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 ดุษฎีนิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประยกุตใ์ชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตในการ 
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัในรูปก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  2)  เสนอนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรม
แป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื 
 วิธีการศึกษาในเร่ืองน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วนท่ี 1  การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร นักวิชาการ นักวิจยั ของสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภาพรวมของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั และจดัทาํขอ้สรุปและเสนอแนะนโยบาย
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่วนท่ี 2  เก็บขอ้มูลจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ขนาดกาํลงั
การผลิต 200-400 ตนัแป้ง/วนั  จาํนวน 3 โรงงาน  โดยประยกุตห์ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตเพื่อมา
ทําการคํานวณวิ เคราะห์หาค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของโรงงานแป้ง                          
มนัสาํปะหลงัแต่ละโรงงาน  ส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของการลงทุนผลิต
ก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยผ่านนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ 
มาตรการสนบัสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าในแบบ Feed in Tariffs และมาตราการส่งเสริมการลงทุนดา้น
พลงังานทดแทนของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และส่วนท่ี 4  การนาํผลท่ี
ไดท้ั้ง 3 ส่วนมาจดัทาํแนวทางเพ่ือกาํหนดนโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มคา้และส่ิงแวดลอ้ม
และจดัทาํยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อการผลิตและส่งออกท่ีย ัง่ยนื



 
 

(4) 

 ผลการศึกษาพบว่า  1) โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีสาํรวจทั้ง 3 แห่ง มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ากมากไปนอ้ย เท่ากบั 202.715, 106.388 และ 
69.963 kgCO2eq ต่อ 1 ตนัแป้ง ตามลาํดบั (ค่าเฉล่ีย 128.866 kgCO2eq. ต่อ 1 ตนัแป้ง) คิดเป็นทั้ง
อุตสาหกรรม 338.137 ลา้นตนัCO2eq ในปี 2557 จากปริมาณแป้งท่ีส่งออก 3,011,940.725 ลา้นตนั 
โดยส่วนใหญ่มาจาก (1) การใชก้ระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต (2) การใชค้วามร้อนในการอบ
แป้ง และ (3) นํ้ าเสียจากระบบผลิตและระบบบาํบดัก๊าซชีวภาพ 2) การวิเคราะห์ค่าวอเตอร์                
ฟุตพร้ินท ์มีค่าเฉล่ีย 22.399 ลูกบาศกเ์มตร/1 ตนัแป้ง ประกอบดว้ยค่าฟุตพร้ินทสี์ฟ้า (Blue Water 
Footprint) ระหว่าง 3.368-5.933 ลูกบาศก์เมตร/1 ตนัแป้ง และค่าฟุตพร้ิน์สีเทา (Grey Water 
Footprint) ระหว่าง 10.081-14.855 ลูกบาศกเ์มตร/ตนัแป้งตามลาํดบั  3) ผลการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงินเบ้ืองตน้ของการลงทุนติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพระบบ Anaerobic Fixed 
Film: AFF 4 กรณี: (1) การลงทุนเองโดยผูป้ระกอบการมิไดข้อรับการสนบัสนุนใดๆ จากภาครัฐ 
(2)-(4) ผูป้ระกอบการลงทุนผ่านมาตรการสนบัสนุนอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT  ของกระทรวง
พลงังานโดยมีการจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50%, 100% และการจาํหน่ายไฟฟ้า 
100% ร่วมกบัมาตรการลดหยอ่นภาษีรายไดนิ้ติบุคคลแก่การลงทุนโครงการพลงังานทดแทนของ
สาํหนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ท่ีระยะเวลาชาํระเงินกู ้7 ปี นั้นมีความคุมค่าอยา่งยิง่ 
โดยมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนระหว่าง 24.16-59.60% สามารถคืนทุนในระยะเวลาสั้น 1.678-
4.139 ปี 
 เพื่อใหป้ระเทศไทยประเทศไทยเป็นผูน้าํโลกในการผลิต ส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
มนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการกาํหนดนโยบายและแผนท่ียทุธศาสตร์
ของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังท่ีย ัง่ยืน                
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั 3) ยุทธศาสตร์การผลิตและ
ดาํเนินการอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 4) ยุทธศาสตร์การวิจยัและ
พฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแป้งมนัสาํปะหลงั และ 5) ยทุธศาสตร์การจดัตั้งศูนยก์ลางการซ้ือขายและ
ศูนยส์ารสนเทศแป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์
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 The objectives of this dissertation were to: 1) apply life cycle assessment to 
quantify carbon and water footprints of native starch industry in terms of carbon 
dioxide  equivalent; and 2) formulate the environmental management policy derived 
from the findings for native starch industry sustainability. 
 

The research method separated into four parts 1) interview key persons (the 
executive, academic professors and senior researchers, and the environmental 
manager of the native starch factory) 2) data collection and analysis by applying the 
life cycle assessment of carbon and water footprints from three native starch factories 
with the capacity of production between 200-400 tons of starch/day 3) Cost and 
benefit analysis of investment on electricity production from biogas projects by 
studying the benefit from applying the Feed in Tariffs (FiTs) of Ministry of Energy 
and Investment Promotion for Renewable Energy Measure by Board of Investment 
(BOI) 4) Employ the results from 1) - 3) to formulate a strategic map for sustainable 
growth of imports and exports in the native starch industry. 

 
 The findings revealed that 1) the ranges of carbon footprint released with a 
ton of native starch from the highest in three factories, as follows: 202.715, 106.388, 
69.963 kgCO2eq (average 128.866 kgCO2eq). The total amount of carbon footprint 
released from all factories in 2014 was 388.137x106 kgCO2eq (as the whole export 
was 3,011,940.725 tons). This is mainly derived from (1) electricity consumption 
(2) biogas used for drying native starch (3) biogas system and waste treatment.          
2) the average of water footprint was 22.399 m3/ton. The total amount of water 
footprint calculated from all factories in 2014 was 47.806 Million m3, and ranges of 
blue water and grey water used were 3.368-5.933 m3/ton and 10.081-14.855 m3/ton. 
3) Four cases of economic and financial analysis at 7 year loan payment for 
Anaerobic Fixed Film (AFF) biogas system, (1) own investment without 
government support, (2)-(4) applying to feed in tariffs (FiT) measure of Ministry 
of Energy with a 50%, 100%, and 100% with tax reduction for renewable project 
form BOI of production sold to the provincial of electricity Authority (PEA). The 
results found that all cases received highly IRR (Internal rate of returns) ranges 
between 24.126-59.60%, and short payback periods between 1.678-4.139 years.



(6) 
 

 

 To maintain all time world leader in Tapioca Starch production and export, 
including the value added products from native Tapioca Starch, government and 
private sectors as well as all stakeholders should prioritize to the strategies as 
follows, (1) sustainability of increasing productivity in native starch strategy,                 
(2) potential development of tapioca industry, (3) green production of tapioca 
industry, (4) research and development for value added in tapioca starch and its 
chains, and (5) establishment international trading for international information 
center of tapioca starch and its chains. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนโดยการนาํองคค์วามรู้ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์จากการประยุกต์

หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์นอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงั  วฏัจกัรชีวิตมาใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผนและกาํหนดยทุธศาสตร์การผลิตและส่งออก
แป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทย โดยสาํเร็จลุล่วงได ้ดว้ยขอ้แนะนาํและความช่วยเหลือ
ของหลายๆ ท่าน ดงัน้ี 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมพร แสงชยั ประธานท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความรู้และ
คาํแนะนาํในเร่ืองการจดัทาํนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงเสนอแนะประเด็นท่ีควรนาํมา
พิจารณาในการวางแผนและจดัทาํแผนดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเร่ืองจริยธรรมทางการคา้และ
ส่ิงแวดลอ้มในมุมมองของการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า
ในการให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจและแก้ไขดุษฎี
นิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี รวมถึงช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยจิตวิญญาณของความเป็นครูเกินกว่าท่ี
ผูเ้ขียนจะคาดหวงัจะไดรั้บ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา สอนนิล อาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมท่ีกรุณาสละ
เวลาและให้ขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์
ฟุตพร้ินทเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาน้ี 

รองศาสตราจารย ์ดร.นุรักษ ์กฤษฎานุรักษ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
รังสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีไดก้รุณาให้
คาํแนะนาํท่ีเพิ่มคุณค่าของงานวิจยัโดยประเมินและวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพร้ินทเ์พิ่มจากคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัมีการใชน้ํ้ าในปริมาณมากและจะส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของอุตสาหกรรม 

ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ และนกัวิจยั จากสถาบนัการศึกษา องคก์รภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน 
ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี ศูนยเ์ทคโนโลยีและวสัดุแห่งชาติ องคก์ารบริหารการ
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน) สํานักเทคโนโลยีนํ้ าและส่ิงแวดลอ้มโรงงาน กรมโรงงาน



 
 

(8) 

อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั บริษทั ชลเจริญ  จาํกดั ท่ีกรุณาให้ความรู้และ
ตอบขอ้ซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งด้านคาร์บอนฟุตพร้ินท์ วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ และขอ้มูลเชิง
นโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั 

คณาจารยข์องคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีได้
ถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาและขบัเคล่ือนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือนร่วมรุ่นปริญญาเอก 
พฒันาสังคมและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (รุ่นท่ี 3) ท่ีคอยติดตามและให้กาํลงัใจในการจดัทาํดุษฎีนิพนธ์ 
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีทุกท่านของคณะฯ และสํานักวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดใ้ห้ความ
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ทีม่าและแนวคดิในการศึกษา 
 
