหลอมใหมีความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการหลอมและยืด
อายุการใชงานของเตาหลอม  

- การทดลองหาวัตถุดิบใหมๆ ที่ชวยในการหลอมไดดีข้ึน  
- กําหนดการใชพลังงานใหสอดคลองกับกําลังการผลิตและคุณภาพนํ้าแกวที่

เหมาะสม  
- ตรวจสอบสภาพโครงสรางเตาหลอม พบจุดรั่วใหดําเนินการแกไขในทันที  
- ทําความสะอาด รีเจนเนอเรเตอรอยางสม่ําเสมอ  
- การนําความรอนสูญเปลากลับมาใชใหม  
- การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  
- ออกแบบเตาหลอมใหเหมาะสม ใชอุปกรณที่มีคุณภาพ ใชกาซ NG ในการผลิต 
- ออกแบบเตาใหเนนการนําความรอนกลับมาใชใหม โดยนําความรอนทิ้งกลับมา

ใชในการข้ึนรูป ใหไดมากที่สุด และออกแบบรีเจนเนอเรเตอรใหม 
- การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิต เพื่อลดพลังงานในการหลอม 
- การลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงและใชพลังงานตํ่า การ

บํารุงรักษาระบบ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน โดยไมจําเปน  
- ติดต้ัง dog house cover เปนระบบปด  
- ระบายนํ้าออกจากถังเก็บนํ้ามันที่ใชในการหลอม เพื่อใหนํ้ามันทีใชในการเผาไหม

สะอาดข้ึน  
- ควบคุมคุณภาพเช้ือเพลิง กอนสงในการเผาไหม  
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รอยละ 94 คํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานเมื่อตองเปลี่ยน
เครื่องจักร เครื่องไฟฟา และเครื่องมืออุปกรณในหนวยงาน ซึ่งรอยละ 84 ไดผลลัพธของการใช
มาตรการลดพลังงานดังกลาวเปนไปตามความเปาหมาย และรอยละ 16 นอยกวาเปาหมาย  

การลดพลังงานที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลอมแกว ซึ่งเมื่อสอบถามบริษัทวามีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลด
พลังงานในเตาหลอมหรือไม พบวารอยละ 71 มีการลงทุน โดยมีรายละเอียดการลงทุนเทคโนโลยี
ดังตอไปน้ี 

- ระบบเผาไหมแบบ Oxy fuel ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการหลอม และ
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากข้ึนจากระบบการเผาไหมเดิมๆ  

- X-plate ซึ่งนํามาติดต้ังที่ Combustion fan ชวยเพิ่มปริมาณ O2 ในปฏิกิริยา
การเผาไหม ทําใหสามารถลดภาระกระแสไฟฟาของ Combustion fan ได  

- ระบบควบคุม O2 เพื่อชวยควบคุมสัดสวนการเผาไหมแบบ Real time  
- การออกแบบเตาหลอมเนนการนําความรอนกลับมาใชใหไดมากที่สุด 
- ติดต้ัง O2 sensor เพื่อวัดคา O2 จากการเผาไหม 
- การใชพลังงานไฟฟาเพื่อชวยในการหลอม (Electric booster) 
- การใช Bubbler system เพื่อเพิ่มอุณหภูมินํ้าแกว และลดการใชเช้ือเพลิง 
- การใชหัวเผาที่มีคุณภาพในการควบคุมอุณหภูม ิ
สําหรับบริษัทที่ไมมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเน่ืองมาจากสาเหตุ อยูระหวาง

พิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และความคุมคาในการลงทุน 
3.2.2 ดานการลดมลพิษในกระบวนการผลิต 

มาตรการปจจุบันที่บริษัทใชในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกว มีดังตอไปน้ี 
- การเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติ 
- การควบคุมมลพิษที่ปลอยจากปลองจากเตาหลอม ใหอยูในระดับที่ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกําหนด โดยมีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน 
- เลิกใชสารเคมี Sodium nitrate เพื่อลด NOx 
- ควบคุมปริมาณการเผาไหมใหสมบูรณมากที่สุด โดยควบคุมปริมาณ O2 ให

เหมาะสม 
- ใชวัตถุดิบที่ไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
- เนนการออกแบบรีเจนเนอเรเตอรใหมีอิฐดักจับซัลเฟอรใหไดมากที่สุด และ

ออกแบบรีเจนเนอเรเตอร เปนสองหอง เพื่อลดและปองกันฝุนของซัลเฟอรกระจายไปในอากาศ 
- ติดต้ังอุปกรณบําบัดกาซเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอม 
- 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 โดยมีรายละเอียดการลงทุนเทคโนโลยีดังตอไปน้ี  

- Low NOx burner (ลด NOx)  
- Sand dryer (ลดปริมาณฝุน) 
- ระบบควบคุม O2 ที่ชวยเผาไหมในเตาหลอม 
- การใชระบบนํ้าหมุนเวียน เพื่อใชในการหลอเย็นลดอุณหภูมิเตา  
- การสรางบอกักนํ้าและกําจัดนํ้ามันที่ลอยบนผิว กอนนํานํ้าไปใชใหม 
- การใชอิฐที่สามารถดักจับกาซซัลเฟอร/ฝุนได โดยออกแบบรีเจนเนอเรเตอรเปน

แบบสองหอง 
- การนําความรอนเหลือทิ้งไปผลิตไฟฟา 
- Desulphurization tower การควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา 
สําหรับบริษัทที่ไมมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเน่ืองมาจากสาเหตุ มลพิษจาก 

