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1. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศไทย 
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) เปนเครื่องมือการจัดการ

ส่ิงแวดลอมสมัยใหมที่พัฒนาขึ้นจากการเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดในเรื่องของปญหามลพิษและของเสียที่
เกิดจากการผลิตซึ่งที่จริงแลวก็คือวัตถุดิบและพลังงานที่ใสเขาไปในกระบวนการผลิตแลวไมไดเกิด
ประโยชนที่เปนตนทุนของผูประกอบการโดยตรงนั่นเอง ดังน้ันวิธีแกปญหาสิ่งแวดลอมเพื่อใหไปสู
แนวทางของ ”การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงควรเปลี่ยนจากใชเทคโนโลยีเพ่ือบําบัดมลพิษที่ปลายทาง 
(End-of-Pipe treatment) ซึ่งเปนวิธีที่เพ่ิมภาระคาใชจาย มาเปนการปองกันมลพิษ (Pollution 
Prevention) หรือลดการเกิดของเสียใหเหลือนอยที่สุดกอน แลวจึงคอยทําการบําบัดมลพิษใหเปนไป
อยางถูกตองตอไป ดังน้ันการดําเนินการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด จึงเปนมากกวาการรักษา
ส่ิงแวดลอม แตเปนการปองกันและแกไขปญหามลพิษที่แหลงกําเนิด ชวยลดของเสีย ลดการใช
วัตถุดิบ ลดตนทุนคาใชจาย รวมถึงเพ่ิมความปลอดภัยและสุขอนามัยแกพนักงาน ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกภาคอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) Industry and Environment Programme Activity Center 
(IE/PAC) ขององคการสหประชาชาติ ไดริเริ่มโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดขึ้นและ
ดําเนินการเรื่อยมาโดยจัดประชุมนานาชาติทุก 2 ป และจัดอบรมเผยแพรทางวิชาการ ในปจจุบันมี
การจัดตั้งศูนยเครือขายเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปทั่วโลก ซึ่งทางโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) ไดใหคําจํากัดความ เทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด วาหมายถึง “การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อยางตอเนื่อง ของกระบวนการ
ผลิตและการบริการ เพ่ือใหเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด” ซึ่ง
ปจจุบันนอกเหนือจากคําวา “เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด” แลวยังมีคําอื่นๆ ที่มีแนวคิดและ
ความหมายแบบเดียวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เชน เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner 
Technology หรือ Clean Technology) การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) ประสิทธิภาพเชิง
นิเวศ (Eco-efficiency) การลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด (Waste Minimization) และการผลิตเพื่อ
ส่ิงแวดลอม (Green Productivity) เปนตน 

 

สําหรับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศไทยซึ่งไดจากการประมวล
ความคิดของผูที่เกี่ยวของในสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (รูปที่ 1.1) ไดเริ่มตนในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยระยะแรกเปนการเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ไทยใหเกิดความรูและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โดยผาน
กิจกรรมการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดทําคูมือและสื่อเผยแพร การใหคําปรึกษาโดย
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ และการทําโครงการสาธิตในอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพรเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด ดังน้ันระยะแรกนี้สวนใหญจึงเปนการทําโครงการภายใตความรวมมือและการสนับสนุน
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เงินทุนจากองคกรตางประเทศ โดยเนนที่กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีโอกาส
ในการกอมลพิษสูง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกยอม อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรม
ตกแตงผิวโลหะ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมกระดาษ ตัวอยางโครงการที่สําคัญของระยะแรก
มีดังน้ี  

1. โครงการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (พ.ศ.2533-2538) เปนความรวมมือ
ระหวางสํานักงานการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (IEM/FTI) ภายใตงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาระหวางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USAID)   

2. โครงการการใหความชวยเหลือแนะนําทางดานสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม (ระยะที่ 
1: พ.ศ.2534 และระยะที่ 2: พ.ศ.2537-2540) โดยสถาบัน Deutsche 
Gassellsschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) ประเทศเยอรมัน รวมกับ 
สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

3. โครงการการประยุกตใชวิธีการควบคุมมลพิษในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ในประเทศไทย (พ.ศ.2534-2537) โดยหนวยงาน Carl Dusberg Gesselschaflus 
(CDG) South East Asia Program Office ประเทศเยอรมันนี รวมกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีแห ง เอเชีย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

4. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2539-
2541) โดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทย และสถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม ของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานความรวมมือทางดาน
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศเดนมารก (DANCED) 

5. โครงการสาธิตเทคโนโลยีสะอาด อันเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมภายใตโครงการ “การ
จัดการสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการโดยการมีสวนรวมของประชาชน” (พ.ศ.2539-
2541) ดําเนินการโดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ภายใตทุนสนับสนุนจาก
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปนตน 
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ภาพที่ 1.1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศไทย . สถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย  2548. 
 

ตอมาภายหลังป พ.ศ. 2541 เม่ือมีการเผยแพรผลสําเร็จของโครงการที่ผานมาระยะแรก ทาํ
ใหเกิดการตื่นตัวและเห็นประโยชนของแนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ทั้งในสวนของภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ประกอบกับชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. 2541-2544) เปนชวง
วิกฤติเศรษฐกิจที่มีผลทําใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยหลายแหงตอง
ขาดทุนหรือเลิกกิจการ เกิดปญหาคนวางงานจํานวนมาก ดังน้ัน ภาครัฐจึงเห็นโอกาสของการนํา
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเขาไปสงเสริมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย เพ่ือลดตนทุนการผลิต ลด
การใชวัตถุดิบและพลังงาน พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และสราง
ความพรอมดานบุคลากรสําหรับรองรับการฟนตัวของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ดังน้ันกิจกรรม
ดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดจึงยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องผานโครงการระยะสั้น (1-3 ป) โดย
หนวยงานภาครัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณ (จากงบประมาณประจําป และงบประมาณพิเศษที่เกิด
จากมาตรการเพิ่มการใชจายของภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ) เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน โดยมีรูปแบบมุงเนนการทําโครงการ

inin

25482547254625452544254325422541254025392538

USAID -
FTI/IEM

DANCED -
FTI/IEM, TEI

CP Internship 
Program

1st APRPC 
Conference

Signing UNEP 
Declaration on CP

TNEC founding

National Master Plan on Cleaner Production

DIW - Cleaner Production Policy for 
Thai Industry

NSTDA - R&D

Integrating CP into Competitiveness 
Plan for Industry

ฝายธุรกิจและสิ่งแวดลอม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เมษายน 2005

•CP in Local Government
•CP Financial Initiatives
•CP go School
•CP in Agricultural Sector
•CP R&D

CP-COP for 
Area-Based 

BusinessCP-COP for 
Sector-Based 

Industry
CP-EMS 

Integration for 
Local 

Government
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เพ่ือเผยแพรเทคโนโลยีสาธิตดานการลดของเสีย การจัดทําคูมือหลักปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรมราย
สาขา(Code of Practice: COP) และการอบรมพัฒนาบุคลากร ขณะที่การสนับสนุนของตางประเทศ
ยังคงมีตอเนื่อง เชน โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสะอาดของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และโครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม(โครงการตอเนื่อง) ของ
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ภายใตการสนับสนุนของ DANCED นอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาดยังเริ่มมีบทบาทในภาคการศึกษาและวิจัยของประเทศ มีการพัฒนาเปนหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับมหาวิทยาลัยและการทํางานวิจัยมากขึ้น รวมถึงไดเกิดการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทย เชน การ
ประชุม Asia Pacific Roundtable for Cleaner Production (APRCP) และมีการจัดตั้งกลุมเครือขาย
ของผูสนใจดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูกัน เชน 
เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (TNEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป 
พ.ศ.2544 เปนเครือขายที่สนับสนุนและดําเนินกิจกรรมดานการปองกันมลพิษและเทคโนโลยี
สะอาดของประเทศ  

ในปพ.ศ. 2545 กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด 
(National Master Plan on Cleaner Production) ขึ้น ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ซึ่ง
ในขณะนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษไดเปน
ศูนยกลางของการจัดสงแผนแมบทฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนงานโครงการและจัดงบประมาณของหนวยงานตอไป ทําใหเกิดกิจกรรมเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาดที่กระจายไปสูภาคีอื่นๆ มากขึ้น เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
แหงชาติ ทําโครงการเพื่อพัฒนาและสรางความตระหนักในเรื่องส่ิงแวดลอมและพลังงาน ครอบคลุม
ถึงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาหัวขอวิจัยจากความตองการของ
อุตสาหกรรม และการสรางความเชื่อมโยงระหวางอาจารย นักวิจัย และผูประกอบการผานโครงการ 
เชน โครงการกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงเกิดการขยายงานไปสูภาคการเกษตร องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ จนกระทั่งปจจุบันแนวคิดดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดนั้นไดเปนสวน
หน่ึงของนโยบายรัฐบาลที่ใหการสนับสนุน และเปนแนวคิดที่ระบุชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่ใชงานอยูในปจจุบัน 
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2. สถานภาพการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศไทย 
ตลอดระยะเวลา 18 ป ที่ผานมา (ตั้งแตปพ.ศ.2533) กลาวไดวาเทคโนโลยีการผลิตที่

สะอาดไดเขามามีบทบาทสําคัญ และนิยมใชอยางกวางขวางกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย โดยการนําไปประยุกตใชเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ควบคูไปกับการ
รักษาส่ิงแวดลอม และการพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังมีการสงเสริมขยายผลไปสูภาคีอื่นๆ เชน ภาค
การศึกษา ภาคธุรกิจบริการ การเกษตร โรงเรียน โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(เทศบาล) ภาคการเงินการธนาคาร ฯลฯ โดยการสนับสนุนผลักดันของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงพลังงาน เปนตน  นอกเหนือจากการพัฒนา
กิจกรรมดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในกลุมตางๆ ที่กลาวมาขางตน ยังมีการผลักดันนโยบาย
และกฎระเบียบของภาครัฐเพ่ือสนับสนุน ซึ่งผลสรุปของการศึกษาและประเมินความกาวหนาของการ
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดของประเทศไทย2 โดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทย มีภาพรวมเปน
ดังน้ี  

 

2.1.  ภาคอตุสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมจัดเปนกลุมแรกที่มีการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โดยการ
สนับสนุนและความรวมมือจากทั้งหนวยงานระหวางประเทศ หนวยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม และ
สถาบันการศึกษา เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย และมหาวิทยาลัยตางๆ ทําใหเกิดกรณีศึกษา ตัวอยางเทคโนโลยีสาธิต 
และคูมือแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับแตละกลุมอุตสาหกรรมมากมาย ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เคย
ดําเนินการผานมามากกวา 2,000 แหง ผานโครงการตางๆ มากกวา 30 โครงการ ดังตัวอยาง
อุตสาหกรรมรายสาขาที่เคยมีการดําเนินงานผานมาตอไปนี้ 