 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) มีคุณสมบติัในการช่วยดูดซบัคล่ืนรังสีความร้อน
และจาํเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของบรรยากาศของโลกใหค้งท่ี แต่หากในบรรยากาศมีปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งวิถีการ
ดาํรงชีวิตของมนุษย ์สัตวป่์า พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาสุขภาพและการระบาด
ของโรคติดเช้ืออุบติัใหม่และอุบติัซํ้ า (Emerging-re-emerging Infectious Disease) ดงันั้น ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจึงพยายามหาแนวทางการปรับตวัหรือรับมือและลดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Adaptation and Mitigation)  ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์  โดย “คาร์บอนฟุตพร้ินท”์ (Carbon 
Footprint) เป็นเคร่ืองมือท่ีหลายประเทศนาํมาใชใ้นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
กระตุน้ให้ภาคการผลิตหาแนวทางการจดัการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ขณะท่ี “วอเตอร์ฟุตพร้ินท”์ (Water Footprint) เป็นอีกแนวคิดหน่ึงในการประเมิน
ความส้ินเปลืองของปริมาณทรัพยากรนํ้ าและมลพิษทางนํ้ าท่ีเกิดข้ึนจากผลรวมทุกขั้นตอนทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินคา้และบริการเพื่อให้เกิดความตระหนกัต่อการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
 ท่ีผ่านมา แมว้่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่นํ้ าผ่าน
หลายสาย และมีลุ่มนํ้าขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น ลุ่มนํ้าเจา้พระยา ลุ่มนํ้าท่าจีน ลุ่มนํ้าป่าสกั ลุ่มนํ้ามูล 
ลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลา เป็นตน้ แต่ปัจจุบนั เน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติและความเปล่ียนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไดส่้งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนจะทาํให้การระเหยของนํ้ าทะเล 
มหาสมุทร แม่นํ้ าลาํธาร และทะเลสาบเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งจะทาํให้ฝนตกมากข้ึนและกระจุกตวัอยู่ใน
บางบริเวณทาํใหเ้กิดอุทกภยั ส่วนบางบริเวณก็จะเกิดปัญหาแหง้แลง้เน่ืองจากฝนตกนอ้ยลง กล่าวคือ 
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บางบริเวณ ทาํให้เกิดอุทกภยั ส่วนบริเวณอ่ืนๆ ก็จะเกิดปัญหาแห้งแลง้เน่ืองจากฝนตกน้อยลง
กล่าวคือ พื้นท่ีภาคใต้จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยคร้ังข้ึนในขณะท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอ้งเผชิญกบัภยัแลง้มากข้ึน รูปแบบของฝนและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํ
ใหว้ฏัจกัรของนํ้าเปล่ียนแปลง ลกัษณะการไหลของนํ้ าผวิดินและนํ้ าใตดิ้นก็จะไดรั้บผลกระทบดว้ย 
ทั้งพืชและสัตวจึ์งตอ้งปรับตวัเองเขา้สู่ระบบนิเวศท่ีเปล่ียนไป ลกัษณะความหลากหลายทางชีวภาพ
กจ็ะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็น การสูญเสียพื้นท่ีเกษตรกรรม
ท่ีสําคญัตามแนวชายฝ่ังท่ียุบตวั   ภยัธรรมชาติ และความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติท่ี
รุนแรง ลว้นส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกหลกัของประเทศมีปริมาณลดลง 
พื้นท่ีท่ีคุม้ค่าแก่การป้องกนัในเชิงเศรษฐกิจ และพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาสูงจึงควรไดรั้บการป้องกนั
ล่วงหน้า (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2557) ดงันั้น ในส่วนของภาคเกษตรกรรมเอง 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจึงตอ้งตระหนกัและระมดัระวงัในประเด็นอ่ืนๆ ดว้ย เน่ืองจากพืชบาง
ชนิดทาํลายความอุดมสมบูรณ์ ความโอชะ และความสามารถในการอุม้นํ้ าของดิน การบุกรุกป่าเพื่อ
ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีการเปล่ียนพื้นท่ีป่าไม้อันอุดมมาเป็นไร่ข้าวโพด มันสําปะหลัง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งขวางและรุนแรงต่อประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม มี
การอ้างอิงถึงงานวิจัยของสาขาดินและปุ๋ย กองวิจัยพืชไร่ กรมวิชการเกษตรเม่ือปี 2519 ได้
เปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชนาํออกไปจากดิน โดยเปรียบเทียบมนัสาํปะหลงักบั ขา้วโพด 
ปอแกว้ และออ้ย จากผลผลิตเฉล่ียต่อ 1 ไร่ ดงัแสดงใน ตารางที่ 1.1 พบว่ามนัสําปะหลงัหัวสด 
3,000 กิโลกรัม นาํธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมออกไปจากดิน 4.5  1.2  และ 
14.7 กิโลกรัม ตามลาํดบั ขา้วโพดเมลด็ 300 กิโลกรัมนาํธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมออกไปจากดิน 4.8  2.3  และ 7.1 กิโลกรัมตามลาํดบั ปอแกว้ ตน้-ใบ-เส้นใย 640 
กิโลกรัมนาํธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมออกไปจากดิน 10.9  4.0  และ 11.1 
กิโลกรัมตามลาํดบั ออ้ย ลาํตน้สด 8,000 กิโลกรัม นาํธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ออกไปจากดิน 12.0  6.4  และ 32.8 กิโลกรัมตามลาํดบั จะเห็นไดว้่ามนัสาํปะหลงันาํธาตุอาหาร
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ออกไปจากดินในปริมาณท่ีน้อยกว่าพืชอ่ืน ๆ ในการทดลองน้ี ส่วน
โพแทสเซียม มนัสาํปะหลงันาํออกไปจากดินรองจากออ้ย นอกจากน้ี จากผลการทดลองของ โชติ สิ
ทะบุศยแ์ละคณะ เม่ือปี 2524 และ 2528 พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี และไถกลบตน้และใบมนัสาํปะหลงั
หลงัเก็บเก่ียวทุกปี ในปีท่ี 10 ปริมาณของฟอสฟอรัส (P2O5) โพแทสเซียม (K2O) ในดินเพิ่มข้ึน แต่
ปริมาณอินทรียวตัถุลดลงบา้งแสดงให้เห็นว่าการปลูกมนัสําปะหลงัในท่ีเดิมโดยมีการใส่ปุ๋ยเคมี
และไถกลบตน้ใบนานติดต่อกนัถึง 10 ปี ยงัคงรักษาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได ้ (สุรพงษ ์
เจริญรัถ, 2551)  
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ตารางที ่1.1  ปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชนาํออกไปจากดินท่ีผลผลิตเฉล่ียต่อ 1 ไร่ 
 

พชื ผลผลติ/ไร่ ธาตุอาหาร (กโิลกรัม) 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

มนัสําปะหลงั หวัสด 3,000 กก. 4.5 1.2 14.7 
ข้าวโพด เมลด็ 300 กก. 4.8 2.3 7.1 
ปอแก้ว ตน้-ใบ-ใย 640 กก. 10.9 4.0 11.1 
อ้อย ตน้สด 8,000 กก. 12.0 6.4 32.8 

 
แหล่งทีม่า:  กรมวิชาการเกษตร. กองพืชไร่, 2519 (อา้งถึงใน สุรพงษ ์เจริญรัถ, 2551). 
 
 สาํหรับปริมาณการใชน้ํ้ าของพืชต่างๆ โดยเฉพาะพืชหลกัทางการเกษตรกรรมท่ีเป็นรายได้
ของประเทศท่ีตอ้งมีการควบคุมการใชแ้ละจดัหาปริมาณนํ้ าให้เพียงพอ จากการรวบรวมขอ้มูลของ
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน และงานวิจยัต่างๆ พบว่า ในแต่ละปีพืชเกษตรหลกั
ของไทย มีความต้องการใช้นํ้ าจ ํานวนมหาศาล ปีละหลายหม่ืนล้านลูกบาศก์เมตร ได้แก่ มัน
สําปะหลัง ปาล์มนํ้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีความต้องการใช้นํ้ า 18,420.13 
13,126.80   12,973.11   และ 4,182.61  ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั ดงัแสดงใน ตารางที ่1.2 
 
ตารางที ่1.2  ปริมาณการใชน้ํ้ าของพืชเกษตรชนิดต่าง ๆ 
 

ชนิดของพชื มนัสําปะหลงั ปาล์มนํา้มนั อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
พืน้ทีเ่พาะปลูก (ไร่) 9,037,273 4,484,115 8,259,969 7,426,514 
ปริมาณการใช้นํา้ 
(ลกูบาศกเ์มตร/ไร่/ปี) 2,038.24 2,927.40 1,570.60 563.20 

ปริมาณการใช้นํา้รวม 
(ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี) 18,420.13 13,126.80 12,973.11 4,182.61 

 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร,  2558: 18, 24, 30, 38; ชินาธิปกรณ์  พงศภิ์ญโญภาพ และธาํรง

รัตน์ มุ่งเจริญ, 2554: 47; อุดมเกียรติ เกิดสม และคณะ, 2552: 5; กรมชลประทาน, 2556. 
 
หมายเหตุ  ออ้ยโรงงาน และขา้วโพดเล้ียงสตัว:์ เป็นปริมาณการใชน้ํ้ าเฉล่ีย คาํนวณจากผลรวม 
                   ของ (ปริมาณการใชน้ํ้ าของพืช (รายภาค) x พื้นท่ีเพาะปลูก (รายภาค))/พื้นท่ีเพาะปลูก 
                   ประเทศ. กรมชลประทาน, 2556. 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่ามนัสําปะหลงัเป็นพืชท่ีตอ้งการนํ้ าสูงถึงปีละ 18,420 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร รองลงมาไดแ้ก่  ปาลม์นํ้ ามนั และออ้ยโรงงาน 13,126.80 และ 1,570.60 ลูกบาศกเ์มตร 
ขณะท่ีขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์มว้า่จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากแต่อตัราการใชน้ํ้ าต่อไร่ (563.20 ลูกบาศกเ์มตร) 
ยงัตํ่ากว่าปริมาณการใชน้ํ้ าต่อไร่เม่ือเทียบกบัพืชทั้งสามชนิดขา้งตน้อยูม่าก ดงันั้น มนัสาํปะหลงัจึง
เป็นพืชท่ีจาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการนํ้าอยา่งพอเพียง ซ่ึงปริมาณนํ้ าในจาํนวนน้ียงัไม่รวมถึงนํ้ าท่ี
ใช้ในการนํามันสําปะหลังไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น แป้งมัน
สําปะหลงั มนัเส้น มนัอดัเม็ด เอทานอล ผงชูรส  โดยคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการใช้นํ้ า รวมถึง
ประโยชน์ มูลค่า และผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ 
 ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการปล่อยมลพิษทางอากาศในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตใน
ปริมาณ 69.84  ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (MtoeCO2e) หรือคิดเป็นลาํดบัท่ี  2  รองจากสาขา
การผลิตไฟฟ้าซ่ึงมีปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ 99.24 MtoeCO2e  โดยสาขาอุตสาหกรรมมี
สัดส่วนการปล่อยมลภาวะทางอากาศท่ีปล่อยจากนํ้ ามนั, ถ่านหิน/ลิกไนต ์ และก๊าซธรรมชาติ เท่ากบั 
15.10, 34.14  และ 20.60 MtoeCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 21.62, 48.88 และ 29.50 ตามลาํดบั (สาํนกังาน
นโยบายและแผนพลงังาน, 2558ก) ดงันั้น การรณรงคแ์ละผลกัดนัเพื่อให้โรงงานต่างๆ ลดการ             
ก่อมลภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตจึงมีส่วนสําคญัในการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิของโลก ซ่ึงอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  แมว้า่มีความสาํคญัต่อภาคเศรษฐกิจ
ของไทยโดยนาํเงินเขา้ประเทศมูลค่าปีละหลายหม่ืนลา้นบาท แต่หากมีการจดัการของกระบวนการ
ผลิตไม่ดีพอจะก่อใหเ้กิดมลภาวะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากและยงัมีความตอ้งการใช้
พลงังานในอยา่งมาก  โดยมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในภาพรวมเฉล่ีย 204 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ตนัแป้ง และ
พลงังานความร้อน 1,766 เมกกะจูล นอกจากน้ี นํ้ ายงัเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํคญัในการผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงัโดยกระบวนการผลิตตอ้งใชน้ํ้ ามีค่าเกณฑเ์ฉล่ียของสัมประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าในกระบวนการ
ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของกลุ่มโรงงานเท่ากบั 18.2 ลูกบาศกเ์มตรต่อการผลิตแป้ง 1 ตนั (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน และ สํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนั (GTZ),  
2551: 58) เม่ือเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายมีการใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตนอ้ยกว่ามาก 
โดยมีการใชน้ํ้ าเท่ากบั 1.03 ลูกบาศกเ์มตรต่อการผลิตนํ้ าตาลทรายธรรมชาติ 1 ตนั และ 1.54 ลูกบาศก์
เมตรต่อการผลิตนํ้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง 1 ตนั (พชัยา โตบารมีกุล, 2557: 109, 111) เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีการใชน้ํ้ าในหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การลา้ง 
การโม่ การสกดัและการแยกแป้ง รวมไปถึงการซักลา้งทาํความสะอาดผา้กรอง และทาํความสะอาด
เคร่ืองจกัรและบริเวณพ้ืนท่ีทาํงาน ดงันั้น หากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัมีการบริหาร
จดัการทรัพยากรนํ้ าโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าให้สูงสุด จะช่วยลดตน้ทุนและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป ซ่ึงการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมแป้ง          
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มนัสําปะหลงัทราบถึงปริมาณนํ้ าท่ีใช้และปริมาณนํ้ าเสียท่ีปล่อยออกมาในกระบวนการผลิตทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม (Direct and Indirect Usages) รวมทั้งยงัแสดงสถานท่ีและระยะเวลาท่ีเกิดการใช้
นํ้ าอีกดว้ย  
 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกแป้งมนัสําปะหลงัรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2556 
ประเทศไทยมีการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัทั้งส้ินจาํนวน 3.34 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า  54,918 ลา้น
บาท (สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2557) ซ่ึงแบ่งเป็นการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ (Native 
Starch) 2.45 ลา้นตนั มูลค่า 34,880 ลา้นบาท และส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป (Modified Starch) 
0.89 ลา้นตนั มูลค่า 20,038 ลา้นบาท โดยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2546-2556) มีอตัราการเติบโต
เฉล่ียของปริมาณและมูลค่าการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัร้อยละ 11.17 และร้อยละ 15.14 ตามลาํดบั 
โดยในช่วงดงักล่าวแนวโนม้การส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั เพิ่มข้ึนเกือบทุกปี ยกเวน้ในปี พ.ศ. 2548, 
2550, 2551 และ 2553 ดงัแสดงใน ภาพที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.2 โดยตลาดส่งออกหลกั 5 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ จีน อินโดนีเซีย ไตห้วนั มาเลเซีย และ ญ่ีปุ่น ตามลาํดบั (กระทรวงพาณิชย,์ 2555; สาํนกังาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การคา้และบริษทั ไบรอนัเคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั, 2555: 4-19)  
 

 
 
 

ภาพที ่1.1    การเติบโตของปริมาณการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า:  สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2557. 
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ภาพที ่1.2   มูลค่าการเติบโตของการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั 

แหล่งทีม่า:  สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2557. 
 