เตาหลอมแกวอยูในคามาตรฐานที่ทางกรมโรงงานกําหนด ระบบที่มีอยูเพียงพออยูแลว และยังไม 
คุมทุนกับการลงทุน เมื่อถามถึงปญหาและอุปสรรคในการลดมลพิษในกระบวนการผลิต พบวา 

- การเปลี่ยนแปลง/การทดลองอาจสงผลกระทบกับกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ 

- ขาดความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการ ปองกัน แกไข และความรูดานเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม 

- เทคโนโลยีในการลดมลพิษในเตาหลอมแกวยังไมเปนที่แพรหลาย และใชเงิน
ลงทุนสูง 

- ไมมีหนวยงานรัฐเขาชวยเหลือดานการลงทุน  
- ตนทุนพลังงานเช้ือเพลิง LPG มีราคาสูง ทําใหตองหันมาใชพลังงานทางเลือก 

ซึ่งทําใหเกิดมลพิษมากข้ึนดวยเชนกัน 
- ประสิทธิภาพ ของ Desulphurization tower ที่มีอยูตํ่า 

3.2.3  ดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอ่ืนๆ  
จากการสํารวจปญหาและอุปสรรคในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม พบวา 
- เศษแกวไมมีเพียงพอ ตองซื้อจากแหลงภายนอก เกิดการแยงชิงเศษแกวกันเอง

ของกลุมอุตสาหกรรมแกว ซึ่งทําใหมีราคาแพง และราคาไมคงที่  
- คุณภาพเศษแกวตํ่ากวามาตรฐาน เน่ืองจากมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับเศษแกว

มากข้ึน เชน อลูมิเนียม กระดาษ เศษหิน เปนตน ทําใหกระทบกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
เน่ืองจากระบบการคัดแยกสิ่งปนเปอนยังไมดีพอ  

- ไมมีการคัดแยกขยะของประชาชน 
ผูประกอบการไดใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหม

อยางมีประสิทธิภาพ ไวดังน้ี 
- ผูจําหนายเศษแกวควรมีวิธีการกําจัดสิ่งปลอมปนใหเศษแกวสะอาด 
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- คัดแยกหรือลางเศษแกว แลวบําบัดนํ้าที่ลางกอนปลอยสูรางระบาย 
- ติดต้ังระบบ Eddy current separator (เครื่องแยกอลูมิเนียมและเศษเหล็ก

ออกจากเศษแกว) 
- ควบคุมการลําเลียงเศษแกวภายในไปเก็บที่ไซโลดวยระบบอัตโนมัติ แยกจาก

เศษแกวภายนอก และติดต้ังระบบช่ังแยก เพื่อควบคุมสัดสวนการใชอยางมีประสิทธิภาพ 
- ยกระดับเพิ่มราคาขายบรรจุภัณฑโดยรวม เพื่อสามารถเพิ่มราคาเศษแกวได 

แลวเพิ่มคุณภาพเศษแกวสูงข้ึนไดตามราคา 
- รณรงคใหประชาชนมีการแยกเศษแกวตามสี และแยกสิ่งปนเปอนออกออกจาก

เศษแกวต้ังแตตนทาง ชวยลดกระบวนการคัดแยก สามารถที่จะยอยขนาดไดเล็กลงโดยไมตองกังวล
เรื่องสิ่งปนเปอน  

นอกจากการนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมแลว พบวาเพียงรอยละ 47 เทาน้ันที่นํา
ของเสียอื่นมารีไซเคิล ไดแก กระดาษ ถุงบรรจุวัตถุดิบ และนํานํ้าเสียจากกระบวนการผลิตมา
หมุนเวียนภายในกระบวนการผลิต 

 
3.3  ปญหาและอุปสรรค 

ในการพัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรสีเขียว จากแบบสอบถามไดพบวานอกจากปญหาและ
อุปสรรคจากนโยบายจากองคกร การวางแผนการจัดการ และดานงบประมาณแลว ยังมีอีกสองกลุม
ใหญที่เปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการบรรลุเปาหมาย ดังตอไปน้ี 

3.3.1  ปญหาและอุปสรรคท่ีมาจากคน 
- ความตระหนักของพนักงาน เน่ืองจากพนักงานไมเขาใจถึงจุดประสงค 
- การสรางจิตสํานึกและปรับทัศนคติของพนักงานในองคกรใหแสดงออกถึง

พฤติกรรมที่มีความตระหนักในการรวมกันลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- พนักงานขาดองคความรูความเขาใจที่ ถูกตองที่ ใชในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม 
3.3.2  ปญหาและอุปสรรคท่ีมาจากเรือ่งเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต 

- การลงทุนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชงานมีคาใชจายสูง จึงขาดเทคโนโลยีใหมๆ  
- สภาพเครื่องจักร เตาหลอมที่ใชงาน และงบประมาณในการลงทุน  
- ขาดความรวมมือระหวางองคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความรู 

และแนะนําเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาองคกรสีเขียว 
- ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการหรือเทคโนโลยีและการคัดเลือกที่เหมาะสม  
- ปริมาณของเศษแกวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการแขงขันในตลาด 
- สภาพความตองการของชนิดขวดมีแนวโนมไปในทิศทางขวดนํ้าหนักเบาหรือ