1. อุตสาหกรรมตกแตงผิวโลหะ 2. อุตสาหกรรมชิ้นสวนยายนยนต 
3. อุตสาหกรรมอาหาร 4. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
5. อุตสาหกรรมสิ่งทอฟอกยอม 6. อุตสาหกรรมน้ําตาล 
7. อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาลม 8. อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
9. อุตสาหกรรมฟอกหนัง 10. อุตสาหกรรมผลิตอาหารสตัว 
11. อุตสาหกรรมแปงมัน 12. อุตสาหกรรมผลิตสินคาอปุโภค 

                                                 
2  รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการการศึกษาและประเมินความกาวหนาของการจัดการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศไทยดวยดัชนีชี้
วัดที่เหมาะสม” นําเสนอตอกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย สถาบันส่ิงแวดลอม
ไทย  กรกฎาคม 2548 
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13. อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 14. อุตสาหกรรมปโตรเคม ี
15. อุตสาหกรรมหลอมโลหะทีไ่มใช

เหล็ก 
16. อาหารและยา 

17. อุตสาหกรรมแปรรูปเหล็ก 18. อุตสาหกรรมพลาสติก 
19. อุตสาหกรรมเคมีเกษตร 20. อุตสาหกรรมยาง 
21. อุตสาหกรรมการรีดโลหะ 22. อุตสาหกรรมเซรามิกส 
23. อุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวและขนมจีน 24. อุตสาหกรรมโลหะนอกกลุมเหล็ก 
25. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 26. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอสุาหกรรม/

เกษตร 
27. อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู 28. อุตสาหกรรมรองเทา 
29. อุตสาหกรรมโรงสีขาว 30. อุตสาหกรรมปูนซีเมนตและวัสดุกอสราง 
31. อุตสากรรมเคมี 32. อุตสาหกรรมสี 
33. อุตสาหกรรมเหล็ก 34. อุตสาหกรรมปโตรเลียม และอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบที่ 1 แสดงกรณีศึกษาการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวและเสนหมี่ 

โรงงานกวยเตี๋ยว

ปลายขาว

นํ้ า
•ประปา
•บาดาล
•ผิวดิน เช้ือเพลิง

•ขี้เลื่อย
•แกลบ

กาซท้ิง
ความรอนสูญเสีย

เศษแปง

ผลิตภัณฑ

น้ํ าท้ิง
(แปง)

 
ภาพรวมการจัดการทรัพยากรและของเสียในอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยว 

ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม 
การผลิตเสนกวยเตี๋ยวในประเทศไทยมีขั้นตอนการผลิตไมซับซอนมากนัก โดยมีปลายขาวและน้ําเปน

วัตถุดิบที่หลักของอุตสาหกรรม  ดังนั้น ปญหาสิ่งแวดลอมสวนใหญท่ีพบในอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวคือ น้ําเสียที่
เกิดขึ้นซ่ึงสวนใหญเปนน้ําเสียที่มาจากกระบวนการลางขาว จึงทําใหมีแปงเปนสวนประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมี
ปญหาสิ่งแวดลอมอื่นๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ เชน กากของเสีย มลพิษทางอากาศ รวมทั้ง
ความรอนที่สูญเสียไปในระหวางกระบวนการผลิต เปนตน   
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2.2.  ภาคธุรกิจบริการ 

ภาคธุรกิจบริการ เชน โรงแรม และโรงพยาบาล จัดเปนกลุมธุรกิจที่สําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม มีความสําคัญโดยตรงตอการทองเที่ยวและบริการที่เปนแหลง
รายไดเขาประเทศที่สําคัญ โดยโรงแรมและโรงพยาบาลจัดเปนกลุมธุรกิจขนาดใหญที่มีการใช
ทรัพยากรและพลังงานมก รวมถึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษและของเสียที่อาจสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมไดมากหากไมไดรับการจัดการที่เหมาะสม ดังน้ันการดําเนินการเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาดที่ผานมา จึงมุงเนนที่การประหยัดพลังงานทั้งในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบไอ
นํ้าและน้ํารอน การจัดการดานการใชนํ้า การจัดการน้ําเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งที่เปนขยะ

กรอบที่ 1 (ตอ)

ตัวอยางแนวทางเทคโนโลยีสะอาด 
 การจัดการและการปฏิบัติงานที่ดี  การเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงวัตถุดิบ 
- จัดผังสําหรับอุปกรณตางๆใหสะดวกตอการทํางาน 
- ประยุกตใชหลักการ First In First Out 

(FIFO) ในโกดังเก็บขาว 

- ใชขาวที่ปนเปอนนอยเพื่อลดปริมาณนํ้าที่ใชใน
ขั้นตอนการลาง 

 การใชซ้ํา/หมุนเวียนกลับมาใชใหม  การปรับเปลี่ยนเทคโนโลย ี
- นําน้ําลางขาวครั้งที่ 2 และน้ําฉีดขาวครั้งที่ 2 กลับมา
ใชเปนน้ําลางขาวครั้งที่ 1 ในรอบการลางขาว 
(Batch) ตอไป 

- นําคอนเดนเสทจากตูอบกลับมาใชใหม 

- ติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากขาว 
- ติดตั้งอุปกรณที่เก่ียวของกับการใชไอน้ําใหมี         
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวอยางผลประโยชนที่ไดรับ 
ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด ประโยชนท่ีไดรับ ลงทุน 

(บาท) 
ประหยัด 
(บาท/ป) 

ระยะคืนทุน 
(ป) 

ติดตั้งกระบะรองรับนํ้าแปงท่ี filter 
press 

ลดปริมาณการสูญเสียแปง  

638 ก.ก./ป 

13,100 6,197 2.11 

การนํานํ้าคอนเดนเสทกลับมาใช 
20% ของน้ําท่ีปอนเขาหมอไอนํ้า 

ลดการสูญเสียความรอน 

330,789 เมกะจูล/ป 

27,000 18,919 1.43 

หุมฉนวนอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการ
ผลิตไอน้ํา 

ลดปริมาณการใชเชื้อเพลิง 

9,836 ก.ก./ป 

10,834 6,532 1.66 

ติดตั้งระบบเปาลมในถังลางขาว
แทนการใชใบกวน 

ลดปริมาณการสูญเสียแปง 

61,390 ก.ก./ป 

74,955 540,380 0.14 
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เศษอาหาร ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ พรอมทั้งมีการจัดทําคูมือฯ เพ่ือเผยแพร
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ปจจุบันมีโรงแรมและโรงพยาบาลมากกวา 40 แหง ที่มีประสบการณ
ดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ดังตัวอยางโครงการฯ เชน  โครงการการจัดการของเสีย
โดยรวมสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรมไทย โดยสถาบันส่ิงแวดลอมไทย ภายใตการสนับสนุนนจาก 
Canadian University Consortium (CUC) โดยผาน Asian Institute of Technology (AIT)  (ป
พ.ศ.2542-2543) และโครงการการพัฒนาสถานพยาบาลสูความเปนเลิศดานการลดมูลฝอย โดย
การสนับสนุนของสํานักส่ิงแวดลอม กรุงเทพมหานคร (ปพ.ศ. 2548) เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
ดําเนินงานที่มีลักษณะเชนเดียวกับการดําเนินงานโครงการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ไดแก 
โครงการใบไมเขียวกับภาคธุรกิจโรงแรม ที่เนนการประเมินการจัดการสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม
ทุกประเด็น และโครงการอนุรักษพลังงานสําหรับอาคารสํานักงานที่มีขนาดใหญ ซึ่งมุงเนนการ
ประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบที่ 2 แสดงกรณีศึกษาการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมบริการ (โรงพยาบาล) 

7.งานดูแลอาคารสถาน
ที่ภายนอก/ภายใน

3.งานสนับสนุนทางการแพทย/
งานพยาธิ/งานรังสี 

2. สํานักงาน/เวช
ระเบียน/หอพัก

5.งานซักรีด
4.อาหาร/

งานโภชนาการ
6.งานระบบผลิต
สาธารณูปโภค

12.คุณภาพ
อากาศ

16.ขยะติด
เช้ือ/ขยะอันตราย

9.พลังงาน

10.
น้ํา

17.ขยะทั่วไป/ขยะ
โภชนาการ

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมประเด็นดานสิ่งแวดลอม

ลักษณะกิจกรรมลักษณะกิจกรรม โรงพยาบาล

1.การรักษาพยาบาล  
8.งานบําบัดของเสีย

Factory
15.น้ําเสีย

14.กาซเสีย 13.ไอสาร
เคมี/อันตราย

11.วัสดุอุปกรณการ
แพทย/ยาและสารเคมี/อื่นๆ

7.งานดูแลอาคารสถาน
ที่ภายนอก/ภายใน

3.งานสนับสนุนทางการแพทย/
งานพยาธิ/งานรังสี 

2. สํานักงาน/เวช
ระเบียน/หอพัก

5.งานซักรีด
4.อาหาร/

งานโภชนาการ
6.งานระบบผลิต
สาธารณูปโภค

12.คุณภาพ
อากาศ

16.ขยะติด
เช้ือ/ขยะอันตราย

9.พลังงาน

10.
น้ํา

17.ขยะทั่วไป/ขยะ
โภชนาการ

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมประเด็นดานสิ่งแวดลอม

ลักษณะกิจกรรมลักษณะกิจกรรม โรงพยาบาล

1.การรักษาพยาบาล  
8.งานบําบัดของเสีย

Factory
15.น้ําเสีย

14.กาซเสีย 13.ไอสาร
เคมี/อันตราย

11.วัสดุอุปกรณการ
แพทย/ยาและสารเคมี/อื่นๆ

 
แผนภาพแสดงลักษณะกิจกรรม และประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาล 

 

ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม 
โรงพยาบาลเปนธุรกิจบริการที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลายและมีความซับซอน เกี่ยวของกับ

สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการ จึงเปนแหลงท่ีมีการใชทรัพยากรปริมาณมาก เชน พลังงาน น้ํา 
ยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณทางการแพทย รวมถึงเปนแหลงกําเนิดของน้ําเสีย  กาซเสีย(หมอไอน้ํา) ไอ
สารเคมี และขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอยางยิ่งขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ซ่ึงเหลานี้ลวนสามารถกอใหเกิดปญหา
ดานสิ่งแวดลอมไดหากไมไดรับการจัดการที่เหมาะสม 
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2.3. ภาคเกษตรกรรม 

ภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนรากฐานของเศรษฐกิจไทย และเปนตนทางของวัตถุดิบเพื่อปอนสู
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ก็ไดมีประสบการณของการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปประยุกตใช
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใชที่ดิน นํ้า พลังงาน และสารเคมีตางๆ อยางเหมาะสม 
รวมถึงการใชเพ่ือใหเกิดการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ และการนําของเสียเชน นํ้าเสีย และ
มูลฝอย ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในภาคการเกษตรไปใชประโยชนใหสูงที่สุด โดยสถานภาพปจจุบันมี
หลายกลุมการเกษตรที่ดําเนินการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ไดแก ฟารมเลี้ยงสุกร ฟารมเลี้ยง
ไกเน้ือและไกไข ฟารมโคนม การทําสวนปาลม การปลูกออย ฯลฯ ดังตัวอยางของการนําของเสียไป
ทํากาซชีวภาพ การผลิตปุยอินทรีย การใชจุลินทรียชีวภาพ (EM) เพ่ือการจัดการของเสียและ
ทดแทนการใชปุยหรือสารเคมีอันตราย หรือการจัดการฟารมอยางถูกหลักการและเหมาะสมเพื่อ
ควบคุมและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค ลดการสูญเสียอาหารและน้ํา และการจัดใหมีการใช
สารเคมีอยางเหมาะสม 

 

กรอบที่ 2 (ตอ) 

แนวทางเทคโนโลยีสะอาด 
 การลดการใชพลังงาน  การลดการเกิดขยะมูลฝอย 
- ติดตั้งระบบการนํานํ้าคอนเดนเสทกลับมาใชใหม   
- ซอมจุดร่ัวไหล หุมฉนวนถังคอนเดนเสทและทอไอน้ํา 

- ใหความรู/สรางความตระหนักเจาหนาที่ในการคัดแยกขยะ 
เชน ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

- รณรงคและจัดแนวปฏิบัติที่ดีในการประหยัดไฟฟา 
- เปลี่ยนอุปกรณเปนแบบประหยัดพลังงาน 

- ใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะกับกิจกรรม ถูกหลักการ และ
คุมคา เชน ถุงมือ กระดาษ ไซริงค ฯลฯ 
- กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บ คัดแยก และกําจัดมูล
ฝอย 

- ติดมิเตอร และบันทึกขอมูลในบริเวณที่จําเปน เชน 
นํ้าปอนหมอไอนํ้า และการใชไฟฟาในบางบริเวณ 

- จัดตั้งศูนยรีไซเคิล 
 การลดการใชนํ้า  การปรับปรุงอาชีวอนามัย 
- สรางความเขาใจ/ตระหนักถึงคุณคาของน้ํา - ลดการใช/หาสารเคมีที่เปนอันตรายนอยกวามาทดแทน  
- จัดระบบซอมบํารุงเชิงปองกันอุปกรณการใชนํ้า - ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดอากาศภายในอาคาร 

ตัวอยางผลประโยชนท่ีไดรับ 
ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด ลงทุน 

(บาท) 
ประหยัด 
(บาท/ป) 

ระยะคืนทุน 
(ป) 

การนํานํ้าคอนเดนเสทกลับมาใชใหม 330,000 116,982 2.82 
ปรับปรุงและควบคุมแนวปฏิบัติในการใชไอนํ้าใหเหมาะสม 0 35,340 ทันที 
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ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสําคัญกับการพัฒนาการเกษตรเพื่อให
ประเทศไทยเปนผูผลิตสินคาเกษตรที่มีความปลอดภัยตอการบริโภค ดังน้ันจึงไดมีหลายกิจกรรมที่มี
แนวคิดเชนเดียวกับเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาดําเนินการ เชน การจัดทํานโยบาย
อารักขาพืชที่เนนการปองกันศัตรูพืชตั้งแตกอนปลูกแทนการกําจัดศัตรูพืชหลังเกิดการระบาด การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมใชสารเคมีอันตราย และการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง
เหมาะสม และที่สําคัญคือการกําหนดหลักเกณฑการผลิตทางการเกษตรที่ดี หรือ Good Agricultural 
Practice (GAP) เพ่ือผลิตสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐาน ผลผลิตคุมคาการลงทุน กระบวนการ
ผลิตปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมทําใหเกิดมลพิษ
ตอส่ิงแวดลอม หรือทางกรมปศุสัตวที่มีการกําหนดมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวของประเทศไทย 
ประกอบดวย ฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบ ฟารมเลี้ยงสุกร ฟารมเลี้ยงไกเน้ือ ขณะที่ดานการ
ประมงก็มีการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการเพาะเลี้ยงกุงทะเล
อยางยั่งยืน 

2.4. ภาคการศึกษา การวิจยัและพัฒนา 

การใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดกับภาคการศึกษา จัดเปนเรื่องที่ตองมีการใหความสําคัญ
อยางมาก เน่ืองจากเปนที่รูกันวาการพัฒนาและสรางความตระหนักเรื่องส่ิงแวดลอมที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด ก็คือ การสอดแทรกเรื่องเหลานี้เขาสูการเรียนการสอน โดยเฉพาะหาก
ดําเนินการตั้งแตระดับเด็กและเยาวชนไดยิ่งดี และดวยประโยชนของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
และความจําเปนในปจจุบัน ทําใหภาคการศึกษาของประเทศไทยไดมีการพัฒนาเปนหลักสูตรและ
บรรจุเขาสูกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายระดับ นอกจากนี้ในดานงานวิจัยและพัฒนา พบวา 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยของภาครัฐหลายแหง ไดมีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเปน
เครื่องมือสําหรับการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม หรือมีการทํางานวิจัย
และพัฒนาที่มุงเนนดานการปองกันมลพิษเปนหลักแทนการวิจัยเพื่อออกแบบระบบบําบัดมลพิษที่
ปลายทางแบบเดิม 

2.4.1. การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ในปจจุบัน ไดมีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักการดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเขาไปใน

การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในรูปของกิจกรรมเสริมการเรียนรู เชน 
การอนุรักษพลังงาน การประหยัดน้ํา การนําวัสดุมาใชซ้ํา (Reuse) การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) และรูปของหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมุงเนนเรื่องการบูรณาการใหเขากับ
หลักสูตรการเรียนการสอนเดิม โดยมีตัวอยางของโรงเรียนประถมและมัธยมหลายแหงที่นําแนวคิด
ของเรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาบูรณาการเขาสูวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ 
ภาษาอังกฤษ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความรูผานโครงการพิเศษ เชน โครงการรุงอรุณ ซึ่ง
เปนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดวยแนวคิดและเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอม เชน 
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เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) และโครงการการใช
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใชทรัพยากรในโรงเรียน ของสถาบันส่ิงแวดลอมไทย นอกจากนี้ 
โรงเรียนหลายแหงมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ทําใหไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO14001  

ระดับอุดมศึกษานอกจากการสอนดานการจัดการมลพิษที่เปนการบําบัดที่ปลายทาง (End-
of-pipe Treatment) แลว ยังมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในเรื่องนี้คอนขางมาก ทั้งในระดับ
รายวิชาที่เกี่ยวของและการจัดทําเปนหลักสูตรการสอนดานการผลิตที่สะอาดทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการพัฒนาสูการฝกงานของนักศึกษา และการทําหัวของานวิจัย 

2.4.2. การทําโครงการกจิกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด 
ตั้งแตป พ.ศ. 2541 - ปจจุบัน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รวมกับภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยตางๆ ดําเนินโครงการกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด
ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ใหมีแนวคิด ความรู และ
ประสบการณ ในการผลิตโดยใชหลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมถึงเพ่ือพัฒนาหัวขอ
วิจัยจากความตองการของอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงอาจารย นักวิจัย และผูประกอบการ เพ่ือ
นําไปสูการถายทอดเทคโนโลยี หรือความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผลการดําเนินงานตลอด 
7 ปที่ผานมา มีนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระดับปริญญาตรีและโท 397 คน 
จากสถาบันอุดมศึกษา 19 แหงทั่วประเทศ เขาฝกงานในโรงงาน 346 แหง ในอุตสาหกรรม 14  
ประเภท คือ  อาหารและยา สินคาอุปโภค ปโตรเคมี  พลาสติก  ยาง  เซรามิกส  โลหะนอกกลุมเหล็ก  
ส่ิงทอและฟอกยอม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นสวนยานยนต เยื่อและ
กระดาษ อุปกรณชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมรองเทา และ ปูนซีเมนตและวัสดุกอสราง โดย
นักศึกษาและอาจารยพ่ีเลี้ยงไดเสนอ “แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CP Options)” มากกวา 
567 ขอเสนอ ซึ่งหากโรงงานนําไปปฏิบัติก็มีโอกาสที่จะชวยใหโรงงานประหยัดวัตถุดิบ พลังงาน และ
ลดตนทุนไดมากกวา 200 ลานบาท/ป โดยขอเสนอสวนใหญมีการลงทุนต่ําและระยะคืนทุนที่ส้ัน 
ทั้งน้ีผูประกอบการจะไดรับทั้งผลกําไรที่มากขึ้น รวมถึงภาพลักษณที่ดีในการรักษาส่ิงแวดลอมอีกดวย 
นอกจากนี้กิจกรรมฯ ยังกอใหเกิดขอเสนอแนวคิดงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสะอาด (CP 
Concept papers) ถึง 147 ขอเสนอ  

2.4.3. การสรางงานวิจัยและพัฒนา 

ปจจุบันมีหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน มีการใหทุนวิจัยดานการผลิตที่สะอาดเพิ่มมากขึ้นผานมาทางหนวยงานที่ทําการวิจัย
ทั้งหนวยงานของภาครัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา ซึ่งงานวิจัยสวนใหญเปนการวิจัย
เชิงประยุกตโดยรวมกับภาคเอกชนดําเนินการเปนหลัก 
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3. โอกาสและความทาทายของไทย  
จากประสบการณของการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดตลอดหลายปที่ผานมา อาจกลาวได

วา เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดยังคงเปนโอกาสและมีความนาสนใจสําหรับสภาพเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรม
และผูประกอบการที่จัดอยูในกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มากถึงกวา 200,000 แหง 
ซึ่งผูประกอบการดังกลาวนี้จัดเปนฐานสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แตดวยสภาพ
ขอจํากัดหลายๆ ดาน เชน ดานบุคลากร เทคโนโลยี เงินทุน และความสามารถในการจัดการ ทําให
ผูประกอบการจึงมุงเพียงการอยูรอดเฉพาะหนาเปนสําคัญ เปนเหตุใหเรื่องของสิ่งแวดลอมถูก
จัดลําดับความสําคัญไวที่ระดับต่ํา เหลานี้ลวนเปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ และเปนเหตุใหการดูแลปญหาสิ่งแวดลอมไมเปนไปตามกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