 เพื่อการเตรียมพร้อมในการแข่งขนัทางการคา้และรับมือกบัแรงกดดนัของประเทศพฒันา
แลว้ท่ีนาํมาตรการทางการคา้และส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ มาใชใ้นการกีดกนัการนาํเขา้สินคา้ทางออ้ม 
โดยกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มยุคใหม่ไดข้ยายขอบเขตจากการควบคุมการปล่อยมลภาวะของ
โรงงานผูผ้ลิตไปสู่การออกกฎหมายเฉพาะดา้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงกบัสินคา้หรือกลุ่มสินคา้ 
ซ่ึงโดยปกติแลว้ หากประเทศใดประเทศหน่ึงมีการออกกฎหมายหรือนโยบายควบคุมสินคา้ท่ีส่งผล
กระทบในวงกวา้งแลว้ ประเทศอ่ืนๆ จะออกกฎหมายท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงซ่ึงจะก่อใหเ้กิดอุปสรรค
ทางการคา้ตามมา (กระทรวงอุตสาหกรรม, สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2553: ก-2)  
 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัจาํนวนทั้งส้ิน 74 โรงงาน ประกอบดว้ย 
โรงงานที่ผลิตเฉพาะแป้งมนัสําปะหลงัดิบ (Native Tapioca Starch) 52 โรงงาน ผลิตแป้ง               
มนัสําปะหลงัแปรรูป (Modified Starch) 9 โรงงาน ผลิตทั้งแป้งมนัสําปะหลงัดิบและแป้ง               
มนัสาํปะหลงัแปรรูป 13 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 16,613 ลา้นบาท และมีการจา้ง
แรงงานถึง 7,529 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ก) ซ่ึงปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นแป้ง
มนัสําปะหลงัเพื ่อส่งต่อให้กบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเพื่อการส่งออก โดยสมาคมแป้งมนั
สาํปะหลงัไทยไดแ้บ่งขนาดโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัตามกาํลงัการผลิตออกเป็น 3 ขนาด คือ 
1) ขนาดเลก็ท่ีกาํลงัการผลิตตํ่ากว่า 200 ตนั/วนั  2) ขนาดกลางท่ีกาํลงัการผลิต 200-400 ตนั/วนั 
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และ 3) ขนาดใหญ่ท่ีกาํลงัการผลิตสูงกว่า 400 ตนัต่อวนั โดยในการศึกษาน้ี จะพิจารณาเฉพาะ
โรงงานท่ีผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบเพียงอยา่งเดียว จาํนวน 52 โรงงาน พบว่าเป็นโรงงานขนาดกลาง 
จาํนวน 40 โรงงาน (ร้อยละ 76.92)  โรงงานขนาดเลก็และขนาดใหญ่เท่ากบั 7 โรงงาน (ร้อยละ 13.46) 
และ 5 โรงงาน (ร้อยละ 9.62)  ตามลาํดบั ทั้งน้ี สัดส่วนของปริมาณการผลิตและคุณภาพของแป้ง           
มันสําปะหลังข้ึนอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต 
ความสามารถในการจดัการและนาํของเสียกลบัคืนมาเพื่อใชป้ระโยชน์ของแต่ละโรงงาน  ซ่ึงแนวทาง
การดาํเนินการเหล่าน้ียอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตและปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีปล่อยสู่บรรยากาศดว้ยเช่นกนั   
 ท่ีผา่นมาพบว่า จากการท่ีมีการปลูกมนัสาํปะหลงัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมนัสาํปะหลงั
สามารถนาํมาบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ไดห้ลากหลายจึงเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ทาํให้มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเป็น
จาํนวนมาก ซ่ึงในขั้นตอนของการผลิตเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหวัมนัสาํปะหลงั และการแปรรูปเป็นแป้งมนั
สาํปะหลงันั้น ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิต ไดแ้ก่ การเตรียมดิน การปลูก การบาํรุงรักษา 
การเก็บเก่ียว การขนส่งหัวมนัสาํปะหลงัจากแหล่งเพาะปลูกไปยงัโรงงาน การเตรียมวตัถุดิบเพื่อ
ผลิตแป้ง การสกดัแป้ง การแยกนํ้ าออกจากแป้ง การอบแป้งให้แห้ง การบรรจุถุงเพื่อรอส่งมอบ             
การขนส่งเพื่อกระจายสินค้า การใช้งาน และการกําจัดซาก นั้ น ได้ก่อให้เกิดของเสียต่างๆ             
อนัเน่ืองมาจากวตัถุดิบ การใช้ทรัพยากรร่วม เช่น สารเคมี ปุ๋ยชนิดต่างๆ รวมทั้ งของเสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ไดแ้ก่ นํ้ าเสีย และกากของเสีย (กากมนัสําปะหลงั เศษเหงา้ 
เปลือก และดินทราย) ซ่ึงของเสียเหล่าน้ี หากขาดการจดัการท่ีดีจะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม                
ต่อชุมชนท่ีอยูโ่ดยรอบโรงงานในเร่ืองของการปล่อยมลภาวะดา้นกล่ินและการเกิดนํ้ าเสียท่ีปล่อยลง           
สู่แหล่งนํ้ า ในทางกลบักนัหากมีระบบการจดัการท่ีดีจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และ
ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั คือ นํ้าเสีย นั้น ยงัสามารถนาํมาผลิตเป็นก๊าซ
ชีวภาพและนาํพลงังานความร้อนท่ีไดก้ลบัมาใชใ้นการอบแป้งแห้ง หรือผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้
ทดแทนนํ้ ามนัเตา ขณะเดียวกนักากมนัสําปะหลงัซ่ึงยงัคงมีองคป์ระกอบแป้งและเส้นใยเหลืออยู ่          
ยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง เช่น การผลิตเป็นอาหารสัตว ์เส้นใยอาหาร ก๊าซชีวภาพ 
และเอทานอล (สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2556: 75-76) ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้น้ี จึง
เป็นแนวคิดใหม่ในการลดปัญหามลพิษจากของเสียและสร้างรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการจากการนาํ
ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมนัมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนจากก๊าซชีวภาพซ่ึงจะช่วยลด
ปริมาณนํ้ าเสียและการลดภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซมีเทน ทั้งน้ี การนาํหลกัการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใชป้ระเมินค่าผลกระทบท่ีสามารถบ่งช้ีและระบุปริมาณของภาระดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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(Environmental Loads) ของผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์
ฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัก่อใหเ้กิดผลดีหลายประการ จึงทาํใหท้ราบถึงปริมาณ
พลงังานและวตัถุดิบท่ีถูกใช ้การปล่อยของเสียและการแพร่กระจายของมลภาวะในแต่ละขั้นตอน
ของวฏัจกัรผลิตภณัฑ์  และสามารถหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก การลดการสูญเสียของ
วัตถุดิบ ตลอดจนทรัพยากรนํ้ า และมีแนวทางต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมของการผลิตแป้ง                    
มนัสําปะหลงั นอกจากน้ี การนําผลจากการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์             
มาประกอบการพิจารณาการตดัสินใจและวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน จะทาํให้ผูป้ระกอบการ
เกิดความมัน่ใจวา่การลงทุนมีความคุม้ค่าและส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัสนใจท่ี
จะนาํหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA) มาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละ         
วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัแป้ง 
 

1.2  คาํถามการวจิยั 
 

1.2.1  กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู่์
บรรยากาศมากนอ้ยเท่าใด 

1.2.2  กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีการใชน้ํ้ าทั้งทางตรงและทางออ้มมากนอ้ยเท่าใด 
1.2.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีนโยบายและมาตรการอยา่งไรเพื่อช่วยในการจดัการและ

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1.3.1  ประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าท่ีเกิดในกระบวนการผลิตแป้ง             
มนัสาํปะหลงั โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ 
 1.3.2  ประเมินปริมาณการใชน้ํ้ าทั้งทางตรงและทางออ้มของกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์
 1.3.3  เสนอนโยบายและมาตรการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจดัการและลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั เพื่อการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาถึง การนาํหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์น
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัรวมถึงการประเมินวอเตอร์  
ฟุตพร้ินท์ เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็นตัวแบบของการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีแก่โรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั โดยมีขอบเขตของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 
 1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  เน้ือหาของการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1   การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกัวิจยั ของ
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขอ้มูลจากการเขา้ร่วม
สัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ เพื่อ
นํามาใช้เป็นขอ้มูลการกาํหนดนโยบายด้านการคา้และส่ิงแวดลอ้มและวิเคราะห์ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง และจัดทําข้อสรุปและเสนอแนะนโยบายด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  ส่วนท่ี 2  คดัเลือกโรงงานผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัขนาดกลาง จาํนวน 3 โรงงาน 
โดยเกณฑต่์างๆท่ีนาํมาพิจารณาการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั
ประกอบดว้ย ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี การผา่นการรับรองดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 
14041 การเคยเขา้ร่วมโครงการเทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียของวตัถุดิบและพลงังานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม หรือเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศสําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของกระทรวงพลงังานและองคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) หรือการขอรับการสนบัสนุนการนาํก๊าซชีวภาพมาผลิตเป็นพลงังานจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน มีการนาํแนวทางเทคโนโลยสีะอาดไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการมลพิษ
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเนน้การลดและป้องกนัการเกิดมลพิษทางนํ้ า ลดการเกิดของเสีย การ
นาํของเสียกลบัมาใชซ้ํ้ าหรือใชป้ระโยชน์ใหม่ ซ่ึงมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.4.1.1  กาํหนด ขอบเขตของระบบ (System boundary) ของการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั โดยพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่นาํวตัถุดิบมาผลิตจนถึง

ส้ินสุดกระบวนการผลิตไดเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัและบรรจุถุงเพื่อรอการจาํหน่าย (Gate 
to Gate) ดงัแสดงใน ภาพที ่1.3  
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  โดยการประเมินไดแ้บ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
 1)  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังโดย

พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริมาณ
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ท่ีประเมินได้น้ีสามารถใช้บ่งช้ีผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มของ
ผลิตภณัฑเ์ฉพาะประเดน็ดา้นการทาํใหเ้กิดภาวะโลกร้อนเท่านั้น ซ่ึงเป็นเพียงการประเมินผลขั้นกลาง
เท่านั้น (Midpoint category) เน่ืองจากเป็นการศึกษาเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การลดการใช้
พลงังานหรือวตัถุดิบในการผลิต มิไดเ้ป็นการประเมินผลขั้นปลาย (Endpoint Category) ท่ีศึกษาถึง
ผลกระทบปลายทางต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ระบบนิเวศ และการใชท้รัพยากร 