ขนาดกลางสงผลใหตองใชอุณหภูมิข้ึนรูปขวดที่สูงข้ึน 
- ขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน การวัดประสิทธิภาพของเตาหลอม

และขาดความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการและการปองกันแกไข 
- เทคโนโลยีในการลดมลพิษในเตาหลอมแกวยังไมเปนที่แพรหลาย ใชเงินลงทุนสูง 
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- ไมมีหนวยงานรัฐเขาชวยเหลือดานการลงทุน  
- ตนทุนพลังงานเช้ือเพลิง LPG มีราคาสูง ทําใหตองหันมาใชพลังงานทางเลือก 

ซึ่งทําใหเกิดมลพิษมากข้ึนดวยเชนกัน 
 

3.4  ความคาดหวังจากภาครัฐ 
จากคําถามที่วา ในการ Go Green บริษัทคิดวาหนวยงานภาครัฐควรกําหนดบทบาทหรือ

ชวยสนับสนุนอยางไร สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปน้ี 
- ใหความรู เปนที่ปรึกษาแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุนโดยวิทยากรที่มี

ประสบการณ  
- สนับสนุนมาตรการภาษี ในการลงทุนเทคโนโลยี การออกแบบ ECO design ที่สงผลลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่สามารถคํานวณในระบบ Carbon footprint ได 
- นโยบายจายผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยใชการปลดปลอย Carbon credit มาคํานวณ

มาตรการทางภาษีสิ่งแวดลอม  
- สนับสนุนเงินลงทุนเทคโนโลยีใหมๆ  
- ออกกฎหมาย หรือมาตรการ ในการควบคุมมลพิษ โดยคอยเปนคอยไปในแตละป จน

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  
- สนับสนุนคาตอบแทนหรือคาพลังงานเช้ือเพลิง ในการใชพลังงานสะอาด 
- ใหเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงค และเสนอมาตรการการลด

พลังงานรวมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
- ใหความสะดวกในการติดตอดําเนินการ ในกรณีที่เกี่ยวของกับ มาตรการรีไซเคิล 
- จัดเย่ียมชมโรงงานในแถบยุโรปที่สามารถทําเรื่องน้ีไดดี 
- ใหผลตอบแทนเปนการลดภาษีแกอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการและประสบผลสําเร็จ

ในโครงการ 
- กําหนดกฎเกณฑที่โรงงานสามารถปฏิบัติได 
- สงเสริมโรงงานตนแบบที่ทําไดจริงเพื่อใหโรงงานอื่นไปศึกษา 
- ออกนโยบายที่สนับสนุนและรณรงคใหประชาชนใชบรรจุภัณฑขวดแกวเพิ่มข้ึน 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดย SWOT Analysis  
ขอมูลดานตางๆ ที่ไดรับ มีความสําคัญมากและเปนขอมูลดิบจากผูประกอบการผูประสบ

ปญหาจริง ไมไดเกิดจากการคาดเดาหรือประมวลเองเพื่อการศึกษา นอกจากน้ันขอมูลทั้งหลายน้ี 
สามารถใชเปนตัวแทนของอุตสาหกรรมแกวในประเทศไทยได เน่ืองจากเปนโรงงานขนาดใหญ กําลัง
การผลิตสูง จึงใชพลังงานสูงและมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมสูงตามไปดวย แตเน่ืองจากมีขอมูล
คอนขางมาก จะขอนํามาเพื่อการ วิเคราะห SWOT เฉพาะขอที่มีความถ่ีสูงในการตอบที่เปนไปใน 
แนวเดียวกัน ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห SWOT ของการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว 
 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
S1.  อุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยมีมูลคา

การผลิตและการสงออกสูง และมีกําลังการ
ผลิตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

S2.  อุตสาหกรรมแกวและกระจกตองคงอยู เพราะ
มีอุตสาหกรรมตอเน่ืองมีมูลคานับแสนลาน 

S3.  อุตสาหกรรมแกวของไทยเห็นความสําคัญของ
การเปนองคกรสีเขียวตอการดําเนินธุรกิจ โดย
มีการดําเนินกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
ประจําปในการดําเนินงาน 

S4.  ผูบริหารของโรงงานใหความสําคัญ จึงมี
มาตรการการลดพลังงาน และมลพิษใน
กระบวนการผลิต 

W1.  พนักงานในการบริษัทขาดความรูความ
เขาใจ ของการเปนองคกรสีเขียว 

W2.  การขาดความรูในดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการปรับปรุงกระบวนการหลอมแกว 

W3.  กลัวการเปลี่ยนแปลงสูตรหรือการทดลองวา
จะสงผลกระทบกับกระบวนการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ 

W4.  ขาดแคลนเศษแกว และคุณภาพของเศษ
แกวไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากการคัดแยก
ขยะไมมีคุณภาพเพียงพอ 

W5.  ไมมีงบประมาณมากพอ ในการลงทุนใน
เทคโนโลยีสะอาด 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1.  มีเทคโนโลยีที่ชวยลดพลังงานและมลพิษได

อยางมีประสิทธิภาพจากตางประเทศ 
O2.  มีการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมแกวใน

อาเซียน และมีนโยบายมุงไปสูอุตสาหกรรมสี
เขียวของอุตสาหกรรมแกว 

O3.  ภาครัฐใหความสําคัญโดยมีนโยบายดานการ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 
 