แตเน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เปนการดําเนินการเพื่อพัฒนาผูประกอบการ
โดยตรงเพื่อใหเกิดการลดตนทุนคาใชจายการผลิต รวมถึงการลดของเสียและปญหาส่ิงแวดลอม
ควบคูกันไป ดังน้ันจึงเปนเครื่องมือที่เหมาะสมอยางยิ่งกับพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรมของไทยที่
สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งผูประกอบการสามารถนําไปประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของตนเอง และการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป และหาก
มองถึงกลยุทธและหัวใจของการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดแลวนั้น สามารถสรุปเปน
ขอเดนและโอกาสที่เปนประโยชนสําหรับภาคอุตสาหกรรมไทยไดดังตอไปนี้ 

3.1. เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไมตองเสียเงินขอการรับรอง 

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CP) เปนเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมที่มุงให
ผูประกอบการ นําไปปรับใชเพ่ือพัฒนาการผลิตและการจัดการสิ่งแวดลอมของตนเองใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยผลที่ไดรับจากการใช คือ การพัฒนาตนเองเพื่อลดตนทุนคาใชจายและปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งไมจําเปนตองมีการเสียคาใชจายในการขอการรับรองเหมือนระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 แตเปนการดําเนินงานที่ผูประกอบการตองพัฒนาทีมงานของตนเอง 
และใชขอมูลในการวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง คาใชจายของการทํางานจึง
เปนคาใชจายในดานการพัฒนาบุคลากรของตนเองใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คาใชจายในการ
พัฒนาระบบขอมูล และคาใชจายในการลงทุนเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให
สามารถลดของเสียและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งคาใชจายในการลงทุนเทคโนโลยีมักตองผาน
กระบวนการศึกษาความเปนไปไดทั้งทางเทคนิค ทางเศรษฐศาสตร และทางสิ่งแวดลอม ซึ่งไดระบุ
เปนขั้นตอนหนึ่งที่ชัดเจนของกระบวนการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (รูปที่ 3.1) ดังน้ัน 
จะเห็นไดวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจึงเปนตนทุนที่ลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการเองเปนสําคัญ 
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ภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ตามหลักการของ UNEP 

3.2. การตรวจประเมินเทคโนโลยีการผลิตสะอาด (CPAudit) เปน
กระบวนการพัฒนาระบบขอมูล และเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรมาสูแนวทางของการใช
ขอมูลตัดสินใจ 

สภาพปญหาของอุตสาหกรรมไทยปจจุบัน สวนหน่ึงเกิดจากการพัฒนาโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญ 
และที่ปรึกษาในการแนะนําเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลง มากกวาการพัฒนาโดย
การอาศัยขอมูลและกระบวนการภายในของกลุมคนในองคกรเองเปนผูคิดและปรับปรุง ดังน้ันหลาย
ครั้งจึงพบปญหาดานการตัดสินใจของผูประกอบการที่มักตองพึ่งพาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภายนอกองคกร ซึ่งสวนนี้เปนอุปสรรคสําคัญของผูประกอบการไทยในการพัฒนาไปสูแนวทางที่
เรียกวา “การปรับปรุงอยางตอเนื่อง” เพราะเราสามารถพบไดวาเมื่อใดก็ตามที่การตัดสินใจเกิดจาก
ผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญเพียงอยางเดียว องคกรดังกลาวจะไมไดเรียนรูอะไรใหมกับการพัฒนา 
บุคลากรหรือพนักงานจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ และหลายครั้งจะพบวาแนวทางที่ตัดสินใจ
ดังกลาวไมไดรับการยอมรับเนื่องจากไมมีเหตุผลหรือขอมูลสนับสนุนที่พอเพียง  ทวากระบวนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดกลับมีเปนขั้นตอนการทํางานอยู 5 ขั้นตอน ตามหลัก
ของ United Nations Environment Programme: UNEP หรือมักเรียกกันทั่วไปวา “การตรวจประเมิน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด” (รูปที่ 3.1) ซึ่งเปนขั้นตอนการทํางานที่มุงเนนในการใชขอมูล 
ขอเท็จจริงที่ไดรับจากการตรวจประเมิน มาประกอบการวิเคราะหหาสภาพปญหา สาเหตุ และ
ตัดสินใจหาแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม ดังน้ันคําตอบที่ไดจากการดําเนินงานเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด จึงมีนํ้าหนักและมีการจัดลําดับความสําคัญกอน-หลังที่ชัดเจน รวมถึงมีการประเมิน

ข้ันตอนการทํา CP

(1) การวางแผน
และจัดตั้งทีมงาน (2) ตรวจประเมินเบ้ืองตน

(3) ตรวจประเมินละเอียด

(5) ลงมือปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผล

(4) ศึกษาความเปนไปได

(1) การวางแผน
และจัดตั้งทีมงาน (2) ตรวจประเมินเบ้ืองตน

(3) ตรวจประเมินละเอียด

(5) ลงมือปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผล

(4) ศึกษาความเปนไปได(4) ศึกษาความเปนไปได
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ความเปนไปไดของการลงทุน ผลประโยชนตอบแทน และระยะเวลาคืนทุนที่เปนรูปธรรม เพ่ือให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมตอไป 

3.3.  เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดชวยสรางความรวมและพัฒนาการทํางานเปนทมี 

หัวใจของการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ก็คือขั้นตอนแรกสุดตามหลักการของ 
UNEP หรือที่เรียกวา “ขั้นตอนการวางแผนและจัดตั้งทีมงาน” น่ันหมายถึงวา การดําเนินงาน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดแทที่จริงไมใชเรื่องของผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง หรือเรื่องของผูบรหิารสัง่
การและลูกนองปฏิบัติตาม แตเปนเรื่องของการอาศัยการทํางานของกลุมคนหลายฝายมารวมกันถัก
ทอประสบการณ วิเคราะหหาปญหา และแนวทางแกไขปรับปรุงองคกรของตนเอง หรือที่เรียกวา 
“การทํางานเปนทีม” ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปนปญหาใหญของคนไทยที่กลาวกันวา “คนไทยทํางาน
คนเดียวทําไดดี แตถาทําเปนทีมจะไมคอยประสบสําเร็จ” ดังน้ัน วิธีการดําเนินงานเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาดตามหลักการที่ถูกตองจริงๆ จึงมีนัยมากกวาการหาแนวทางเพื่อปรับปรุงการจัดการ
ส่ิงแวดลอม หรือลดการสูญเสีย และลดตนทุนการผลิตเทานั้น แตแทจริงยังมีหลักสําคัญกวา น่ันคือ 
การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรที่เรียนรูรวมกันจากคนทุกฝาย เชน ผูบริหาร ฝาย
ผลิต ฝายการเงิน พนักงานปฏิบัติการ ฝายจัดซื้อ ฝายควบคุมคุณภาพ หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก โดย
อาศัยขอมูลที่มีอยู และรวมกันระดมสมองเพื่อลดการสูญเสียและหาแนวทางแกไขปรับปรุงที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับองคกรตนเอง  

3.4.  เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เนนการแกไขเชิงปองกันมลพิษ 

แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CP Options) หรือบางครั้งเรียกวา แนวทาง
เทคโนโลยีสะอาด คือ แนวทางที่ถูกวิเคราะหมาเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอม โดยเนนที่การปองกัน
มลพิษ หรือปองกันการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต (รูปที่ 3.2) เห็นไดวา แนวทางการ
ปรับปรุงที่ไดน้ันสามารถชวยผูประกอบการลดตนทุนการผลิตไดมากกวาแนวทางการแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมแบบเดิมที่เปนการบําบัดมลพิษใหเปนไปตามกฎหมายเทานั้น ซึ่งแนวทางดังกลาวนี้จัด
ไดวาเปนภาระของผูประกอบการเพียงอยางเดียว จึงมักไมไดรับความสนใจและมีการพยายาม
หลีกเลี่ยงเวลาพูดถึงเรื่องการรักษาส่ิงแวดลอม แตปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดทําใหเกิดการ
เปลี่ยนมุมมองใหมวาเรื่องของสิ่งแวดลอมเปนโอกาสในการลดคาใชจายของผูประกอบการ พัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางโอกาสทางการตลาด ดังตัวอยางของแนวทางเทคโนโลยี
สะอาดและความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (ตารางที่ 3.1.) 
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รูปที่ 3.2 หลักการคนหาแนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
 
 
ตารางที่ 3.1 ตัวอยางกรณีศึกษาอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยว: แนวทาง CP และประโยชนท่ีไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: จากรายงานผลการตรวจประเมินการใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มขึดความสามารถในการแขงขัน (โครงการที่ 2) 

 
 
 

หาแหลงกําเนิดหาแหลงกําเนิด

วิเคราะหสาเหตุวิเคราะหสาเหตุ

หาวิธีปองกัน/
แกไข

หาวิธีปองกัน/
แกไข

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

ลดที่แหลงกําเนิด หมุนเวียนมาใชใหม

เปลี่ยน/ปรับปรุง ผลิตภัณฑ เปลี่ยนกระบวนการผลิต

เปลี่ยน/ปรับปรุง 
วัตถุดิบ

เปลี่ยน/ปรับปรุง 
เทคโนโลยี

ใชวิธีการผลิต/การ
จัดการที่เหมาะสม

หลักการปองกัน

ทางเลือก
เทคโนโลยีสะอาด

ปป รระะ โโยยชชนน ท่ีท่ี ไไดด รัรั บบ ลล งง ทุทุ นน
((บบ าาทท ))

ปป รระะหหยัยั ดด
((บบ าาทท //ปป ))

คืคื นน ทุทุ นน
((ปป ))

ติติ ดด ตั้ตั้ งง กกะะบบ ะะ รรออ งง รัรั บบน้ําน้ํา แแปป งงที่ที่
FF ii ll tt ee rr   PP rr ee ss ss

ลลดดกก าารร สูสู ญญ เเ สีสี ยยปป ริริ มม าาณณ แแปป งง
66 33 88   กก ..กก .. //ปป

11 33 ,, 11 00 00 66 ,, 11 99 77 22 .. 11 11

กก าารรนํานํา น้ําน้ํา คคออนน เเดดนน เเสสททกกลัลั บบ
มม าา ใใชช ที่ที่   22 00 %%   ขขออ งงน้ําน้ํา ที่ที่ ปป ออนน
เเขข าาหห มม ออ ไไออน้ําน้ํา