 2) การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์เป็นการประเมินการใชน้ํ้ าในกระบวนการ
ผลิต  ทั้งทางตรงและทางออ้มของผลิตภณัฑ์แป้งมนัสาํปะหลงัในโรงงาน ซ่ึงประกอบดว้ย วอเตอร์
ฟุตพร้ินทเ์ขียว (Green Water Footprint) วอเตอร์ฟุตพร้ินทน์ํ้ าเงิน (Blue Water Footprint) และวอเตอร์
ฟุตพร้ินทเ์ทา (Grey Water Footprint) ดว้ยวิธีแบบละเอียดโดยเป็นการคาํนวณหาปริมาณนํ้าท่ีใชต้ลอด
กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานแต่ละแห่ง   
 1.4.1.2  วิเคราะห์และประเมินนโยบาย มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการคา้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและลดการใชน้ํ้ า 
       1.4.1.3  เสนอแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัอยา่งย ัง่ยืนโดยนาํผลท่ีไดข้อ้ 1.4.1.1 ถึง ขอ้ 1.4.1.2 และผลจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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ภาพที ่1.3  ขอบเขตการศึกษา LCA ของกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ 
แหล่งทีม่า:  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550ก.     
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 1.4.2  ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
 1.4.2.1  ประชากร 
  1)  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตเฉพาะแป้ง                          

มนัสาํปะหลงัดิบ (Native Starch) เพียงอยา่งเดียว จาํนวน  52 โรงงาน จากโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั
ทั้งหมด 74 โรงงาน (รวมแป้งมนัสาํปะหลงัดิบและ/หรือผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร) ดงัมีรายช่ือ ใน 
ภาคผนวก ก โดยพบวา่ในส่วนของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ 52 โรงงาน เป็นโรงงานขนาดกลาง ท่ีมี
กาํลงัการผลิต 200-400 ตนัแป้งต่อวนั ถึง 40 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของโรงงานท่ีผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงัดิบ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555)   

2)  คดัเลือกโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ ขนาดกลาง จาํนวน 3 โรงงาน
เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาํนวณหาปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ   

 1.4.2.2  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
      ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ผูเ้ ช่ียวชาญ นักวิชาการ ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์  ด้านคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ด้านวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก จากหน่วยงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศึกษา จาํนวน 6  คน เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยการใชแ้บบสมัภาษณ์  
  นอกจากน้ี ยงัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมมนาต่างๆ ในประเด็นหรือหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศ จากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  เช่น สมาคมแป้ง
มนัสาํปะหลงัไทย  มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคแบบสามเสา้ (Triangular) หรือการตรวจสอบจากหลายแหล่งท่ีมา  
             

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs)  หมายถึง  ก๊าซชนิดต่างๆ ท่ีก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของภาวะโลกร้อน ซ่ึงมีทั้งก๊าซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ ก๊าซเรือนกระจกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ นํ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ก๊าซ
โอโซน ก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด ์ ซีเอฟซี เป็นตน้ แต่ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมโดยพิธี
สารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตอ้งเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ (Anthropogenic 
Greenhouse Gas Emission) เท่านั้น  ไดแ้ก่  คาร์บอนไดออกไซด ์ (CO2) มีเทน (CH4)  ไนตรัสออกไซด ์
(N2O)  และสารประกอบจาํพวกฟลูออไรด ์3 ชนิด คือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC) 
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เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (Perfluorocarbon: PFC) และซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์(Sulfurhexafluoride: SF6) 
ก๊าซเหล่าน้ีส่วนหน่ึงปล่อยออกสู่บรรยากาศจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการเกษตรกรรม ทั้งน้ี ยงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษยท่ี์สาํคญัอีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใชเ้ป็นสารทาํความเยน็
และใช้ในการผลิตโฟมแต่ไม่ถูกกาํหนดในพิธีสารเกียวโตเน่ืองจากเป็นสารท่ีถูกจาํกัดการใช้ใน               
พิธีสารมอนทรีออลแลว้ (องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม.้ สํานักนวตักรรมไมเ้ศรษฐกิจ, ม.ป.ป.: 35-36; 
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2553: 8) 
 การประเมินวฏัจักรชีวิตผลติภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)  หมายถึง  วิธีการประเมิน
หาปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงปริมาณท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ทั้งชีวิต ตั้งแต่การ
จัดหาพลงังานและวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งการจัดการกับซาก
ผลิตภณัฑ ์โดยจะพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมถึงระบบนิเวศ สุขอนามยัของมนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ีเพื่อนาํผลไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย การออกแบบผลิตภณัฑ์ การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือการเพ่ิมทางเลือกในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและให้
มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 17) 
 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) หมายถึง ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกตลอดชีวิตของผลิตภณัฑต์ั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การ
ประกอบช้ินส่วน การใชง้านและการจดัการซากหลงัใชง้าน โดยคาํนวณออกมาในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและมีการแสดงขอ้มูลปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์บนสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑต่์างๆเพ่ือเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบว่าตลอดชีวิตของผลิตภณัฑมี์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาปริมาณเท่าใด ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
สินคา้และกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึนดว้ย (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก, 2553: 8; องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 6-7) 
 วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ (Water Foorprint : WFP)  เป็นค่าช้ีวดัการใชน้ํ้ าของผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค 
ซ่ึงหมายถึงปริมาณนํ้ าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการทั้ งทางตรงและทางอ้อม โดย
คาํนวณปริมาณนํ้ าจากผลรวมทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินคา้และบริการมีหน่วยเป็น
ลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยวอเตอร์ฟุตพร้ินทถื์อเป็นค่าช้ีวดัท่ีชดัเจนเพราะนอกจากจะแสดงปริมาณนํ้ า
ใช้และปริมาณนํ้ าเสียท่ีปล่อยออกมาแลว้ ยงัแสดงสถานท่ีและระยะเวลาท่ีเกิดการใช้นํ้ าอีกด้วย 
(Chapagain et al. 2006 อา้งถึงใน ชินาธิปกรณ์ พงศภิ์ญโญภาพ และ ธาํรงรัตน์ มุ่งเจริญ, 2554: 43) 
 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent) หมายถึง เป็นค่าท่ีระบุ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพในการทาํใหเ้กิดโลกร้อน (Global Warming Potential : 
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GWP) ในช่วงระยะเวลาหน่ึง (โดยทัว่ไปใชร้ะยะเวลา 100 ปี) เท่ากนักบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ซ่ึง
จะได้มาจากการคูณปริมาณก๊าซเ รือนกระจกนั้ นกับค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน 
(GWP)  ยกตวัอยา่งเช่น ค่า GWP ของก๊าซไนตรัสออกไซดเ์ท่ากบั 298 และของก๊าซมีเทนเท่ากบั 25 
ซ่ึงหมายความวา่ การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด ์1 ตนั จะมีค่าเท่ากบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
298 ตนั ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซมีเทน 1 ตนัจะเท่ากบัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์25 ตนั (องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 15; กรีนเนท, ม.ป.ป.)  

อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั  หมายถึง  อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ (Native 
Tapioca Starch) ซ่ึงเป็นแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีสกดัจากหวัมนัสาํปะหลงัสด และยงัไม่มีการนาํไปดดัแปลง 
แป้งมนัสาํปะหลงัน้ีสามารถนาํไปใชบ้ริโภคโดยตรงหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น แป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป (Modified Starch)  สาคู  (Sago)  ผงชูรสหรือโมโน
โซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) ไลซีน (L-lysene) สารใหค้วามหวาน พลาสติกท่ียอ่ย
สลายไดท้างชีวภาพ  เป็นตน้ นอกจากน้ี แป้งมนัสาํปะหลงัยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบประกอบในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ส่ิงทอ  กระดาษ  ไมอ้ดั และกาว  (ปรารถนา  
ปรารถนาดี,  จิรชยั  พทุธกลุสมศิริ,  เจริญชยั โขมภตัราภรณ์  และชุมพล  มณฑาทิพยก์ลุ, 2552: 19-20)  

นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลตดัสินใจว่าเป็นส่ิงท่ี “ควรจะ” (ought to) 
หรือ “ไม่ควรจะ” (ought not to) ดาํเนินการ ทั้งน้ี การท่ีรัฐบาลตดัสินใจว่าส่ิงใดควรค่าแก่การ
ดาํเนินการและไม่ควรดาํเนินการนั้น มาจาก “สัญญาประชาคม” (Social Contract)  หรือการยอมรับใน
หลกัการระหวา่งรัฐบาลและสงัคม (Principles of Government and Society) ทั้งในลกัษณะของขอ้ตกลง
ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) และขอ้ตกลงท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Unwritten 
agreement) (Simon, 2007: 1-2)  

นโยบายการค้าระหว่งประเทศ (International Trade Policy) หมายถึง การดาํเนินนโยบายและ
มาตรการทางการคา้เพื่อกาํหนดขอบเขตทั้งดา้นการส่งออกและนาํเขา้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด
ไว ้ โดยแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินคา้เฉพาะท่ีตนถนดัและมีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดร้าคา
ตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด และเพื่อให้การคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยสามารถแบ่งออกเป็น           
2 นโยบายใหญ่ ไดแ้ก่  1) นโยบายการคา้เสรี (Free Trade Policy) เป็นนโยบายการคา้ท่ีปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ จากรัฐบาลในกิจการคา้ระหวา่งประเทศ และปราศจากการกีดกนัทางการคา้จากประเทศ
คู่คา้ท่ีมีอาํนาจในการวางกฎเกณฑ์ เป็นการปล่อยให้เอกชนดาํเนินการคา้รระหว่างประเทศโดย
ปราศจากส่ิงกีดขวางและขอ้จาํกดัทางการคา้ และ 2) นโยบายคุม้กนั (Protective Trade Policy) เปเน
นโยบายท่ีมีหลกัการตรงขา้มกบันโยบายการคา้เสรี โดยนโยบายคุม้กนั หมายถึง นโยบายการคา้ท่ี
รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนการผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นสาํคญั โดยกาํหนดนโยบายในการ
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ปกป้องเพ่ือตลาดสินคา้ภายในประเทศ โดยกีดกนัมิให้สินคา้ต่างประเทศเขา้มาคา้ขายแข่งกบัสินคา้ท่ี
ผลิตในประเทศเพ่ือคุม้ครองเศรษฐกิจของประเทศ (อทัธ์ พิศาลวานิช, 2556: 2-3 – 2-6)  

การจัดการส่ิงแวดล้อม  (Environmental Management) หมายถึง  กระบวนการดาํเนินการ
อยา่งมีระบบในการจดัการใหท้รัพยากรธรรมชาติสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ดว้ย
การสร้างกลไกควบคุมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการมีใช้ในอนาคตต่อไป 
(เกษม  จนัทร์แกว้, 2553: 301) 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   
 1.6.1  ทราบถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัต่อหน่วย
ท่ีปล่อยสู่บรรยากาศ ท่ีผลิตจากโรงงานแป้งมนัสําปะหลงัท่ีมีขนาดกลาง และสามารถนาํไปใช้เป็น
ขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงการผลิตในแต่ละกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 1.6.2  ทราบถึงปริมาณการใชแ้ละการสูญเสียนํ้ าทั้งทางตรงและทางออ้มในกระบวนการผลิต
แป้งมันสําปะหลังสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้นํ้ าในแต่ละ
กระบวนการผลิตเพื่อลดการใชท้รัพยากรนํ้า 
 1.6.3  ทราบถึงผลตอบแทนจากการวิเคราะห์ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์และการเงินท่ีไดรั้บ จาก
การนําผลการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์มาประยุกต์ใช้ในการลงทุนและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 1.6.4  ทราบถึงแนวทางและมาตรการดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้มในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
แป้งมนัสาํปะหลงัในการจดัการและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 1.6.5  นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
และการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทส์าํหรับผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  
 