T1.  มีแรงกดดันจากภายนอกที่สําคัญ คือนโยบาย
จากบริษัทแมที่ตางประเทศ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก หนวยงานภาครัฐ ลูกคา และ
ชุมชนรอบขาง 

T2.  Paris Agreement: ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก เ น่ืองจากอุตสาหกรรมแกวและ
กระจกเปนอุตสาหกรรมที่ใชพลังงานสูงและ
ปลอยมลพิษ จึงเปนเปาหมายหลักในการลด
กาซเรือนกระจก 

T3.  เทคโนโลยีสะอาดจากตางประเทศมีราคาสูง  
T4. นํ้ามันและกาซธรรมชาติมีคาความรอนไมคงที่ 

สงผลตอการควบคุมการเผาไหมในเตาหลอม
แกว 

 
3.6  การกําหนดกลยุทธโดย TOWs Matrix 

นําขอมูลตามตาราง SWOT วิเคราะหความสัมพันธเปนคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็ง
กับขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล
แตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ดังน้ี 
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3.6.1  กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  
(S1 S2 S3 + O1 O2) เน่ืองจากอุตสาหกรรมแกวและกระจกของไทยมีกําลังการ

ผลิตมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และใหความสําคัญตอการเปนองคกรสีเขียว จึงควรดําเนินการเชิงรุก
โดยเปนผูนําในการผนึกกําลังอุตสาหกรรมแกวในอาเซียนผานทาง ASEAN Federation of Glass 
Manufacturers สรางความรวมมอืกับกลุมประเทศในยุโรปซึ่งมีเทคโนโลยีของการลดพลังงานและ
มลพิษ  

หนวยงานในยุโรปที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วโลกในองคความรูและประสบการณดาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการตรวจวัดประสิทธิภาพเตาหลอมของอุตสาหกรรมแกว คือองคกร 
Celsian ของประเทศเนอเธอรแลนด และสถาบัน Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. 
(DGG) ของประเทศเยอรมนี ทั้งคูเปนภาคเอกชนที่รัฐบาลสนับสนุน ความรวมมือน้ีตองมีภาครัฐที่มี
ภารกิจที่เกี่ยวของคือกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูประสานงาน
และอํานวยความสะดวกใหเกิดความรวมมือดังกลาว  

3.6.2  กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)  
(S3 S4 + T1 T2 T3) สนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีดานการลดพลังงานและมลพิษในอุตสาหกรรมแกว เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศใหไดมากที่สุด และเกิดมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางย่ังยืนตามแรงกดดันทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศ 

เทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมแกวมีหลากหลาย งานวิจัยของศูนยเช่ียวชาญดานแกว 
กรมวิทยาศาสตรบริการ มีหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับการลดพลังงานของการหลอม และพบวามี
ผูประกอบการหลายรายที่ใชสูตรสวนผสมหรือวัตถุดิบที่ใชพลังงานหลอมสูงเกินไป ยังมีหลายงานวิจัย
อีกหลายเรื่องที่ควรทํา เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยเฉพาะเครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ ที่ใชแลวทําใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มข้ึน ภาครัฐและภาคเอกชนควรรวมมือกันพัฒนา
วิจยัเทคโนโลยีดังกลาว ความรวมมืออาจทําในรูป MOU โดยไมควรใชงบประมาณจากภาครัฐแตเพียง
อยางเดียว 

3.6.3  กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) 
(W4 + O3) สงเสริมและผลักดันใหมีการคัดแยกเศษแกวจากขยะอยางจริงจัง  

โดยมีการออกมาตรการบังคับใหตองมีการคัดแยกเศษแกวในระดับครัวเรือน รณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลเศษแกว 

ป 2550 บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการผลิตขวดรายใหญของ
ประเทศ เคยมีโครงการที่ดีมากคือ การรณรงคหมุนเวียนการใชเศษแกวโดยมุงเปาหมายใหเยาวชน
ของชาติไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกในการรูจักแยกขวดแกวที่สามารถนํากลับมาใชในการผลิตใหมออก
จากเศษขยะ มีโรงเรียนบริเวณใกลเคียงโรงงานเขารวมรณรงคและขยายไปยังหนวยงานราชการ 
บริษัทเอกชน ชุมชน โรงแรมตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ เริ่มแรกรวมจํานวนเศษแกวที่รับจากสถานที่ตางๆ 
ทั้งหมดเฉลี่ยถึงเดือนละ 51 ตัน ไดมีการมอบถังสําหรับแยกขวดแกวใหแกองคกรตางๆ เพื่อสงเสริม
เรื่องการแยก เมื่อขวดแกวเต็มถังสามารถโทรศัพทแจงเจาหนาที่ เพื่อนัดวันมารับเศษแกวกลับไป 
รีไซเคิล ซึ่งบริษัทจะจายคาตอบแทนให  
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ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามที่มาจากหลายที่แมกระทั่งจากบริษัท บางกอกกลาส
เอง พบวาโครงการน้ีไมไดตอบสนองความตองการการใชเศษแกวในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมเพราะทาํ
อยูเพียงพื้นที่จํากัด และที่สําคัญคือไดผลดีแตเพียงชวงแรก ไมมีความตอเน่ือง เพราะเปนการสมัครใจ  
ไมมีผลบังคับใดๆ ดังน้ันเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ตองมีการออกกฎหมายที่มีผลบังคับใชโดยดําเนินการ
แบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหการแยกขยะเศษแกว สามารถบังเกิดผลเปนรูปธรรมดังที่ตางประเทศทํา
สําเร็จมานานแลว  