ลล ดด กก าารร สูสู ญญ เเ สีสี ยยคค วว าามม รร ออนน
จจ าากกกก าารรคคออนน เเดดนน เเสสทททิ้ทิ้ งง

33 33 00 ,,77 88 33   เเมม กก ะะ จูจู ลล //ปป

22 77 ,, 00 00 00 11 88 ,, 99 11 99 11 .. 44 33

หุหุ มม ฉฉนน ววนน อุอุ ปป กก รรณณ ที่ที่ เเกี่กี่ ยย วว
ขข ออ งงกักั บบ กก าา รรผผลิลิ ตต ไไออน้ําน้ํา

ลล ดดปป ริริ มม าาณณ กก าารร ใใชช เเชื้ชื้ ออ เเพพ ลิลิ งง
99 ,,88 33 66     กก ..กก .. //ปป

11 00 ,, 88 33 44 66 ,, 55 33 22 11 .. 66 66

ตั้ตั้ งง รร ะะบบบบ เเปป าาลลมม ใในน ถัถั งงลล าา งง
ขข าา วว แแททนนกก าารร ใใชช ใใบบกกววนน

ลลดดกก าารร สูสู ญญ เเ สีสี ยยแแปป งง จจ าากกกก าารร
ลล าา งงขข าา วว   66 11 ,,33 99 00   กก ..กก .. //ปป

77 44 ,, 99 55 55 55 44 00 ,, 33 88 00 00 .. 11 44
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CTCTเปนกระบวนการปรับปรุงแบบตอเนื่องประกอบดวยการสรางมาตรฐานงานเปนกระบวนการปรับปรุงแบบตอเนื่องประกอบดวยการสรางมาตรฐานงาน
เพื่อการควบคุม และการปรับปรุงสูมาตรฐานใหมท่ีดีกวา เพ่ือการควบคุม และการปรับปรุงสูมาตรฐานใหมท่ีดีกวา 

เวลา

ผล
ปฎิ

บัติ
ง า
นท

าง
ดา

นสิ่
งแ

วด
ลอ

ม

ดี

P
DC

A

P
DC

A

P
DC

A
การควบคุมการควบคุมการควบคุม

การปรับปรุงการปรับปรุงการปรับปรุง

การควบคุมการควบคุมการควบคุม

 

3.5.  เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเปนเครือ่งมือสนับสนนุการทําระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 
เ ป นที่ ท ร าบกั นดี ว า  ร ะบบการจั ด ก า ร
ส่ิงแวดลอม (EMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 
14001 ที่ใชกันอยูในปจจุบัน เกิดจากการ
ประยุกตหลักการขั้นพื้นฐานของการจัดการที่
เรียกวา “กระบวนการ PDCA” ไดแก การ
วางแผน (Plan) การนําแผนการไปปฏิบัติ 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการลงมือ
ทําแลวปรับปรุง (Action) มาใชเพ่ือจัดการ
ส่ิงแวดลอมขององคกร โดยมีหัวใจสําคัญ 3 

เรื่อง คือ การปฏิบัติไดตามกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ มุงเนนแนวทางการปองกันมลพิษ และมี
กระบวนการนําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดวา 2 ใน 3 เรื่องขางตน เปนส่ิงที่มีอยูใน
กระบวนการทําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด น่ันคือ การปองกันมลพิษ และการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ดังน้ัน เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่องคกรที่สนใจดําเนินการดาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สามารถนํามาใชเพ่ือวิเคราะหหาประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ วิเคราะหหาแนวทางการปองกันมลพิษที่เหมาะสม และนําผลขอมูลจากตรวจประเมิน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดที่ไดมาใชเปนตัวชี้วัดเพื่อตั้งเปาหมายของโครงการสิ่งแวดลอม และ
ติดตามผลเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ในระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ไมไดกําหนดหรือกลาวถึงวิธีการที่ชัดเจน เปนเพียง
การกําหนดหัวขอในภาพกวาง ดังน้ัน จะเห็นไดวาเทคโนโลยีสะอาดจึงเปนเครื่องมืออยางดีสําหรับ
สนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
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4. ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในการเขาถึงและใชประโยชน 
หากกลาวถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาดจากโครงการตางๆ ที่ผานมาในอดีต ไดพิสูจนใหเห็นผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรมไทยมากมาย ทั้งดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิต การ
ประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน การเพิ่มโอกาสทางดานการตลาด การสรางความนาเชื่อถือกับสถาบัน
การเงิน การทําใหส่ิงแวดลอมโดยรอบและสิ่งแวดลอมในการทํางานดีขึ้น และสรางภาพลักษณทีด่ตีอ
สาธารณะ ซึ่งทุกกลุมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนวิสาหกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ก็
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการดําเนินการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดได หากวิสาหกิจ
ดังกลาวมีความมุงม่ัน และสนใจที่ตองการดําเนินการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในองคกรใหสําเร็จ 
ซึ่งมีหลายแนวทางที่ชวยสนับสนุนใหผูสนใจเขาถึงและใชประโยชน ดังน้ี  

4.1. การเขาถึงแหลงขอมูลเทคโนโลยกีารผลิตที่สะอาด (CP) 

แหลงขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและการจัดการทรัพยากรที่ดี เปนส่ิงที่สําคัญใน
การดําเนินการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งปจจุบันหลายหนวยงานมีการจัดทําเอาไวทั้ง
รูปแบบของ คูมือการตรวจประเมินรายอุตสาหกรรม คูมือแนวปฏิบัติที่ดีรายอุตสาหกรรม ซอฟตแวร
สําหรับการตรวจประเมินเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด คูมือกรณีศึกษารายอุตสาหกรรม ซีดีรอม 
หรือวีดิทัศนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ส่ือประชาสัมพันธ และอื่นๆ โดยผูประกอบการที่
สนใจสามารถเขาไปศึกษาและใชประโยชนจากผลลัพธของโครงการตางๆ ที่ผานมาในอดีตไดอยาง
เต็มที่ ผานวิธีการหลายชองทาง เชน ผานหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง หองสมุด หรือคนทาง
อินเตอรเน็ต   

4.1.1. ตัวอยางหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลในประเทศ 
 กรมควบคุมมลพิษ     http://www.pcd.go.th 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม    http://www.diw.go.th 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  http://www.tisi.go.th 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม    http://www.deqp.go.th 

 สถาบันส่ิงแวดลอมไทย     http://www.tei.or.th 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ    http://www.ftpi.or.th 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ http://www.nstda.or.th 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                    http://www.trf.or.th 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   http://www.fti.or.th 
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน                    http://www.eppo.go.th 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  http://www.dede.go.th 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    http://www.thaieei.com 

The Asian Institute of Technology   http://www.ait.ac.th 

มหาวิทยาลัยตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ 

4.1.2. ตัวอยางแหลงขอมูลตางประเทศ 
 International Cleaner Production Information Clearinghouse (ICPIC), UNEP TIE 

 http://www.unepie.org 

 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  

 http://www.wbcsd.com 

 United State Environment Protection Agency (USEPA) http://www.epa.gov 

 US-Asia Environment Partnership http://www.usaep.org/ctem/ctem.htm 

 Asian Development Bank http://www.asiandevbank.org 

 Asian Productivity Organization http://www.apo-tokyo.org 

 Cleaner Production.com http://www.cleanerproduction.com 

 Industrial and Technological Information Bank (INTIB) http://www.unido.org 

 International Network for Environmental Management (INEM) 
 http://www.inem.org 

4.2. การแลกเปลีย่นประสบการณ 

กลุมเครือขายดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เปนส่ิงจําเปนที่จะชวยใหภาคอุตสาหกรรม
ไทย สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดในวงกวาง และหนึ่งในเครือขายที่สําคัญ ไดแก เครือขายการ
ดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (Thailand Network of Eco-efficiency and 
Cleaner Production: TNEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเกิดจากการรวมตัวของ
กลุมบุคคลจากภาคสวนตางๆ ของประเทศไทย ที่ตองการกระตุน ผลักดัน สนับสนุน และดําเนิน
กิจกรรมดานการปองกันมลพิษและเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในประเทศไทยในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
ทําใหการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสังคมเปนไปในเชิงรุกอยางตอเนื่องและยั่งยืน วัตถุประสงคของ
เครือขายคือ การเปนศูนยกลางการรวบรวมแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะดานนิเวศ
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เศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด ในระยะแรก TNEC ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (ในขณะนั้น) และหนวยงานตางๆ โดยมีสถาบันส่ิงแวดลอมไทยทํา
หนาที่เปนผูประสานงานเครือขายรวมกับกรมควบคุมมลพิษ ปจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งส้ินประมาณ 
600 คน สมาชิกเครือขายฯ ไดมีการรวมตัวและทํางานอยางไมเปนทางการ และมีการประชุมทุกๆ 
2 เดือน นําเสนอผลงานและขอมูลทางวิชาการของภาคภาคีตางๆ ไดแก ภาคราชการ อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การทองเที่ยวและการบริการ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา การเงินและการธนาคาร 
และภาคองคกรเอกชน นอกจากนี้ยังมีเครือขายอื่นๆ ที่มีรูปแบบใกลเคียงกับ TNEC และดําเนินงาน
ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เชน กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุม
อุตสาหกรรมไทยเพื่อส่ิงแวดลอม (IN Group) เครือขายกลุมวิจัย พัฒนา และการศึกษาดาน
เทคโนโลยีสะอาด กลุมเครือขายดานการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA Network) และ
กลุมผูสนใจดานผลิตภัณฑฉลากเขียว (GL Club) เปนตน 

4.3.  ขอจํากัดที่มผีลตอการเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดของอตุสาหกรรมไทย 

อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดอีกหลายดานที่อาจทําใหอุตสาหกรรมไทยไมสามารถเขาถึงและ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไดอยางเต็มรูปแบบ เชน 1) ขอจํากัดดานเครือขายและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณที่บางครั้งผูประกอบการไทยยังมีความรูสึกวาขอมูลตางๆ เปนความลับ 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนการเปดเผยความลับใหคูแขงรู ทําใหการเกิดเครือขายที่เปน
อุตสาหกรรมในกลุมเดียวกันเองจึงไมสําเร็จเทาที่ควร  2) การสนับสนุนดานการเงินหรือ
ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อใชสําหรับการเปลี่ยนเทคโนโลยี เปนปญหาสําคัญ
สําหรับการดําเนินงาน CP ในอุตสาหกรรมใหประสบความสําเร็จหรือเต็มรูปแบบ เน่ืองจากปจจุบัน
ยังไมมีสถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนในเรื่อง Green Finance สําหรับลงทุนดานเทคโนโลยีเพ่ือ
การผลิตที่สะอาดที่ชัดเจน เพราะหลายธนาคารยังไมมีระเบียบ หรือขาดนโยบายดานสิ่งแวดลอมเชิง
รุกที่ชัดเจน ประกอบกับขาดความรูเรื่องการตรวจสอบและประเมินเทคโนโลยีเพ่ือส่ิงแวดลอม  จึงทํา
ใหการลงทุนดานเทคโนโลยีดูเหมือนเรื่องที่โนมเอียงไปทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต  3) บุคลากร
ดานนี้ไมพอเพียงโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมักมีการโอนยายบุคลากรอยูบอยครั้ง ทําให
ผูประกอบการไทยขาดพี่เลี้ยงที่จะชวยสนับสนุนงาน  4) ภาวะการณของ SMEs ที่ตองแกปญหา
เฉพาะหนาเปนหลัก  5) การขยายผลประสบการณและคูมือฯ ตางๆไมถึงกลุมเปาหมาย และ 6) 
ขาดการตรวจติดตามผลการดําเนินงานของโครงการอยางตอเนื่อง  
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5. จุดออน-จุดแข็ง 
เม่ือวิเคราะหถึงขั้นตอนการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CP) โดยเริ่มตั้งแตตน

คือ การวางแผนและจัดตั้งทีมงานโดยที่มีผูบริหารสนับสนุน จนถึงการตรวจประเมิน CP ในองคกร 
การหาแนวทางปรับปรุงแกไข การศึกษาความเหมาะสม และการลงมือปฏิบัติ ประกอบกับ
ประสบการณตรงในอุตสาหกรรมที่ผานมาในอดีต สามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เปนจุดออน-จุดแข็ง 
ของการดําเนินงาน CP ไดดังน้ี 

5.1.  จุดแข็ง 

5.1.1. CP เปนกระบวนการใชขอมลู 

การดําเนินงาน CP เปนการใชผลขอมูล ขัอเท็จจริง ปริมาณการสูญเสียและของเสียที่เกิดขึ้น
ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกิดจากกระบวนการตรวจประเมิน CP ซึ่งอาจมาจากขอมูลภาพรวม หรือ
ขอมูลที่ไดจากการทําดุลมวลสารและพลังงาน มาเปนเครื่องบงชี้ปญหาของโรงงาน และจัดลําดับ
ความสําคัญ ดังน้ันกระบวนการใชขอมูลเหลานี้ จึงจัดเปนจุดแข็งของ CP เน่ืองจากทําใหทุกฝายที่
เกี่ยวของสามารถมีความเห็นตรงกัน และตัดสินใจถึงแนวทางการแกไขที่เหมาะสม วามีความคุมคา
กับการลงทุนทางเศรษฐศาสตรหรือไมเพียงใด โดยใชขอเท็จจริง (fact) เปนหลักฐานสนับสนุน และ
ยังชวยใหโรงงานสามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหากอนและหลังไดอยางถูกตองเหมาะสม  

5.1.2. CP เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํากจิกรรมสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

การทํา CP แทจริงจัดวาเปนกระบวนการทํางานพื้นฐานดานสิ่งแวดลอมของโรงงาน อันเปน
หลักสําคัญของการพัฒนาไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัยอื่นๆ ในปจจุบัน เชน 
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (EMS) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 การ
ประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EPE) บัญชีเพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (EMA) 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) หรือ
กระทั่งเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Product) เพราะพื้นฐานของ
การทํางานดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด อยูที่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การมีขอมูลบงชี้ปริมาณและคาใชจายของวัตถุดิบ พลังงาน 
ผลิตภัณฑและของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต ซึ่งเหลานี้สามารถหาไดจากกระบวนการตรวจประเมิน 
CP ทั้งส้ิน 
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5.1.3. มีแหลงขอมูล ประสบการณ และกรณีศกึษา 
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตโดยตรง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

ดีขึ้น ลดของเสียหรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้น ไมวาจะดวยวิธีการเปลี่ยนวัตถุดิบ การเปลี่ยน
เทคโนโลยี หรือการออกแบบผลิตภัณฑใหมน้ัน ลวนแตเปนเรื่องที่ผูประกอบการตัดสินใจลําบาก 
เน่ืองจากตองเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และผลผลิตของโรงงานโดยตรง ส่ิงสําคัญคือขอมูลที่
พอเพียง หรือผลการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นและเห็นผลสําเร็จไดอยางชัดเจน ซึ่งสําหรับประเทศไทย
ที่ผูประกอบการสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแลวนั้น คงไมมีความพรอมในดาน
วิจัยและพัฒนา แตสําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CP) น้ัน ปจจุบันจัดไดวาเปนเรื่องที่มีการ
พิสูจนมามากแลวในทุกกลุมอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีสาธิตและวิธีการปรับปรุงที่ไดรับการประเมิน
ความเหมาะสมทั้งดานเทคนิค เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม รวมถึงคุมคาของการลงทุนและ
ผลสําเร็จอยางชัดเจน ดังน้ันจึงเหมาะอยางยิ่งกับประเทศไทยที่มีทางเลือกใหผูประกอบการสามารถ
เลือกเทคโนโลยี หรือวิธีการปรับปรุงไดอยางมั่นใจขึ้นวาการปรับปรุงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ
การผลิตของตนเอง  

5.1.4. มีแผนและนโยบายจากภาครัฐชัดเจน 
ปจจุบัน CP เปนเรื่องที่ถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงมีแผน

แมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด หรือแผนงานวิจัยและพัฒนาตางๆ อยางชัดเจน ซึ่งแสดงถึง
ความมุงม่ันของภาครัฐ และเปนชองทางในการของบประมาณตางๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานดาน CP ใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมไดอยางตอเนื่อง  

5.2. จุดออน 

5.2.1. ขอมูลกับ SME ไทยมีจาํกัด 

เรื่องของการใชขอมูล จัดวาเปนจุดแข็งของ CP แตก็เปนจุดออนเชนเดียวกัน เม่ือนํามา
ดําเนินการกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เน่ืองจากผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่สวน
ใหญเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กน้ัน มักขาดการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ขาดอุปกรณ
ตรวจวัดและบันทึกขอมูล ขาดขอมูลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น หรือขอมูลการใชัทรัพยากรที่ละเอียด
ยอยลงไปสําหรับการทําดุลมวลสาร ปจจุบันมักมีขอมูลเพียงระดับภาพรวมของทั้งโรงงาน เชน คา
ไฟฟา คาน้ํา ทําใหการตรวจประเมิน CP เพ่ือวิเคราะหการสูญเสีย เปนเรื่องที่ตองใชเวลา และตองใช
ความรูทางเทคนิค ดังน้ันการดําเนินงาน CP กับอุตสาหกรรมไทยจึงมักตองเสียเวลาและคาใชจาย
กับเรื่องของการตรวจวัดขอมูลอยางมาก 
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5.2.2. การสนับสนุนทางการเงินกบัผูประกอบการ (Financial Support)  

การดําเนินการปรับปรุงตามแนวทาง CP น้ัน นอกจากการปรับปรุงดานแนวปฏิบัติ และ
วิธีการจัดการใหมีความเหมาะสม ซึ่งมักไมตองใชเงินลงทุนหรือใชเงินลงทุนต่ําแลวนั้น บางครั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมอาจตองมีการปรับปรุงดานเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ซึ่งปญหาก็คือ ถึงแมวาเทคโนโลยีดังกลาวจะไดรับการประเมินความคุมคาทั้งทางเทคนิค 
เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอมแลว แตผูประกอบการไทยซึ่งเปน SME มักไมสามารถหาเงินมาลงทุน
เพ่ือปรับเปลี่ยนไดทันที ตองอาศัยการสนับสนุนจากธนาคารหรือแหลงเงินทุนจากหนวยงานภาครัฐ 
ซึ่งปจจุบันเรื่องของ Green Finance ในประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร บางครั้งจึงพบวา
ผูประกอบการที่ทํา CP ไปแลวมักไปติดขัดที่เรื่องของเงินลงทุน  

6. นโยบาย แผนและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ  
ในเชิงนโยบายของภาครัฐ เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไดถูกกลาวถึงทั้งโดยตรงและ

โดยออม และมีการนําไปบรรจุอยูเปนนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการของหนวยงานตางๆ มากมาย 
ดังตัวอยางที่สําคัญตอไปนี้ 

6.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หัวขอที่ 3.4  ขอ 
(6) ไดมีการกลาวถึงวา ใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษควบคู
กับการสงเสริมกระบวนการผลิตที่สะอาด โดยลดการใชวัสดุและสงเสริมการแปรรูปของเสียเพื่อ
กลับมาใชใหม รวมทั้งการสนับสนุนดานการเงินแกสถานประกอบการเพื่อปรับสูกระบวนการผลิตที่
สะอาด  

6.2. แผนแมบทแหงชาตวิาดวยการผลิตที่สะอาด (พ.ศ. 2545) 

แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด (National Master Plan on Cleaner 
Production) จัดทําขึ้นในป 2545 โดยกรมควบคุมมลพิษ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีทุก
สวนที่เกี่ยวของ และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันที่ 17 
มกราคม 2545 และผานมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2545 โดยเปนแผนแมบทที่ได
กําหนดกลยุทธและมาตรการในการสงเสริมการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดการผลิตที่สะอาด
โดยตรง ครอบคลุมทั้งทางดานกฎหมาย ดานนโยบาย ดานงบประมาณและการเงิน ดานการพัฒนา
บุคลากร และดานการประชาสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดในภาค
ตางๆ ของประเทศ โดยมีมาตรการการดําเนินงานในแตละกลยุทธแบงตามภาคภาคี 7 ภาค เพ่ือให
เกิดความเขาใจงายในการปฏิบัติ ประกอบไปดวย ภาคราชการสวนกลางและสวนทองถ่ิน 
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม  ภาคการทองเที่ยวและการบริการ ภาคการเงินการธนาคาร 
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ภาคการศึกษา ภาควิจัยและพัฒนา รวมทั้งส้ิน 103 มาตรการ และมีระยะเวลาดําเนินการ 10 ป 
(พ.ศ. 2545-2554) 

6.3. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2540-2559 

ภายใตนโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากสารอันตราย ไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงาน
หลายดานที่เกี่ยวของ เชน 

แนวทางการดําเนินงานดานการลงทุน ขอ 2.1 ซึ่ง “สนับสนุนใหมีการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชสารอันตรายเปนวัตถุดิบในการผลิต…โดยรัฐเปนผูให
การสนับสนุนเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา…สําหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสะอาด”  