1.7  องค์ประกอบของดุษฎนิีพนธ์ 
 
 องคป์ระกอบดุษฎีนิพนธ์มี 5 บท บทที่ 1 เป็นการระบุที่มาและประเด็นปัญหาของ
การศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา ขอบเขตการศึกษาและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ บทท่ี 2 
เป็นการนาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะให้รายละเอียดเก่ียวกบัวงจร                          
มนัสาํปะหลงั อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั แนวคิดการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์แนวคิด
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การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์แนวคิดวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑเ์กษตรและ
อาหาร  และงานวิจยัดา้นนโยบายเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและอนุรักษน์ํ้ าที่เกี่ยวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงให้รายละเอียดเก่ียวกบักรอบแนวคิดของ
การศึกษา แหล่งท่ีมาของขอ้มูล กลุ่มประชากรเป้าหมาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ หลกัและ
วิธีการวิเคราะห์ บทท่ี 4 เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์และขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา และ
วิเคราะห์ขอ้มูล และบทสุดทา้ยบทท่ี 5 เป็นการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากผลการศึกษา 



      

      

บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ตามหลกัประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อกาํหนดนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มไดท้าํการศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์ และสรุป เอกสาร ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1  วงจรมนัสาํปะหลงั 
 2.2  อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 2.3  แนวคิดการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ 
 2.4  แนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ 
 2.5  แนวคิดการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
 2.6  นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.7  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
           2.8  แนวคิดตน้ทุนและผลประโยชน ์  
 2.9  งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  วงจรมันสําปะหลงั 
 
 2.1.1  ความสําคญัของมันสําปะหลงั 
 มนัสําปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของโลก โดยจากขอ้มูลขององคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ปี พ.ศ. 2555 ทัว่โลกมีพื้นท่ีเก็บเก่ียวมนัสาํปะหลงั 124.94         
ลา้นไร่  หรือคิดเป็นผลผลิต 256.53 ลา้นตนั โดยผูผ้ลิตสําคญั 5 อนัดบัแรก คือ ไนจีเรีย ไทย 
อินโดนีเซีย บราซิล และกานา  พื้นท่ีท่ีเก็บเก่ียวมนัสําปะหลงัประเทศไทยใน พ.ศ. 2555 และปี                 
พ.ศ. 2556 เท่ากบั 8.51 ลา้นไร่ และ 8.14 ลา้นไร่ คิดเป็นผลผลิต 3.51 ลา้นตนั และ 3.47 ลา้นตนั 
ตามลาํดบั  สาํหรับการส่งออกในปี พ.ศ. 2556 นั้น มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงั
เป็นพืชท่ีทาํรายไดแ้ก่ประเทศไทยอยา่งสูงเป็นอนัดบั 4 ในกลุ่มสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์คิดเป็น
มูลค่า 95,692 ลา้นบาท  รองจากยางธรรมชาติ   ขา้วและผลิตภณัฑ ์  และปลาและผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่า  
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315,159 ลา้นบาท, 149,733 ลา้นบาท และ 122,189 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณการส่งออก
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัในปีเดียวกนัมีมูลค่าการส่งออก 55,553. 64 ลา้นบาท โดยจาํแนกเป็น
แป้งมนัสาํปะหลงัดิบ 34,879.57 ลา้นบาท มนัสาํปะหลงัดดัแปร 20,037.98 เมลด็สาคู 636.09 ลา้น
บาท  ดังนั้ น มันสําปะหลังจึงเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ท่ีสําคัญของประเทศไทยอย่างยิ่ง                   
มีปริมาณการผลิตมากกว่า 20 ลา้นตนัในแต่ละปี โดยใชภ้ายในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 
ส่วนท่ีเหลือส่งออกไปยงัตลาดโลก ซ่ึงไทยเองเป็นผูส่้งออกมนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ์อยู่ใน
อนัดบัท่ีหน่ึงในตลาดโลกมาอยา่งต่อเน่ือง (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557: 21-25; สมาคม
แป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2557) 
 มนัสาํปะหลงัเป็นพืชเขตร้อน สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการปลูก คือ เขตร้อนช่วง
บริเวณเส้นรุ้งท่ี 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต ้และท่ีความสูงระดบันํ้ าทะเลจนถึง 2,000 เมตรจาก
ระดบันํ้ าทะเลสามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทรายเพราะจะลงหัวง่าย 
สภาพอากาศท่ีเหมาะสมคือท่ีระดบัอุณหภูมิ 10-35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิท่ีเหมาะสมโดยเฉล่ีย
ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส ประเทศไทยมีสภาพแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อ
การปลูกมนัสําปะหลงัมากแห่งหน่ึงของโลก โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีการเก็บเก่ียวมนั
สาํปะหลงั  8.51 ลา้นไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 29.85  ลา้นตนั (ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ, 
2552: 7; สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557: 20) การผลิตมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อ
บริโภคหรือใชภ้ายในประเทศของตนเองทั้งในรูปของหัวมนัสาํปะหลงัสดและผลิตภณัฑ์แปรรูป
ต่างๆ ทั้งบริโภคเป็นอาหารโดยตรงหรือใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์ป็นหลกัมีสัดส่วนรวมกนัคิดเป็นกว่า
ร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแนวโนม้การใชใ้นอาหารสัตวแ์ละ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนจากอดีตท่ีผ่านมา ดา้นการคา้มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑใ์นตลาดโลก
หลกัๆ จะอยูใ่นรูปของผลิตภณัฑแ์ปรรูปขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั และมนัสาํปะหลงั
เสน้หรืออดัเมด็ โดยโครงสร้างตลาดของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั มีผูส่้งออก สาํคญั ไดแ้ก่ ไทย 
และเวียดนาม ดา้นผูน้าํเขา้ ไดแ้ก่ จีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ไตห้วนั และมาเลเซีย ส่วนผลิตภณัฑม์นั
สาํปะหลงัเส้นหรืออดัเมด็ มีผูส่้งออกสาํคญั ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย สาํหรับผูน้าํเขา้ 
ไดแ้ก่ จีน เกาหลีใต ้ และสหภาพยโุรป (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ (กสล.), 2554: 1, 6) 
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 2.1.2  การเพาะปลูกมันสําปะหลงั 
 มนัสําปะหลงั เป็นพืชชนิดหัว มีช่ือภาษาองักฤษว่าแคสซาวา (Cassava) หรือทาปิโอก้า 
(Tapioca)  แต่โดยทัว่ไป คาํว่า  Tapioca  มกัจะใชแ้ทนผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากมนัสาํปะหลงั (เจริญศกัด์ิ        
โรจนฤทธิพิเชษฐ,์ 2546  อา้งถึงใน ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ,  2552: 7) ประเทศไทยมีการปลูก
มนัสาํปะหลงัเพื่อการคา้มานานกว่า 30 ปี โดยมีการนาํมาปลูกคร้ังแรกท่ีภาคใตเ้พื่อใชท้าํแป้งและ
สาคู ต่อมาไดข้ยายพื้นท่ีปลูกไปยงัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง ชลบุรี และใกลเ้คียง เน่ืองจาก
มีสภาพแวดลอ้ม ดิน ฟ้า อากาศ เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และขยายพื้นท่ีเพาะปลูกอยา่งรวดเร็วไป
ยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจนเป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  (อรุณี วงศร์าเชน, 
2549: 1; ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย,  2548: 3) โดยมีแหล่งเพาะปลูกมนั
สาํปะหลงักระจายอยูใ่นภาคต่างๆ ยกเวน้ในภาคใต ้ดงัน้ี 
 ภาคเหนือ แหล่งผลิตสาํคญั คือ กาํแพงเพชร นครสวรรค ์อุทยัธานี และพิษณุโลก  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งผลิตสาํคญั คือ นครราชสีมา ชยัภูมิ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น  
อุบลราชธานี มหาสารคาม และบุรีรัมย ์ 
 ภาคกลาง แหล่งผลิตสาํคญั คือ สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จนัทบุรี ระยอง  และกาญจนบุรี 
ซ่ึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกแยกตามรายภาค แสดงใน  ตารางที ่2.1 
   



      

      

ตารางที ่2.1  พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชมนัสาํปะหลงั เป็นรายภาค  พ.ศ. 2554-2557 
 

ภาค 
เนื้อทีเ่พาะปลูก (ไร่) เนื้อทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร่) ผลผลติ (ตนั) 

2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 

เหนือ 1,418,612 1,923,306 1,947,213 1,961,992 1,318,566 1,712,640 1,876,311 1,843,080 4,091,251 6,197,571 6,714,546 6,700,328 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
3,930,283 4,926,913 4,714,713 4,604,972 3,793,027 4,491,099 4,493,264 4,359,677 11,654,780 15,641,373 15,387,256 15,465,916 

 

กลาง 

 

2,051,253 2,392,179 2,375,347 2,408,901 1,984,580 2,309,503 2,287,367 2,228,466 6,166,385 8,09,547 8,125,740 7,855,808 

รวมทั้งประเทศ 7,400,148 9,242,398 9,037,273 8,975,865 7,096,173 8,513,242 8,656,942 8,431,223 21,912,546 29,848,491 30,227,542 30,022,052 