กลยุทธที่ตองทําควบคูกันคือสงเสริมการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการรีไซเคิลเศษแกวใหได ยอนกลับไปในป พ.ศ. 2526 หรือ 20 กวาปกอน 
กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับ 1 ใน 5 เมืองที่สกปรกที่สุดในโลก ทําใหคุณหญิงชดชอย  โสภณพนิช 
เริ่มตนที่จะทํางานดานสิ่งแวดลอม เกิดเปนแนวทางการรณรงค “ทิ้งขยะใหเปนที่เปนทาง” และ
การตูนตาวิเศษที่โดงดัง จําไดจนทุกวันน้ี ขาวดีคือ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่แลวน้ีเอง ไดมีการ
ปดฝุนเรื่องน้ีข้ึนมาใหม โดยกระทรวงมหาดไทย เนนการรณรงครวมมือกับ ตาวิเศษ หวังใหคนไทยเริ่ม
การแยกขยะจริงจัง 

  

 
 

ภาพท่ี 5  กระทรวงมหาดไทยจบัมือกับตาวิเศษ กระตุนคนไทยไมทิ้งขยะ 
ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/politic/29004 

 
จากภาพที่ 5 พบวาคงไมไดมีการศึกษามาอยางดีกอน เพราะวาจริงๆ แลว แกว 

โลหะ และพลาสติก ตองไมทิ้งรวมกัน ควรตองเปลี่ยนการแยกใหม ถึงจะเกิดประโยชน Reuse 
Reduce Recycle ไดอยางแทจริง โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑแกว 

(W5 + O3) กลยุทธเชิงแกไขที่สําคัญอีกประการคือการสนับสนุนใหเกิดสิทธิ
ประโยชนทางภาษี หรือแหลงเงินทุนในการลงทุนเทคโนโลยี หรือการใชพลังงานสะอาด 

ดังไดกลาวแลววา เทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมแกว
สําหรับการลดพลังงาน มีราคาแพงมาก ผูประกอบการบางรายอาจมีปญหาและเกรงการคุมทุน แตถา
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เรามีสิทธิประโยชน/สิทธิพิเศษจากภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนใหเกิดเปนองคกรสีเขียว ก็จะเปน
แรงผลักดันตอผูประกอบการได  

3.6.4  กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 
(W1 W2 W3 + T1 T2 T4) เสริมสรางความรูในดานเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม 

โดยการฝกอบรมใหกับพนักงานหรือวิศวกรเตาหลอม โดยผูเ ช่ียวชาญจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  

 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการสํารวจขอมูลการมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว ในประเด็นดาน
บริหารจัดการ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบวาผูประกอบการใหความสาํคัญกบัการเปนองคกรสเีขียว
อยางไร ในดานเทคโนโลยีที่มี วัตถุประสงคเพื่อทราบถึงมาตรการลดพลังงานและมลพิษใน
กระบวนการผลิต และดานการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ เน่ืองจากกระบวนการผลิตแกว
สามารถนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมไดเพื่อลดพลังงานและมลพิษ รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ที่เกี่ยวของ พบวา ในดานบริหารจัดการผูประกอบการสวนใหญเห็นวาการเปนองคกรสีเขียวมี
ความสําคัญตอธุรกิจมาก และมีแรงกดดันจากภายนอกประเทศ เชนจากขอตกลง สนธิสัญญาตางๆ 
ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธะสัญญา เชน Paris Agreement เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่ใช
พลังงานสูง โรงงานขนาดใหญเปนบริษัทขามชาติ บริษัทแมจากตางประเทศไดกดดันเรื่องน้ีเชนกัน 
นอกจากน้ียังมีแรงกดดันจากหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแล 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 นอกจากน้ัน ยังลงทุนในเรื่องการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรูทักษะในการพัฒนาปรับปรุงการผลิต การลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ การใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน 
เหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความตระหนักถึงความสําคัญของการทําใหองคกรเปนสีเขียว  

สวนใหญผูประกอบการมีความเขาใจองคกรสีเขียวเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ องคกรทีใ่ห
ความสําคัญในการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดทั้งหวงโซอุปทาน มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ลดการใชทรัพยากร รวมถึงการลดการใชพลังงานและการปลอยมลพิษ SOx NOx สู
สิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามพนักงานของบริษัทยังขาดความรูความเขาใจ ทัศนคติ และความ
ตระหนักของการมีสวนรวมในการผลักดันใหเปนองคกรสีเขียว ซึ่งนับเปนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 
รวมถึงการขาดความรูในดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และมี
งบประมาณนอยที่จะใชในการลงทุนเทคโนโลยี 

ในดานเทคโนโลยีสวนของการใชพลังงานในกระบวนการหลอมแกว พบวาโรงงานสวนใหญ 
มีการประเมินพลังงานที่ใชและประสิทธิภาพของเตาหลอมแกว แตมีบริษัทที่ประเมินประสิทธิภาพ
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ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพียงรอยละ 59 จากที่สํารวจ ซึ่งประสิทธิภาพของอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนน้ีเปนหัวใจสําคัญในการลดพลังงาน  