แนวทางการดําเนินงานดานการสนับสนุน ขอ 4.1 ใหมีการ “สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการ
จัดการสารอันตรายอยางเหมาะสม รวมทั้งพัฒนา…การใชเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมเพื่อลดการใชสารอันตรายรายแรงใหนอยลง…” 

และยังมีแนวทางการดําเนินงานในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปองกันมลพิษดาน
อื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาดอีกมาก เชน  แนวทางการดําเนินงานขอ 4 ภายใต
นโยบายการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยไมทําลายสมดุลของธรรมชาติ ของ
นโยบายดานทรัพยากรพลังงาน ใหมีการ “สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมใช
เทคโนโลยีและพลังงานในกระบวนการผลิตที่ไมสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริม
การนํากากของเสียมาใชเปนพลังงานทดแทน” เปนตน 

6.4. กรอบแผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545-2549 

ไดมีการกําหนดกลยุทธดานเทคโนโลยีสะอาดขึ้นภายใตยุทธศาสตรที่ 4 เรื่อง การปองกัน
และแกไขภาวะมลพิษ คือ กลยุทธฟนฟูและรักษาส่ิงแวดลอมดวยการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะดาน
และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด เพ่ือลดมลพิษและตนทุนการผลิต 
ไวในกรอบแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

6.5. นโยบายดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสําหรับอตุสาหกรรมไทย พ.ศ.2544 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

นโยบายนี้จัดทําเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมดวยการใช
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งจะทําใหเกิดการลดตนทุนการผลิตและปญหาส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ 
กัน โดยการสรางกลไกและเครื่องมือเพื่อรองรับและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไป
ใชในอุตสาหกรรมรายสาขาอยางเปนรูปธรรม  
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6.6. แผนแมบทดานการพัฒนานิคมอตุสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (EIED) ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม 5 แหง  

เปนแผนแมบทฯ ที่ครอบคลุมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 5 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด บางปู ภาคเหนือ อมตะนคร อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) โดยไดกําหนดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานและการใชทรัพยากร เชน การหมุนเวียนพลังงานระหวางอาคารสถานประกอบการ 
หรือคิดคนหาแหลงพลังงานทดแทน การหมุนเวียนวัสดุ การจัดการของเสีย การอนุรักษทรัพยากร
นํ้า และการเสริมสรางกิจกรรมความรวมมือตางๆ ระหวางโรงงานทั้งในนิคมเดียวกันและระหวาง
นิคมฯ เปนตน 

6.7.  นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (2545-2549)  

ในนโยบายฯ ฉบบัที่ 6 ไดมีการบรรจุชุดโครงการวิจัยแหงชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและ
เทคโนโลยีบําบัดของเสียไวภายใตนโยบายและแนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตที่สะอาดและ
การบําบัดของเสีย เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิต ลดอัตราของเสียจากโรงงาน/อุตสาหกรรม และลด
ปญหาสิ่งแวดลอมใหนอยลง ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก  

6.8. แผนการวิจยัแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2549 ) 

ไดมีการบรรจุแผนงานวิจัยดานเทคโนโลยีสะอาดไวในแผนการวิจัยแหงชาติฯ ภายใตชุด
โครงการวิจัยแหงชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีบําบัดของเสีย/แผนงานวิจัยแหงชาติ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ไดแก 

ประเด็นที่ 1  กฎหมาย/กฎระเบียบในการควบคุมดานสิ่งแวดลอม 

แผนงานวิจัยที่ 1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในการสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดและบําบัดของ
เสีย  

แผนงานวิจัยที่ 1.2 การวิจัยเพื่อกําหนดกลยุทธในการสงเสริมเทคโนโลยีสะอาด 

ประเด็นที่ 2  ความเสื่อมโทรมของสภาวะสิ่งแวดลอม 

แผนงานวิจัยที่ 2.2 การวิจัยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 

ประเด็นที่ 3  แรงกดดันดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลิตจากตลาด/ประเทศคูคา 

แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัยพัฒนา การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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ประเด็นที่ 4  ขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม SMEs 

แผนงานวิจัยที่ 4.1  การศึกษาและพัฒนา Benchmarking/Best Practice โดยเนน
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 

ประเด็นที่ 5  การบริหารจัดการและการกําจัดกากอุตสาหกรรม 

แผนงานวิจัยที่ 5.1 แผนการวิจัยพัฒนาการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม  

- Recycle/Reuse 

- Waste Exchange 

6.9.  แผนการวิจยัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 

ไดมีการบรรจุประเด็นการวิจัยแบบบูรณาการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑและการบริการที่
สะอาด ภายใตหัวขอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / ยุทธศาสตรการเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ ไวในยุทธศาสตรชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  โดยใหเปนประเด็นการวิจัยแบบ
บูรณาการระดับ A เน่ืองจากมีความสําคัญ เรงดวน สามารถเชื่อมโยงกับหลายยุทธศาสตร  เปน
ประเด็นที่ตองการองคความรูเพ่ิมเติมและสามารถหวังความกาวหนาไดในระยะสั้นและระยะปาน
กลาง โดยมีมิติสําคัญ  2  ดาน คือ 1) การศึกษาเชิงนโยบาย และ 2) การศึกษาทางเทคนิค และให
ความสําคัญกับภาคการผลิตที่สําคัญ 3 สาขา คือ เกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว โดยมีทิศ
ทางการวิจัยดังน้ี  

- ใชเครื่องมือทางการเงินและการคลังเพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม เชน การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม การประกันส่ิงแวดลอม ภาษีส่ิงแวดลอม
รูปแบบตางๆ  

- ใหพัฒนาแนวทางการตลาดเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนานโยบาย
ผลิตภัณฑแบบครบวงจร (integrated product policy)  และการเจรจาตอรองระหวางประเทศที่มี
นัยสําคัญดานสิ่งแวดลอม  

- จัดทําแผนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑสะอาดสําหรับองคกรภาครัฐ (เนนผลิตภัณฑที่
องคการภาครัฐใชมาก) 

- พัฒนาคูมือเทคโนโลยีสะอาดรายสาขา เพ่ิมเติม 

- ใหมีการใชสารอื่นทดแทนการใชสารเคมีและสารพิษในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

- การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศ (eco-design) 
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6.10. แผนงาน/มาตรการสนับสนุนของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ  

 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดกําหนดนโยบายและแผนงานสงเสริมการใช
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด พ.ศ. 2543-2549 ขึ้น และไดดําเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) เพ่ิมเติมกฎระเบียบเพื่อ
กําหนดใหภาคอุตสาหกรรมตองมีการควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการผลิตใหดีขึ้นดวยวิธีการของ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดกําหนดใหโครงการ
ดานเทคโนโลยีสะอาดเปนโครงการที่ มีลําดับความสําคัญในการพิจารณาใหการสนับสนุน
งบประมาณ และใหการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอมแกภาคเอกชน เพ่ือปองกันและลดมลพิษ
หรือการผลิตที่สะอาด 

 - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดสรรทุนอุดหนุน “ชุดโครงการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม” เพ่ือใหมีเทคโนโลยีการปองกันและควบคุมมลพิษสําหรับนําไปใชในการ
แกไขปญหามลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และปกปองสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ประเทศ และเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดภายในประเทศและอาเซียนในระยะยาว โดย
ใชกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องการผลิตที่สะอาดหรือการปองกันมลพิษ คือ งานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการนําของเสียกลับมาใชประโยชน 

 - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จัดสรรทุนอุดหนุน
โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสะอาด เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ
วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีสะอาดอยางจริงจังและตอเนื่องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต  และเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคการบริการของประเทศ อันจะนําไปสูการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 - กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการพิจารณาหาแนวทางการสงเสริม
เทคโนโลยีสะอาดในประเทศไทย 

 - กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเปนเจาภาพและฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประสานการดําเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด ตามคําส่ังของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษที่ 14/2546 กําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบท
แหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด  นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการบรรจุ
ภัณฑและของเสียบรรจุภัณฑขึ้น 
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6.11. นโยบายและแผนที่เกี่ยวของโดยออม 

6.11.1. กรอบการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะ 4 ป 
(2548-2551) 

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ภายใตกรอบการปรับโครงสรางฯ 4 ป ไดกลาวถึง “…การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยสงเสริมการผลิตปุยอินทรียและ
ชีวภาพโดยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการใชปุยอินทรียและชีวภาพอยางแพรหลายทั้งในเกษตรกร
รายยอยและรายใหญ…และปรับปรุงและออกกฎหมายควบคุมการนําเขาและการผลิตสินคาที่
กอใหเกิดของเสียอันตราย เพ่ือประโยชนตอผูบริโภคและการรักษาส่ิงแวดลอม” 

6.11.2. แผนบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2548-2551 

ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ไดมี
การกําหน 

- ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของหรือมีแนวทางการดําเนินงานคลายกับเทคโนโลยีสะอาด ดังน้ี 

- ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคเกษตร ขอ 2. “…สงเสริมระบบเกษตรอินทรีย” 

- ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ขอ4. “พัฒนาปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานให
เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ  เชน …เทคโนโลยีสะอาด…”  

และภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ยุทธศาสตรการควบคุมมลพิษจากขยะ นํ้าเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง 

ขอ 1. “รัฐเปนผู นําในการซื้อสิ นคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิ งแวดลอม โดยใหมี
กฎระเบียบรองรับ” 

ขอ 3. “สนับสนุนการลดและการนํากากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม ตั้งแตแหลงกําเนิด….” 