 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558. 
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  2.1.2.1  ชนิดของมนัสาํปะหลงั 
  มนัสาํปะหลงัท่ีปลูกโดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดหวาน และชนิดขม  
(อรุณี  วงศร์าเชน, 2549: 1-2)  
 1)  ชนิดหวาน (Sweet Type) มีปริมาณไซยาไนดต์ํ่า ไม่มีรสขม ใชเ้พื่อการ
บริโภคของมนุษย ์มนัสาํปะหลงัชนิดน้ีมีทั้งชนิดเน้ือร่วนนุ่มและเน้ือเหนียวแน่น ไม่มีการปลูกใน
พื้นท่ีใหญ่ ๆ เน่ืองจากมีตลาดจาํกดั ในประเทศไทยมี 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ มนัสวน มนัหา้นาทีหรือกา้น
แดง และระยอง 2 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีกรมวิชาการเกษตรปรับปรุงข้ึน 
  2)  ชนิดขม (Bitter Type)  มีปริมาณไซยาไนดสู์ง เป็นพิษต่อร่างกายไม่เหมาะสาํหรับ
การบริโภคของมนุษยห์รือใชห้ัวมนัสดเล้ียงสัตวโ์ดยตรง ตอ้งนาํไปแปรรูปเป็นมนัสาํปะหลงัอดัเม็ด
หรือมนัเส้นจึงใชเ้ล้ียงสัตวไ์ด ้ แต่เน่ืองจากมีปริมาณแป้งสูงจึงนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆ 
เช่น แป้งมนั มนัอดัเมด็ มนัเสน้ และแอลกอฮอล ์นอกจากน้ีการแปรรูปเป็นอาหารโดยใชค้วามร้อนจะ
ทาํใหไ้ซยาไนดแ์ตกตวัหมดไปและสามารถทาํใหล้ดขมลดลงหรือหมดไป พนัธ์ุมนัสาํปะหลงัชนิดขม 
ไดแ้ก่ ระยอง 1, ระยอง 2, ระยอง 3, ระยอง 5, ระยอง 7, ระยอง 9, ระยอง 60, ระยอง 72, ระยอง 90, 
เกษตรศาสตร์ 50, ศรีราชา 1, และหว้ยบง 60 โดยมนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ชนิดขม โดยพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัท่ีเกษตรกรนิยมปลูกเป็นการคา้มี 4 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 
50, พนัธ์ุระยอง 5, พนัธ์ุระยอง 90 และพนัธ์ุระยอง 60 โดยพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เป็นพนัธ์ุ                         
มนัสาํปะหลงัท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด 
  2.1.2.2  ช่วงระยะเวลาการปลูกและเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงั 
  มนัสาํปะหลงัเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทนแลง้ไดดี้ ตอ้งการการดูแลตํ่า มีโรคและศตัรูพืช
รบกวนนอ้ย สามารถเจริญเติบโตไดใ้นดินทุกชนิด แมใ้นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า แต่
สภาพพื้นท่ีการเตรียมพื้นท่ี การเลือกพนัธ์ุ การเตรียมท่อนพนัธ์ุ และการดูแลมนัสําปะหลงัท่ี
เหมาะสม จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถผลิตมนัสาํปะหลงัไดใ้นปริมาณมาก ผลผลิตต่อไร่สูง และมี
เปอร์เซ็นตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัสดสูง สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกมนัสาํปะหลงั คือ ท่ี
ดอนหรือท่ีลุ่มท่ีไม่มีนํ้ าขงั ความสูงไม่เกิน 200 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล พื้นท่ีราบสมํ่าเสมอ มี
ลกัษณะดิน เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการ
ระบายนํ้า รวมทั้ง การถ่ายเทอากาศท่ีดี ระดบัหนา้ดินลึกไม่ตํ่ากวา่ 30 เซนติเมตร ความเป็นกรด-ด่าง 
5.5-7.5 และอยูใ่กลแ้หล่งรับซ้ือผลผลิต สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต คือ มี
แสงแดดจดั อุณหภูมิของอากาศประมาณ 25-37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณนํ้ าฝนสมํ่าเสมอ
ประมาณ 1,000-1,500 มิลลิลิตรต่อปี ซ่ึงหากพื้นท่ีเพาะปลูกมีปริมาณนํ้าฝนไม่เพียงพอเกษตรกรอาจ
ตอ้งให้นํ้ าเพิ่มในบางช่วง เพื่อ ให้ไดผ้ลผลิตในปริมาณท่ีสูงข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมนัสาํปะหลงั
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ต่อเน่ือง และควรมีการปรับปรุงสภาพดินดว้ยการเติมอินทรียวตัถุลงในดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือ
ปลูกพืชบาํรุงดิน นอกจากน้ี ควรมีการใส่ปุ๋ย ดูแลและกาํจดัวชัพืชอยา่งสมํ่าเสมอ การใหปุ๋้ยทาํคร้ัง
เดียวหลงัปลูก 1-2 เดือน โดยโรยสองขา้งของตน้แลว้พรวนดินกลบ (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
การซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (กสล.), 2554: 53; ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ
ไทย, 2548: 4)  โดยมีช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวมนัสาํปะหลงั และองคป์ระกอบของ
หวัมนัสาํปะหลงั ดงัน้ี  
   1)  ช่วงเวลาการปลูกมนัสาํปะหลงั 
              นิยมปลูกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนหลังจากเกษตรกรเก็บเก่ียวมัน
สาํปะหลงัไปเป็นจาํนวนมากในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ แต่เกษตรกรบางรายอาจเร่ิมทยอย
ปลูกในเดือนตุลาคมหลงัจากเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงับางส่วนไปแลว้ 
   2)  ช่วงเวลาการเกบ็เก่ียว 
     เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตมนัสาํปะหลงัไดต้ลอดปี เน่ืองจากการเก็บ
เก่ียวสามารถเร่ิมไดต้ั้งแต่มนัสาํปะหลงัมีอาย ุ8 เดือนข้ึนไป (แต่ท่ีเหมาะสมคือ 12 เดือน) แต่ช่วงเวลาท่ี
เก็บเก่ียวมากท่ีสุด คือ เดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมนัสาํปะหลงัท่ีปลูกในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายนของปีก่อนหนา้มีอายปุระมาณ 1 ปี ทั้งน้ี มนัสาํปะหลงัท่ีเก็บเก่ียวแลว้ควรรีบส่งโรงงาน
ภายใน 4 วนั เพื่อมิใหห้วัมนัสาํปะหลงัเน่าเสีย 
    ทั้งน้ี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัทาํสรุป
ขั้นตอนการปลูกและการปฏิบติัดูแลรักษามนัสาํปะหลงัไว ้ดงัแสดงใน ภาพที ่2.1 



      

      

 
  
 ภาพที ่2.1  ขั้นตอนการปลูกและการปฏิบตัิดูแลรักษามนัสาํปะหลงั 
 แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2554: 32. 
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   3)  องคป์ระกอบของหวัมนัสาํปะหลงั 
   กลา้ณรงค ์ศรีรอด (2544: 3-4) ไดอ้ธิบายว่ามนัสาํปะหลงัเป็นพืชท่ีเก็บ
สะสมอาหารไวใ้นราก เม่ือพืชมีการสร้างอาหารจากใบและส่วนท่ีเป็นสีเขียวแลว้จะสะสมในรูป
คาร์โบไฮเดรตคือแป้งไวใ้นรากโดยความสามารถในการสร้างและสะสมแป้งจะแตกต่างกนับา้ง
เน่ืองจากพนัธ์ุของมนัสาํปะหลงั อายุการเก็บเก่ียว ปริมาณนํ้ าฝนในช่วงแรกก่อนการเก็บเก่ียวและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ โดยทัว่ไปหวัมนัสาํปะหลงัท่ีมีอาย ุ12 เดือน ท่ีไดรั้บปริมาณนํ้ าฝนเพียงพอและไม่มีฝน
ตกชุกขณะเก็บเก่ียว จะมีปริมาณแป้งสูงปริมาณนํ้ าจะน้อยและความหนาแน่นของหัวมนัจะมีสูง 
โดยแสดงองคป์ระกอบของมนัสาํปะหลงั ใน ตารางที่ 2.2  ทั้งน้ี ในการตรวจสอบหรือวดัปริมาณ       
(เช้ือแป้ง) อย่างเร็วท่ีนิยมกนัคือการตรวจสอบความหนาแน่นโดยการชัง่นํ้ าหนกัหัวมนัสาํปะหลงั
ในนํ้ า ถา้นํ้ าหนกัหัวมนัในนํ้ านอ้ยแสดงว่าหวัมนัมีปริมาณนํ้ ามาก และมีแป้งนอ้ย  ในกรณีกลบักนั
ถา้หวัมนัสาํปะหลงัมีนํ้ าหนกัในนํ้ามากแสดงวา่หวัมนัมีนํ้ านอ้ยและมีปริมาณแป้งมาก  
 
ตารางที ่2.2  ส่วนประกอบหลกัในหวัมนัสาํปะหลงั 

 
องคป์ระกอบในหวัมนั ปริมาณ (ต่อ 100 กรัม นํ้าหนกัในหวัมนั) 

นํ้า 60.21-75.32 
เปลือก 4.08-14.08 

เน้ือ (แป้ง) 25.87-41.88 
ไซยาไนด ์(PPM) 2.85-39.27 

องคป์ระกอบในเน้ือมนั ปริมาณ (ต่อ 100 กรัม นํ้าหนกัในเน้ือมนั) 
แป้ง 71.9-85.0 

โปรตีน 1.57-5.78 
เยือ่และใย 1.77-3.95 

เถา้ 1.20-2.80 
ไขมนั 0.06-0.43 

คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ใช่แป้ง 3.59-8.66 
 

แหล่งทีม่า: กลา้ณรงค ์ ศรีรอด, 2542: 4. 
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 2.1.3  การแปรรูปมันสําปะหลงั 
 การแปรรูปมนัสาํปะหลงัควรใชห้วัมนัสดท่ีเก็บเก่ียวใหม่ ๆ เพราะหากใชห้วัมนัท่ีเก็บเก่ียว
ไวน้านแลว้จะทาํให้แป้งท่ีไดมี้กล่ินและสีไม่ดี โดยผลผลิตหัวมนัสําปะหลงัสดส่วนใหญ่จะถูก
นาํไปใช้ประโยชน์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ขั้นพื้นฐานก่อนนาํไปบริโภคหรือส่งต่อไปใช้ใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัแสดงใน ภาพที่ 2.2  โดยจาํแนกอุตสาหกรรมแปรรูปมนัสาํปะหลงัท่ี
สาํคญัได ้ดงัน้ี (ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ, 2552: 19)  

1)  อุตสาหกรรมมนัเส้น (Cassava Chips) ผลิตโดยนาํหวัมนัสาํปะหลงัสดเขา้เคร่ือง
โม่ มนัเส้นเพื่อใหก้ลายเป็นช้ินเลก็ ๆ จากนั้นนาํไปตากแดดให้แห้ง มนัเส้นท่ีไดจ้ะนาํไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตมนัอดัเมด็ อาหารสตัว ์หรือเอทานอลต่อไป 

2)  อุตสาหกรรมมนัอดัเมด็ (Cassava Pellets) เป็นการนาํมนัเส้นมาแปรรูป เพื่อลด
ขนาดและปริมาตรลง เพื่อประโยชน์ในการลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง มนัอดัเม็ดท่ีไดจ้ะนาํไป
จาํหน่ายเป็นอาหารสตัวต่์อไป 

3)  อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ซ่ึงในท่ีน้ี หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงัดิบ (Native Tapioca Starch) ซ่ึงเป็นแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีสกดัจากหวัมนัสาํปะหลงัสด 
และยงัไม่มีการดดัแปรหรือแปรรูป แป้งมนัสาํปะหลงัดิบน้ีสามารถนาํไปใชบ้ริโภคโดยตรง และใช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

4)  อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล ์ (Ethyl 
Alcohol) ผลิตโดยการยอ่ยสลายแป้งในหวัมนัสาํปะหลงัสดหรือมนัเส้นใหเ้ป็นนํ้ าตาลกลูโคส แลว้
นาํไปหมกัโดยยีสต ์ เพื่อเปล่ียนกลูโคสเป็นแอลกอฮอล ์ จากนั้น นาํไปกรองและกลัน่เพื่อให้ได้
แอลกอฮอลไ์ร้นํ้ า หรือ แอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 99.5% ปัจจุบนั เพื่อนาํเอทานอลท่ีผลิตข้ึนน้ีไปใชผ้สม
นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์(Gasohol) หรือผสมนํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนัดีโซฮอล ์(Diesohol) 
เพื่อลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงในภาคการขนส่ง 
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ภาพที ่2.2  รูปแบบการบริโภคและการแปรรูปมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร,  ม.ป.ป. อา้งถึงใน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการ

ซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้, 2554: 7. 
 
 การศึกษา เร่ือง “การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ตามหลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเพื่อกําหนดนโยบายการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม”  จะศึกษาเฉพาะรูปแบบการคา้แป้งมนัสําปะหลังและกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเท่านั้ น โดยไม่รวมถึงการค้าและอุตสาหกรรมของแป้งมัน
สาํปะหลงัชนิดดดัแปรหรือแปรรูป 
 
 

อตัราการแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์・ มนัสาํปะหลงั 100 

กก. ผลิต แป้งมนัได ้22.42 กก. 

・ มนัสาํปะหลงั 100 กก. ผลิต มนัเส้นหรือมนัอดัเมด็ได ้40.82 กก. 