มาตรการปจจุบันที่ผูประกอบการใชในการลดพลังงานในกระบวนการผลิต เปนวิธี
มาตรฐานที่ไมซับซอนและใชกันอยูทั่วไปมานานแลว คือ การควบคุมประสิทธิภาพของการเผาไหม 
โดยควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่เหมาะสม การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิต การลด
ความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตา และตรวจสอบสภาพโครงสรางเตาหลอมไมใหมีจุดรั่ว 
และตรวจเช็คทําความสะอาดรีเจนเนอเรเตอรอยางสม่ําเสมอ ผูประกอบการสวนใหญมีนโยบายลงทนุ
เทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานในเตาหลอม เชนระบบเผาไหมแบบ Oxy fuel ระบบควบคุม O2 แบบ 
Real time บูสเตอรไฟฟา (Electric booster) ระบบไลฟองอากาศ (Bubbler system) และการใช
หัวเผาที่มีคุณภาพในการควบคุมอุณหภูมิ นอกจากน้ีผูประกอบการสวนใหญยังคํานึงถึงเรื่อง
ประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานเมื่อตองเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องไฟฟา และเครื่องมืออุปกรณ 
ผลลัพธของการลดพลังงานสวนใหญไดผลตามเปาหมายที่กําหนดไวระดับหน่ึง สําหรับผูประกอบการ
ที่ไมมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเน่ืองมาจากสาเหตุ อยูในระหวางการพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และความคุมคาในการลงทุน 

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตที่ผูประกอบการสวนใหญ
มีคือ การขาดความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน และงบประมาณลงทุน คุณภาพนํ้ามันไมได
มาตรฐานและคาความรอนไมคงที่ การเปลี่ยนแปลงหรือการทดลองอาจสงผลกระทบกับกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ ปริมาณของเศษแกวที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการแขงขันใน
ตลาด การอุดตันของรีเจนเนอเรเตอร  

ในดานเทคโนโลยีสวนของการลดมลพิษในกระบวนการผลิตพบวาบริษัทสวนใหญใชวิธีการ
ควบคุมปริมาณการเผาไหมใหสมบูรณมากที่สุด โดยควบคุมปริมาณ O2 ใหเหมาะสม นอกจากน้ันยังมี
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
เทคโนโลยีเน่ืองมาจากสาเหตุ มลพิษจากเตาหลอมแกวอยูในคามาตรฐานที่ทางกรมโรงงานกําหนด 
ระบบที่มีอยูเพียงพออยูแลว และยังไมคุมทุน ปญหาและอุปสรรคของการลดมลพิษคือการขาดองค
ความรูเกี่ยวกับมลพิษ วิธีการปองกันแกไข การใชนํ้ามันทางเลือกอาจสงผลกระทบกับกระบวนการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ  

ในดานเทคโนโลยีสวนของการรีไซเคิลเศษแกวและของเสียอื่นๆ พบวาผูประกอบการสวนใหญมี
ปญหาเรื่องคุณภาพเศษแกวตํ่ากวามาตรฐาน เน่ืองจากมีสิ่งแปลกปลอมปนมากับเศษแกวมากทําให
กระทบตอการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และเศษแกวไมมีเพียงพอ ทั้ ง ยังมีราคาแพง ซึ่ ง
ผูประกอบการตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ โดยไดใหขอเสนอแนะในการบริหาร
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จัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพไว เชน ผูจําหนายเศษแกวควรมีวิธีการกําจัด
สิ่งปลอมปนใหเศษแกวสะอาด รณรงคใหประชาชนมีการแยกเศษแกวตามสี และแยกสิ่งปนเปอนออก
ออกจากเศษแกวต้ังแตตนทาง ชวยลดกระบวนการคัดแยกที่โรงงานและสามารถที่จะยอยขนาดเศษแกวให
เล็กลงไดเลยโดยไมตองกังวลเรื่องสิ่งปนเปอน เปนตน  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคือตองการวิเคราะหปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนา
เพื่อเปนอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกวและกระจกของประเทศไทย หลังจากไดวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิค SWOT และ TOWs Analysis เปนที่นาดีใจที่พบวาผูประกอบการมีความตระหนัก
ในการมุงสูองคกรสีเขียวพอควร โดยเห็นไดจากที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการลดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม การศึกษาน้ีไดพบปญหาหลักๆ หลายประการและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ปญหาอุปสรรคหลักคืออุปสรรคที่มาจากเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตมาก

ที่สุด และมีการขาดองคความรู การขาดแคลนเศษแกว ขาดเงินทุน เพื่อที่จะใหอุตสาหกรรมแกว go 
green ใหรวดเร็วข้ึน ในสวนของผูกําหนดนโยบาย คือหนวยงานภาครัฐน้ันควรตองเขาไปชวย
สนับสนุนในเรื่องตอไปน้ี  

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
ดานน้ี จับมือกับกลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจกซึ่งตองเปนผูสนับสนุนแบบ in cash  

สําหรับขอเสนอแนะขอ 1 และขอ 2 น้ี ภาคเอกชนควรรับผิดชอบดาน
งบประมาณเอง เน่ืองจากภาครัฐมีงบประมาณที่จํากัดในแตละป ผลประโยชนตางๆ ที่จะเกิดข้ึน 
ผูประกอบการจะเปนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง เน่ืองจากในอนาคตเช่ือวาผลิตภัณฑที่ไมคํานึงถึงดาน
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมจะไมไดรับการยอมรับในตลาด สงผลใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแกวไทย
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑลดลง 