ขอ 4. “สนับสนุนใหมีการรวมกลุมธุรกิจชุมชน และเอกชนในการจัดการและเพิ่มมูลค
าขยะอยางครบวงจร เพ่ือนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด และเหลือเปนภาระในการกาํจดัน
อยที่สุด” 

และขอ 5. “…ใชมาตรการทางการเงินการคลังที่เอื้อประโยชนแกผูผลิตสินคาที่ทําจากวัสดุใช
แลวหรือวัสดุที่กําจัดหรือยอยสลายไดงาย” 
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6.11.3. พระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ไดมีการเพิ่มเติมการบังคับใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรกับสินคาและผลิตภัณฑที่เปนภาระ
ตอส่ิงแวดลอม ไวในพระราชบัญญัติฯ  

6.11.4. แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวยีน 
กระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ใหเพ่ิมการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปนสัดสวนรอยละ 8 ของพลังงานทั้งหมด คือ ทั้งจากพลังงาน
แสงอาทิตย ของเสีย นํ้า โดยมีมาตรการ RPS ผลักดัน คือใหโรงไฟฟาที่สรางใหมตองมีการผลิต
ไฟฟาโดยใชพลังงานงานหมุนเวียนไมต่ํากวารอยละ 8   

6.11.5. แผนแมบทวิจยัพัฒนาและสงเสริมพลังงานทดแทน 5 ป (2545-2549)  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดมีการจัดทําแผนแมบทวิจัยพัฒนาฯ ขึ้น
เพ่ือใหเกิดโครงการและกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนซึ่งเปนแหลง
พลังงานที่สะอาดของประเทศ 

6.12.  การดําเนนิงานของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆในภาครัฐ ท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาดโดยทางออม 

- กรมควบคุมมลพิษ ไดมีการจัดทําพระราชบัญญัติวาดวยการจัดการบรรจุภัณฑและของ
เสียบรรจุภัณฑขึ้น 

- กระทรวงพลังงาน ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เงินกองทุน เงินอุดหนุน ใหแกผูรวม
ลงทุนในโครงการดานพลังงานทดแทน ซึ่งปองกันและลดมลพิษ 

- องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดมีคําส่ังใหสวนปาทุกสวนถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
จัดการสวนปาอยางยั่งยืนขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งดัดแปลงมาจาก Forest Stewardship 
Council (FSC) โดยเริ่มตั้งแตกลางป 2547 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดมีการดําเนินงานดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุที่ 1/2546 เรื่อง การยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจกัรเพื่อทดแทนเครือ่งจักรเดิม โดยไดกาํหนดหลกัเกณฑการใหสิทธิและประโยชน
ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจกัรเดมิ คือ ตองเปนเครื่องจักรใหมที่ชวย
ประหยดัพลังงาน ลดปญหามลภาวะ และชวยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น 

2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุที่ ส. 1/2545 เรื่อง การใหการสงเสริมกิจการ
การนําวัสดทุี่ไมตองการใชแลวกลับมาใชใหม โดยใหกิจการการนําวัสดุที่ไมตองการใช    
แลวกลับมาใชใหมเปนกิจการที่จะใหการสงเสริมการลงทุน  
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- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดกําหนดแผนงานสงเสริมใหธุรกิจชุมชนใชวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ ลดการใชเสนใยสังเคราะห เพ่ือลดและกําจัดของเสียที่ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศและ
ส่ิงแวดลอม 

- กรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดแผนงานวิจัยดานเกษตรอินทรียขึ้น โดยเนนการปรับปรุงดิน
ดวยอินทรียวัตถุ การกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตปุยอินทรียโดยนําวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใช 

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาแมเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดจะถูกบรรจุอยูในนโยบาย 
แผนงาน และมาตรการทั้งหลายที่กลาวมา แตก็ยังคงมีอีกกฎหมายและมาตรการตางๆอีกหลาย
ฉบับของภาครัฐที่มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสะอาดยังมิไดรับการแกไขปรับปรุงใหผนวกรวม
หลักการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเขาไวในกฎหมายและมาตรการตางๆ หรือใหสามารถเอื้อตอ
การดําเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด ดังเชน 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                
2. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                          
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
5. การเพิ่มบทบาทเจาพนักงานทองถ่ินสงเสริมการดําเนินงานดานการผลิตที่สะอาดใน 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2475  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 10  พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ .ศ .  2542  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ .  2540  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและ ขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย   การพัสดุ พ.ศ. 2535 เพ่ือสงเสริมการจัดซื้อ/จัด
จางสินคา ผลิตภัณฑ และ การบริการที่รักษาส่ิงแวดลอม 

7. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา    เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณที่ประหยัดพลังงานและ
รักษาส่ิงแวดลอม  เพ่ือสงเสริมการใชเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่เปนการผลิตที่สะอาด 
และลดหรือยกเลิกการสงเสริมการใชเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณที่เปนการบําบัดที่ปลาย
ทอ 

8. ฯลฯ  
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7. ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการใน 5 ปขางหนา 
ณ สถานการณปจจุบันสามารถกลาวไดวา เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด คงไมใช

เรื่องใหมที่ตองทําความเขาใจกับภาคอุตสาหกรรมไทย เพราะทุกฝายไดเห็นประโยชนอยางชัดเจน
แลว แตจากการดําเนินงานที่ผานมา พบวาปญหาอุปสรรคที่มักเกิดขึ้น ไดแก การขาดการสนับสนุน
ดานการเงินหรือแหลงเงินทุนใหแกผูประกอบการ  การพัฒนาบุคลากรที่ไมตอเนื่อง  การขาด
กระบวนการวัดผล ตัวชี้วัด และเงินทุนสําหรับติดตามผลการดําเนินงานที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตที่สะอาด  การเผยแพรความรูหรือ
ผลสําเร็จที่ไมทั่วถึงเทาที่ควร เปนตน ซึ่งเหลานี้ลวนเปนส่ิงที่ควรมีมาตรการเสริมเพ่ือปรับแก
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ดังน้ัน แนวทางสําคัญที่ควรสงเสริมในอนาคต จึงควรประกอบไปดวยเรื่อง
ดังตอไปนี้  

1. การขยายผลจากประสบการณที่ผานมาใหเขาถึงทุกกลุมอุตสาหกรรมไดอยางกวางขวาง
และรวดเร็ว โดยจัดตั้งศูนยขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดแหงชาติ ภายใตการ
สนับสนุนของภาครัฐ ในลักษณะของ One-stop service center เพ่ือเปนแหลงรวบรวม
และเผยแพรขอมูล ผลงานโครงการ ฐานขอมูลดานเทคโนโลยี และคูมือหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการดําเนินงานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมถึงการบริการใหคําปรึกษาดาน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดแกหนวยงานหรือองคกรธุรกิจในภาคภาคีตางๆ ที่สนใจ  

2. การสรางเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเปนเครื่องมือในการ
เผยแพรแนวทางการดําเนินงาน โดยสงเสริมการดําเนินงานของเครือขายการ
ดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาดหรือการสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือของเครือขายภาคีธุรกิจตางๆที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดผานทาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย หรือ
สมาคมวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนตน 

3. การผลักดันจากนโยบายใหลงสูมาตรการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยการปรับปรุง 
เพ่ิมเติม หรือแกไขกฎระเบียบ ประการกระทรวง หรือกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของหรือ
สามารถสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานดาน CP ได เชน กฎหมายดานการสงเสริมการ
ลงทุน หรือกฎระเบียบดานกองทุนตางๆ เชน กองทุนส่ิงแวดลอม กองทุนเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน งบประมาณสนับสนุนการวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่ง
ใหเงินสนับสนุนหรือเงินกูยืมแกภาคเอกชนที่ตองการดําเนินงานหรือจัดทําการวิจัยดาน 
CP หรือแผนงานการเสริมสรางความรูความสามารถดาน CP ของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย เปนตน 

4. การดําเนินการ CP กับกลุมเปาหมายที่สําคัญมากที่สุด ไดแก วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ผานทางการจัดการตามกลุม Cluster อุตสาหกรรมหรือ คูคาทางธุรกิจ 
(Greening the Supply Chain) ซึ่งเปนแนวทางที่เอื้อประโยชนตอทั้ง 2 ฝาย คือ บริษัทผู
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ซื้อและบริษัทซัพพลายเออร เน่ืองจากชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับบริษัทผูซ้ือ ชวยเพิ่ม
จํานวนซัพพลายเออรซ่ึงเปนบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่เปนคูคาทางธุรกิจใหมีการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่
บริษัทซัพพลายเออรก็ไดรับประโยชนในการลดตนทุนการผลิตและปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม   

5. การพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญดาน CP และเรื่องอื่นๆ ใหเพ่ิมมากขึ้น ดวยการสนับสนนุ
โครงการฝกอบรมวิทยากรดาน CP ใหกับบริษัทที่ปรึกษาที่รับจัดดานการฝกอบรมหรือ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเปนหนวยงานหลักดานการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือที่จะ
สามารถนําไปฝกอบรมใหกับภาคอุตสาหกรรมไดตอไป 

6. การสรางแหลงสนับสนุนดานการเงินแกภาคเอกชนเพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินงาน
ดาน CP  เชน ออกมาตรการจูงใจใหธนาคารตางๆไดนําหลักการดาน CP ไปใชเปน
หลักเกณฑการพิจารณาใหเงินกูของโครงการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเสนอขอ โดยอาจ
จัดทําโครงการนํารองดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาที่ใช CP เปนเกณฑ
การพิจารณาใหเงินกูและจัดฝกอบรมใหความรูในเรื่องการดําเนินงานดาน CP และ
เทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวของแกพนักงานของธนาคารในกํากับของรัฐกอน เพ่ือใหเปน
ตัวอยางและเปนการสรางแนวทางปฏิบัติใหกับธนาคารพาณิชยไดนําไปใชตาม  

7. การพัฒนางาน CP ใหเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเพื่อขอรับรองระบบ
มาตรฐานสากลในกลุมอุตสาหกรรม เชน  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001  
ระบบมาตรฐาน HA  ระบบมาตรฐาน GMP และระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับดานสิ่งแวดลอม และระบบการจัดการคุณภาพ (TQM) รวมถึงชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่นๆ เชน Life Cycle Assessment, 
Environmental Performance Evaluation, Environmental Management Accounting, 
Eco-design เปนตน 

8. การเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อ การรณรงคเพ่ือเผยแพรขาวสารหรือความรูทั่วไป
เกี่ยวกับ CP แนวคิดและขั้นตอนการทํา CP รวมถึงกรณีตัวอยางที่แสดงผลตอบแทนที่
ไดรับทางดานการเงิน สังคม และสิ่งแวดลอมดวยภาษาที่กระชับ เขาใจไดงาย ไมเปน
วิชาการจนเกินไป เพ่ือสรางความเขาใจเรื่อง CP และความตระหนักถึงประโยชนของ CP 
ใหแกผูประกอบการในกลุมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เน่ืองจากมี
ผูประกอบการจํานวนมากที่ยังไมทราบวา CP คืออะไร และมีประโยชนตอภาคการผลิต
และการบริการจริงหรือไม อยางไร ซึ่งในการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธอาจทํา
ไดโดยการจัดทําผานสื่อโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน เว็บไซต ปายรณรงค โปสเตอร หรือ
หนังสือคูมือ เปนตน 
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9.  
 

เอกสารอางอิง 
 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 2543.โครงการจัดทําดัชนีส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม.รายงานฉบับสมบูรณ.
เสนอตอกรมควบคุมมลพิษ 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. มีนาคม 2544. โครงการการพัฒนาดัชนีส่ิงแวดลอมเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย. รายงานฉบับสมบูรณ. เสนอตอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

เครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (TNEC).รายงานประจําป.2545 

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย.2546. อดีต อนาคต ส่ิงแวดลอมไทย. เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