・ มนัสาํปะหลงั 100 กก. ผลิต เอทานอลได ้16.00 ลิตร 
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 2.1.4  การค้าแป้งมันสําปะหลงั 
 ปรารถนา  ปรารถนาดี และคณะ (2552: 70-71) ไดศึ้กษาถึงรูปแบบของการคา้มนัสาํปะหลงั
ในประเทศและการคา้เพื่อการส่งออก  
  2.1.4.1  รูปแบบการคา้ในประเทศ 
  ผูค้า้รายใหญ่ส่วนมากเป็นผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเองหรือมีความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิต
แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นเวลานาน โดยจะทาํการตลาดเอง เช่น การเสนอขายใหแ้ก่ซูเปอร์มาร์เก็ตราย
ใหญ่ เป็นตน้ ส่วนผูค้า้แบ่งบรรจุ ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้รับซ้ือแป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงานผูผ้ลิตแลว้
นาํมาแบ่งบรรจุถุงในขนาดบรรจุท่ีเลก็ลง เช่น นาํแป้งมนัสาํปะหลงัขนาดบรรจุ 500 กิโลกรัมจาก
โรงงานแปรรูปแป้งมนัสาํปะหลงัมาทาํการแบ่งบรรจุใหม่ในขนาดบรรจุตั้งแต่ 1, 5, 20 จนถึงขนาด 
50 กิโลกรัม จากนั้นจะมีการจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภครายยอ่ย เช่น โรงงานทาํเส้น
ก๋วยเต๋ียว หรือหากเป็นถุงขนาดเลก็ก็จะจาํหน่ายใหร้้านคา้ปลีกต่อไป สาํหรับผูค้า้รายยอ่ยมกัเป็น    
ผูจ้าํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงัปลีกในขนาดบรรจุเลก็ ๆ ให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง แหล่งวตัถุดิบของ          
แป้งมนัสาํปะหลงัสาํหรับผูค้า้รายใหญ่หรือผูค้า้แบ่งบรรจุอาจมาจากโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัเพียง
โรงเดียวหรือจากหลายโรงงาน จากนั้นนาํแป้งมนัสําปะหลงัมาทาํการผสมกนัแลว้บรรจุลง           
ถุงขนาดเล็ก ซ่ึงผลท่ีตามมาคือปัญหาดา้นความสมํ่าเสมอของคุณภาพของแป้งมนัสาํปะหลงัใน       
แต่ละลอ็ตของการส่งมอบ การซ้ือขายมกัใชร้ะบบเครดิตแทนการชาํระดว้ยเงินสด ซ่ึงจะสังเกตได้
ว่าโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัส่วนมากจะไม่ทาํการตลาดเพ่ือจดัจาํหน่ายในประเทศให้แก่ผูบ้ริโภค
โดยตรง เน่ืองจากมกัจะไม่เช่ียวชาญดา้นการตลาดเท่าผูค้า้แป้งมนัสาํปะหลงั 
  ในกรณีของลูกคา้รายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส ซ่ึงใชว้ตัถุดิบหลกัคือแป้ง
มนัสาํปะหลงัในการผลิต จะมีรูปแบบการซ้ือขายอีกประเภทหน่ึง คือการเปิดประมูลประจาํปี โดย
ผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงัจะทาํการยืน่ซองประกวดราคาแก่ลูกคา้ ผูท่ี้ใหร้าคาถูกท่ีสุดจะเป็นผูท่ี้ไดท้าํ
สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้รายนั้นๆ สาเหตุท่ีกลไกน้ีสามารถนาํมาใชไ้ดเ้น่ืองจากเทคโนโลยีการผลิต
แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นเทคโนโลยีท่ีโรงงานผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงัทุกโรงงานสามารถทาํได ้ จึงมี
ผูผ้ลิตอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่หากเป็นการซ้ือขายแป้งดดัแปรท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงข้ึน การเปิด
การประมูลและประกวดราคาเช่นน้ี จะมีความเป็นไปไดย้าก เพราะแป้งดดัแปรบางประเภท มีผูผ้ลิต
เพียงไม่ก่ีรายเท่านั้นท่ีสามารถผลิตได ้
  2.1.4.2  รูปแบบการคา้เพื่อการส่งออก 
  การคา้แป้งมนัสาํปะหลงัในตลาดต่างประเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท
หลกัๆ คือ การคา้โดยผา่นบริษทัพ่อคา้คนกลาง (Traders) และการขายใหแ้ก่ลูกคา้ในต่างประเทศ
โดยตรง การคา้ผา่นบริษทัพ่อคา้คนกลางนั้นยงัเป็นท่ีปรากฎในการคา้แป้งมนัสาํปะหลงัจากประเทศ



28 

ไทย แมว้่าจะมีการคา้ขายแป้งมนัสาํปะหลงัมาเป็นเวลานานแลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตแป้ง         
มนัสาํปะหลงัของไทยยงัไม่มีความชาํนาญในการตลาดเชิงรุก จึงตอ้งอาศยับริษทัพอ่คา้คนกลางเป็น
ผูช่้วยดา้นการตลาดในประเทศต่าง ๆ จะมีก็เพียงไม่ก่ีบริษทัเท่านั้นท่ีสามารถทาํการตลาดใน
ต่างประเทศไดดี้ นอกจากน้ี กลุ่มตลาดใหม่ เช่น ประเทศในตะวนัออกกลาง ก็ยงัมีความตอ้งการใน
การใชบ้ริษทัพอ่คา้คนกลางเพื่อเป็นตวัแทนในการติดต่อซ้ือขายกนัอยูม่าก ในประเทศท่ีไดมี้การซ้ือ
ขายแป้งมนัสาํปะหลงัระหวา่งกนัมานานและเป็นประเทศท่ีแป้งมนัสาํปะหลงัจากไทยมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัในแวดวงอุตสาหกรรม ลูกคา้ในต่างประเทศนั้นอาจมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัซ้ือแป้ง                         
มนัสาํปะหลงัจากโรงงานในประเทศไทยโดยตรง เช่น ลูกคา้จากประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

 

2.2  อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 
 

 2.2.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมมันสําปะหลงั 
 ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีพื้นท่ีการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั 9.24 ลา้นไร่ เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 
8.51 ลา้นไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นบริเวณภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลผลิต 29.85 
ลา้นตนั ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่  3.51 กิโลกรัม และคิดเป็นมูลค่าท่ีเกษตรกรจาํหน่ายหวัมนัสาํปะหลงัได ้
62,382 ลา้นบาท (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557: 21) โดยอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั
ในประเทศไทยสามารถจาํแนกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแป้งมนัดิบ 
(Native Starch Industry) อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป (Modified Starch Industry) 
และ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากแป้งมนัสาํปะหลงั (Starch Derivatives Industry) (เดชา 
พิมพพ์ิสุทธ์ิ, 2549: 47) ทั้งน้ี พบว่าประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัสาํเร็จรูปจาํนวน
ทั้งส้ิน 74 โรงงาน โดยโรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน  39 โรง (ร้อยละ 
52.70) รองลงมา ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออก 14 โรง (ร้อยละ 18.92 ) ภาคเหนือ 8 โรง (ร้อยละ 10.81 ) 
ภาคตะวนัตก 7 โรง (ร้อยละ 9.46) และภาคกลาง 6 โรง (ร้อยละ 8.11) ตามลาํดบั โดยจาํแนกเป็น
โรงงานท่ีผลิตเฉพาะแป้งมนัสาํปะหลงั โรงงานท่ีผลิตเฉพาะแป้งแปรรูป และโรงงานท่ีผลิตทั้งแป้งมนั
สาํปะหลงัสาํเร็จรูปและแป้งแปรรูปในโรงงานเดียวกนั ดงัจาํแนกตามพ้ืนท่ีรายภาคใน ตารางท่ี 2.3 
สําหรับบริเวณท่ีมีการตั้งโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงันั้นมีการกระจายตวัใกลก้บับริเวณท่ีมีการ
เพาะปลูกมนัสาํปะหลงั ดงัแสดงไวใ้น ภาพที ่2.3 
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ตารางที ่2.3  จาํนวนโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  จาํแนกตามรายภาค  
 
                             จาํนวน: แห่ง 

โรงงาน  
อุตสาหกรมผลติ 

พืน้ที ่(ภาค) 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก เหนือ ตะวนัตก กลาง 
แป้งมนัสาํปะหลงั 

(52 แห่ง) 
27 11 8 3 3 

แป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป 
(9 แห่ง) 

1 3 0 3 2 

แป้งมนัสาํปะหลงัและ 
แป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป 

( 13 แห่ง) 
11 0 0 1 1 

รวม 74 แห่ง 
(ร้อยละ) 

39 
(52.70) 

14 
(18.92) 

8 
(10.81) 

7 
(9.46) 

6 
(8.11) 

 
แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ก. 
 

 

 
 

ภาพที ่2.3  GPS แสดงท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั จาํนวน 74 โรงงาน 
แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555ข. 
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 เน่ืองจากอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั เป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํรายไดใ้หก้บัประเทศไทยปี
ละหลายหม่ืนลา้นบาท โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าการส่งออกในส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัรวม 
54,917.55 ลา้นบาท (จากมูลค่าแป้งมนัสาํปะหลงัหรือแป้งมนัดิบ  34,879.57 ลา้นบาท และแป้งมนั
สาํปะหลงัแปรรูป หรือแป้งมนัดดัแปร  20,037.98 ลา้นบาท) ดงัไดแ้สดงในกราฟของ  บทที่ 1    
ภาพที ่1.2  อยา่งไรกต็าม จากแนวโนม้ทางการตลาดท่ีมีภาวะแข่งขนัสูงส่งผลใหโ้รงงานตอ้งพฒันา
คุณภาพของแป้งมนัสาํปะหลงั ในขณะเดียวกนัตอ้งควบคุมไม่ใหต้น้ทุนการผลิตสูงเม่ือเทียบกบัคู่
แข่งขนั ดงันั้น อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสําปะหลงัจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ ดว้ยการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม 
และ การลดการเกิดของเสียและมลพิษ สามารถเพ่ิมความตอ้งการทางดา้นการตลาดไปพร้อมกบั
การกระตุน้การแข่งขนัทางธุรกิจ (เดชา  พิมพิสุทธ์ิ, 2550)   
 