3) สงเสริมและผลักดันใหมีมาตรการบังคับใหตองมีการคัดแยกผลิตภัณฑแกว 
โลหะและพลาสติกในระดับครัวเรือน ตลอดจนรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการรีไซเคิลเศษแกวและการรักษาสภาพแวดลอม ในเรื่องน้ีเปนหนาที่ของ
กระทรวงมหาดไทยที่คุมองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดผลไดในวงกวาง ควรออกเปนกฏกระทรวงหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยแตควรให
ภาคเอกชนชวยทําแผนจะใหผลดีกวา โดยรวมกันศึกษาบริบทที่เกี่ยวของกับสถาบันสิ่งแวดลอม
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อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม แตในกรุงเทพฯ ใหเปนหนาที่ของ กทม 

4) สนับสนุนสิทธิพิเศษทางภาษีและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุน
เทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว ในกรณีน้ีถือเปนการเรงดวนไดเพราะประเทศไทยไดทําพันธะ
สัญญาตองลด CO2 ในภาคพลังงาน 7% กอน ค.ศ. 2020 และ 20% หลัง ค.ศ. 2020 ไวแลว 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผูเซ็นพันธะสัญญาดังกลาว ควรเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การดําเนินการ อยางไรก็ตามเรื่องงบประมาณเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง 
ออกเปนพระราชกฤษฎีกา สําหรับแหลงเงินทุนในการลงทุนเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการ go 
green ของอุตสาหกรรมแกวและกระจก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและ
กระทรวงการคลังควรดําเนินมาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าผานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย สําหรับการลงทุนที่เขาขายการปรับปรุงกระบวนการสูองคกรสีเขียว  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
อุตสาหกรรมแกวเปนเปาหมายที่ถูกจับตามองตาม Paris Agreement เน่ืองจากใช

พลังงานสูง จึงตองเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง รวมมือกับภาครัฐทํางานวิจัยและพัฒนาเพื่อการลด
พลังงานและนําผลการศึกษาไปใช และเรงสรางความตระหนักของบุคลากรในองคกรใหมีจิตสํานึก 
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยทําแผนการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งแบงเปน
แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  

แผนระยะสั้นที่ทําไดเลยภายในหน่ึงหรือสองปน้ี คือการใหการเปดอบรมทาง
เทคนิคเรื่องที่มีความถ่ีหรือตองการมากที่สุด การฝกอบรมรับผิดชอบโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
หลักสูตรที่ผูประกอบการตองการฝกอบรมมากที่สุดคือ การควบคุมระดับ Excess O2 ใหอยูในระดับที่
เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของการเผาไหม การเพิ่มปริมาณเศษแกวในการผลิตเพื่อลดพลังงานใน
การหลอม การลดความรอนสูญเสียจากทางผนังเตาและหลังคาเตา การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของเช้ือเพลิงดวยเทคนิคตางๆ และความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลดพลังงาน 

แผนระยะยาวหาถึงสิบป จะเปนแผนที่ตองใชระยะเวลา เพราะเกี่ยวกับการออก
มาตรการความชวยเหลือ และมาตรการเชิงบังคับที่ไดผลมาแลวในตางประเทศ คือ มาตรการบังคับ
แบบคอยเปนคอยไปใหตองมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน มาตรการสนับสนุนสิทธิพิเศษทาง
ภาษีและสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าในการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อการเปนองคกรสีเขียว 
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เรียน ทานผูประกอบการอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
 
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เปนความตกลงลาสุดและสําคัญที่สุดเน่ืองจาก

ประเทศยักษใหญที่พัฒนาแลวที่เปนผูที่มีผลกับภาวะโลกรอนอยางมาก คือ จีน และ สหรัฐอเมริกา
รวมลงนามดวย จากที่ไมไดทําในพิธีสารเกียวโต 175 ประเทศไดจัดพิธีลงนามระดับสูงในความตกลง
ปารีส ในวันที่ 22 เมษายน 2559 

ขณะน้ีประเทศไทยไดสงขอเสนอการมีสวนรวมของประเทศในการดําเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Thailand Intended Nationally Determine Contribution 
(INDC/NDC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2015 โดยสงแผนการลดกาซเรือนกระจกที่ 7-20% ณ ป 2020 ใน
ภาคพลังงานเรียบรอยแลว และต้ังใจจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ที่ 20-25% จาก BAU ภายใน
ป 2030 สิ่งที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการในการเตรียมความพรอม 

1.  นโยบาย: นโยบายของประเทศควรมีการปรับกระบวนทัศนไปสูการพัฒนาที่มีความ
ตานทานตอสภาพภูมิอากาศและมีการปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า (foster climate resilience and 
low GHG emission development) 

2.  การเตรียมการดานระบบฐานขอมูล: มีการจัดทําฐานขอมูลในดานการปลอยกาซเรือน
กระจก การปรับตัว การเงิน การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการจัดทํา NDC ที่ประเทศจะตองจัดสงทุกๆ 5 ป และการรายงานผลการ
ดําเนินงานของประเทศทีค่รอบคลุมทุกดาน เพื่อใชในกระบวนการจัดทํา global stocktake ทุกๆ 5 ป 

3.  จัดทําแผนและมาตรการภายในประเทศอยางบูรณาการ เพื่อจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายตาม NDC 

4.  เสริมสรางขีดความสามารถ ของหนวยงานและบุคลากรในการเตรียมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ประเทศไทยสื่อสารไปภายใต NDC 

5.  จัดทําขอมูลกลไกการดําเนินงาน (การเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางขีด
ความสามารถ) ที่ประเทศไทยตองการรับการสนับสนุนจากกลไกภายใตอนุสัญญา 

6.  การจัดเตรียมความพรอมในการเจรจา เพื่อการจัดทํารายละเอียด กฎเกณฑ กติกาที่
ตองจัดทําเพิ่มเติมภายใตความตกลงปารีส 

จากความสําคัญดังกลาวและผลกระทบที่ตองเกิดในอนาคตอยางแนนอน ศูนยเช่ียวชาญ
ดานแกวเห็นควรเตรียมความพรอมโดยขอความรวมมือใหผูประกอบการใหขอมูลเบื้องตนตาม
แบบสอบถามที่แนบ เพื่อนําไปเปนแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลตอไป 

 
ขอขอบพระคุณลวงหนาในความรวมมืออยางดีเสมอมา 
 

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล 
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แบบสอบถาม 
การมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวของอุตสาหกรรมแกว 

 
1.  ขอมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท   
ที่อยู   
ประเภทผลิตภัณฑ   
ปริมาณการผลิต   (ตัน/วัน) 

 
2.  ดานการบริหารจัดการ  

2.1  ทานคิดวาการเปนองคกรสีเขียวมีความสําคัญตอธุรกิจทานในระดับใด  
  มาก   ปานกลาง   นอย   ไมมี  
2.2  หนวยงานของทานมีแผนพัฒนาใหเปนองคกรสีเขียวหรือไม   มี    ไมม ี
2.3  หนวยงานของทานมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับองคกรสีเขียวหรือไม   มี    ไมม ี
 ถามี โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรม  
2.4  หนวยงานของทานมีการจัดสรรงบประมาณประจําปดําเนินการดานองคกรสีเขียวหรือไม •  
   มี    ไมม ี
 ถามี โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรม  
2.5  หนวยงานของทานมีแรงกดดันจากภายนอกหนวยงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียใหพัฒนา เปน

องคกรสีเขียวหรือไม   มี    ไมม ี
 ถามี โปรดระบุ  
2.6  ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปนองคกรสีเขียว อยางไร  

  
  
  

2.7  ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาหนวยงานของทานเปนองคกรสีเขียว 
  
  

 
3.  ดานเทคโนโลยี 

3.1  หนวยงานทานมีประเมินพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตแกว/กระจกทั้งหมดหรือไม  
   มี    ไมม ี
3.2 หนวยงานทานมีประเมินพลังงานของเตาหลอมหรือไม   มี    ไมม ี
3.3 หนวยงานทานมีการประเมินประสิทธิภาพของเตาหลอมหรือไม  มี    ไมม ี
3.4 หนวยงานทานมีการประเมินประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอร/รีคูปเปอเรเตอรหรือไม  
   มี    ไมม ี
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3.5 หนวยงานทานมีมาตรการในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตแกว/กระจกอยางไร 
  
  
  

3.6 ทานคิดวาผลลัพธของการใชมาตรการลดพลังงานในกระบวนการผลิตของหนวยงานทาน 
ไดผลในระดับใด 
 ไดผลเกินเปาหมาย   ไดผลตามเปาหมาย   ไดผลนอยเปาหมาย   ไมไดผลเลย  

3.7 เมื่อตองเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องไฟฟา เครื่องมืออุปกรณในหนวยงานทาน ทานคํานึงถึงเรื่อง
ประสิทธิภาพดานการประหยัดพลังงานหรือไม   มี    ไมม ี

3.8 หนวยงานทานมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานในเตาหลอมหรือไม •  
   มี    ไมม ี

ถามีโปรดระบุเทคโนโลยี   
ถาไมมีโปรดระบุสาเหตุ  

3.9 ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการลดพลังงานในกระบวนการผลิตของหนวยงานทาน 
  
  
  

3.10 หนวยงานทานมีมาตรการในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกวอยางไร 
  
  
  

3.11 ทานคิดวาผลลัพธของการใชมาตรการลดมลพิษจากเตาหลอมแกว ไดผลในระดับใด 
 ไดผลเกินเปาหมาย   ไดผลตามเปาหมาย   ไดผลนอยเปาหมาย   ไมไดผลเลย  

3.12 หนวยงานทานมีนโยบายลงทุนเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษจากเตาหลอมแกวหรือไม• 
   มี    ไมม ี

ถามีโปรดระบุเทคโนโลยี   
ถาไมมีโปรดระบุสาเหตุ  

3.13 ทานคิดวาอะไรคือ ปญหา/อุปสรรค ในการลดมลพิษจากเตาหลอมแกวของหนวยงานทาน 
  
  
  

3.14 โปรดระบุ ปญหา/อุปสรรค ในการนําเศษแกวกลับมาใชใหม และขอเสนอแนะในการ
บริหารจัดการการนําเศษแกวกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.15 นอกจากการนําเศษแกวกลับมาหลอมใหมแลว หนวยงานของทานมีการนําของเสียอื่นมา 
รีไซเคิลหรือไม   มี    ไมม ี

 ถามีโปรดระบุ  
3.16 ในการ Go Green ทานคิดวาหนวยงานภาครัฐควรกําหนดบทบาทอยางไร 

  
  
  

3.17 ขอเสนอแนะ 
  
  
  

 
 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือ 
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