 2.2.2  กระบวนการผลติแป้งมันสําปะหลงั 
 โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีขั้นตอนของกระบวนการผลิตคลา้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ โดย
จะมีความแตกต่างดา้นเทคนิค และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนบา้งเลก็นอ้ย ซ่ึงหลกัการของ
กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั คือ การสกดัแป้งจากหวัมนัสาํปะหลงัโดย การใชน้ํ้ าเป็นตวั
สกดั ซ่ึงนํ้ าจะถูกแยกออกหรือระเหยไปในทา้ยท่ีสุด และมีการใชเ้คร่ืองเหวี่ยงแยก (Centrifuge) ท่ีมี
รอบการหมุนสูง เพื่อแยกโปรตีนและส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ออกจากแป้งมนัสาํปะหลงั คุณภาพของแป้ง
มนัสําปะหลงัจะข้ึนอยู่กบัขั้นตอนการสกดัแป้งเป็นสําคญั โดยกรรมวิธีการผลิตท่ีโรงงานขนาด
ใหญ่และขนาดกลางใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมีขั้นตอนมาตรฐาน ดงัแสดงใน ภาพที่ 2.4 และ ภาพที่ 2.5
ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-1 - 2-5; กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2550: 2-1 – 2-7; กลา้ณรงค ์ ศรีรอด, 2544: 11-12)  
  2.2.2.1  การรับและการจดัเกบ็หวัมนัสาํปะหลงั 
  หลงัจากท่ีหัวมนัสําปะหลงัถูกส่งมายงัโรงงาน หัวมนัสําปะหลงัจะผ่านการชัง่
นํ้ าหนกัและการทดสอบหาปริมาณแป้งโดยใชห้ลกัของการลอยตวั (Buoyancy) ของวตัถุ (หัวมนั
สาํปะหลงั) ในของเหลว (นํ้า) เพื่อประเมินปริมาณแป้งและราคา เพื่อรอการนาํหวัมนัสาํปะหลงัเขา้
สู่กระบวนการผลิตภายใน 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัไม่ให้ปริมาณแป้งในหัวมนัสาํปะหลงัลดลง 
เน่ืองจากการทาํงานของเอนไซมแ์ละจุลินทรีย ์
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  2.2.2.2  การเตรียมหวัมนัสาํปะหลงั 
    1)  การกาํจดัดินทรายและรากมนัสาํปะหลงั 
   หวัมนัสาํปะหลงัจะถูกรถตกั ตกัหวัมนัลงสู่ถงัจ่ายหวัมนั (Hopper) แลว้
ถูกลาํเลียงโดยใชส้ายพานเขา้สู่เคร่ืองร่อนดินทราย (Sand removal drum) เพื่อกาํจดัดินและทรายท่ี
ติดมากบัหัวมนั นอกจากนั้นยงัทาํให้เปลือกหัวมนัสาํปะหลงับางส่วนหลุดออก ของเสียท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงปริมาณของของแข็งน้ีจะข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศและสถานท่ี
เพาะปลูกมนัสาํปะหลงั โดยทัว่ไปหัวมนัสาํปะหลงัหน่ึงตนัจะมีของเสียในรูปของแขง็ประมาณ            
20 กิโลกรัม ในทางปฏิบติั ตะแกรงร่อนดินทรายไม่สามารถกาํจดัรากมนัสาํปะหลงัไดท้ั้งหมด 
ดงันั้น ของเสียในรูปรากมนัสาํปะหลงั (Stalks and Tails) ท่ีเกิดข้ึนจริงจะมีปริมาณประมาณ                 
10 กิโลกรัมต่อหน่ึงตนัหวัมนัสาํปะหลงั ซ่ึงจะส่งกาํจดัภายนอกโรงงาน 
   2)  การปอกเปลือกและลา้งหวัมนัสาํปะหลงั 
   หวัมนัสาํปะหลงัจะถูกส่งผา่นสายพานหรือเคร่ืองยกจากตะแกรงร่อนดิน
ทรายไปยงัเคร่ืองปอกเปลือกและเคร่ืองลา้งหวัมนัสาํปะหลงั ในการปอกเปลือกเคร่ืองแยกท่ีมีรอบ
การหมุนสูงจะแยกเปลือกและส่ิงเจือปนต่างๆ ไดแ้ก่ ทรายท่ียงัหลงเหลืออยู ่หิน และโลหะ ออกจาก
หัวมนัสาํปะหลงั จากนั้นจะใชว้ิธีฉีดนํ้ าพ่นเป็นฝอยเพื่อทาํความสะอาดหัวมนัสาํปะหลงัท่ีปอก
เปลือกแลว้ เปลือกมนัจะประกอบดว้ยผิวนอก (Corky Layer) ซ่ึงจะถูกเก็บรวบรวมไวแ้ละขาย
ใหแ้ก่โรงงานผลิตอาหารสตัวห์รือขายเพ่ือนาํไปใชใ้นการเพาะเห็ดต่อไป 
  2.2.2.3  การบดหวัมนัสาํปะหลงั 
   1)  การสบัและการบด 
   หวัมนัสาํปะหลงัท่ีสะอาดจะถูกส่งไปยงัเคร่ืองสับ (Root  Chopper) โดย
ใชส้ายพานต่อเน่ือง (Chain Conveyor) หรือบางโรงงานอาจใชเ้คร่ืองตกัหัวมนั (Rasp Bucket 
Conveyor) เคร่ืองสับจะสับหวัมนัสาํปะหลงัใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ ขนาดประมาณ 1- 2 น้ิว เพื่อลดการใช้
พลงังานในขั้นตอนต่อไป ช้ินมนัสาํปะหลงัท่ีสับแลว้จะตกเขา้สู่เคร่ืองบดมนัหรือเคร่ืองโม่ (Root 
Raster) เพื่อให้ไดม้นัสาํปะหลงัท่ีเป็นเมด็ละเอียด (มนัสาํปะหลงับด แป้ง Fruit Water เป็นตน้) 
กระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานในการสกดัแป้ง ซ่ึงเป็นการทาํใหเ้ซลลแ์ตก และปล่อยเกลด็แป้ง
ออกมาเพื่อเพิ่มปริมาณของผลผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัในขั้นตอนการผลิตน้ี กรดไซยานิคจะละลาย
อยูใ่น Fruit Water ซ่ึงมาจากหวัมนัสาํปะหลงั ดงันั้น อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตจึงตอ้ง
เป็นเหล็กกลา้ไร้สนิมคุณภาพสูง ท่ีสามารถป้องกันการเกิดสารประกอบเฟอร์โรไซยาไนด ์          
(Ferro Cyanides) ซ่ึงทาํใหเ้กิดสีนํ้าเงินในแป้งได ้ 
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    2)  การแยก Fruit Water โดยใช ้Decanter  
   ภายหลงัการบด บางโรงงานมีการแยก Fruit Water จากแป้งและสูบ
ออกไปโดยใช ้Decanter (กระบวนการน้ีเป็นทางเลือกหน่ึงในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั) หวัมนั
สาํปะหลงัมีนํ้ าเป็นองคป์ระกอบมากถึงร้อยละ 60-70 โดยนํ้ าหนกั ส่วนท่ีเป็นของเหลวน้ีเรียกว่า 
Fruit Water ซ่ึงมีสารประกอบท่ีละลายนํ้ าได ้ เช่น เกลือ (โปแทสเซียม) สารประกอบไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัส และนํ้ าตาล เป็นตน้ สารอาหารเหล่าน้ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายดว้ยจุลินทรีย ์ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ีไม่ตอ้งการ เช่น กรดอินทรีย ์ และแอลกอฮอล ์ ดงันั้น ขั้นตอนแยก Fruit 
Water จะทาํใหแ้ป้งท่ีไดมี้คุณภาพดีข้ึน 
  2.2.2.4  การสกดัแป้งมนัสาํปะหลงั 
  ขั้นตอนการสกดัแป้งเป็นการแยกแป้งออกจากเซลลูโลส ซ่ึงไดแ้ก่ เส้นใยและกาก
มนัสาํปะหลงั ดว้ยเคร่ืองสกดัท่ีต่ออนุกรม (Multi-Stage Extractor) ซ่ึงประกอบดว้ย ชุดสกดั 3-4 
ชุดต่อเน่ืองกนั โดยไม่มีถงัพกั เคร่ืองสกดัจะมีลกัษณะเป็นตะแกรงหมุนเหวี่ยงรูปทรงกรวย (Cone) 
ซ่ึงในชุดแรกจะใชต้ะแกรงขนาด 60-80 Mesh และชุดสุดทา้ยจะเป็นการสกดัละเอียดโดยใชผ้า้
กรองขนาด 90 Mesh ตวัเคร่ืองสกดัแป้งน้ีทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิมทั้งหมดนํ้ าแป้งขน้จะผา่นเขา้สู่
เคร่ืองกรองหมุนเหวี่ยงรูปกรวย ซ่ึงมีการพ่นนํ้ าเขา้มาในทิศทางสวนทาง (Counter Current) กบัการ
ไหลของนํ้าแป้ง เพื่อใหเ้กิดการแยกตวัระหวา่งแป้งและเสน้ใยนํ้าท่ีใชน้ี้เป็นนํ้าท่ีเกิดจากขั้นตอนการ
ทาํแป้งให้บริสุทธ์ิ ในขั้นตอนน้ีจะมีการเติมนํ้ ากาํมะถนัเพื่อยบัย ั้งการทาํงานของจุลินทรียท่ี์จะ
เปล่ียนโมเลกุลของแป้งเป็นกรดแลคติค กากมนัสาํปะหลงัจากขั้นตอนการสกดัแป้งจะมีนํ้ าอยู่ใน
ปริมาณมากถึงร้อยละ 90 – 95 และมีปริมาณแป้งนอ้ยมาก จึงมีการแยกออกจากนํ้าแป้งโดยใชเ้คร่ือง
อดักากและนาํไปตากแดดบนพ้ืนซีเมนต ์กากแหง้น้ีจะถูกส่งขายไปยงัโรงงานผลิตอาหารสัตว ์หรือ
ใชใ้นการเพาะเห็ดต่อไป นํ้ าแป้งจากกระบวนการสกดัแป้งจะมีความเขม้ขน้ประมาณ 3 Baume' 
(°Be') (เท่ากบัแป้งแหง้ 54 กิโลกรัมในนํ้า 1 ลูกบาศกเ์มตร) ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงเจือปนต่างๆท่ีละลาย
นํ้ า เช่น โปรตีน ไขมนั นํ้าตาล (Fruit Water ท่ีเหลือ) และส่ิงเจือปนท่ีไม่ละลายนํ้ า เช่น เซลลูโลส 
อนุภาคเลก็ๆ จากการบด (กากท่ีเหลือ) ส่ิงเจือปนท่ีไม่ละลายนํ้ าน้ีจะถูกกาํจดัออกในขั้นตอนการทาํ
แป้งใหบ้ริสุทธ์ิซ่ึงเป็นขั้นตอนถดัไป 
  2.2.2.5  การทาํแป้งใหบ้ริสุทธ์ิ  
  การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัตอ้งใชร้ะยะเวลาสั้นท่ีสุด เพื่อป้องกนัการเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีและปฏิกิริยาจากเอนไซม ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของแป้งลดลง โดยปกติ
ขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง ซ่ึงใชเ้วลาไม่ก่ีนาทีในการแยก ลา้ง และทาํใหแ้ป้ง
มีความเขม้ขน้มากข้ึน กากมนัสาํปะหลงัท่ีมีแป้งผสมอยู่จะถูกสูบไปยงัเคร่ืองกรอง และ Sand 
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Cyclone เพื่อใหไ้ดแ้ป้งท่ีมีคุณภาพดีและป้องกนัการจบัตวักนัเป็นกอ้นของแป้ง หลงัจากนั้น ส่วนท่ี
เป็นของเหลวขน้น้ีจะเขา้สู่เคร่ืองแยกซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองแยกแป้งชนิดหมุนเหวี่ยง (Centrifugal 
Separator) หรือ ไฮโดรไซโคลน (Hydro-cyclone) โรงงานส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองแยกแป้งต่อกนัเป็น
ชุดเพื่อใหไ้ดแ้ป้งท่ีมีคุณภาพดี เคร่ืองแยกแป้งดงักล่าวจะแยกนํ้ าแป้งซ่ึงมีความเขม้ขน้ประมาณ 20 
ถึง 22 Baume’ (Be') ออกจากนํ้ าซ่ึงเบากว่าและจดัเป็นนํ้ าเสียนํ้ าแป้งท่ีมีความเขม้ขน้สูงน้ีจะเขา้สู่
ขั้นตอนการอบแหง้ และนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนโดยปกติจะถูกส่งเขา้ระบบบาํบดันํ้ าเสีย สาํหรับโรงงานท่ีมี
ระบบก๊าซชีวภาพ นํ้าเสียส่วนน้ีจะนาํเขา้สู่ระบบก๊าซชีวภาพ 
  2.2.2.6  การแยกนํ้าออกจากแป้ง การอบแหง้ การลดอุณหภูมิ และการบรรจุภณัฑ ์
  นํ้ าแป้งขน้จะถูกแยกนํ้ าออก และส่งเขา้สู่เคร่ืองอบโดยใชต้วัส่งท่ีมีลกัษณะเป็น
เกลียวเคร่ืองอบจะเป็น Pneumatic Flash Dryer  ซ่ึงทาํให้เกิดการระเหยโดยใชล้มร้อนอุณหภูมิ
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส การอบแป้งจะใชเ้วลาสั้นเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการรวมตวัเป็นกอ้น และ
แป้งไม่เกิดการสลายตวัหรือเปล่ียนสภาพ แป้งท่ียงัร้อนอยูน้ี่จะถูกแยกต่อไปโดยใชไ้ซโคลนแป้ง
จะตอ้งถูกลดอุณหภูมิทนัทีหลงัจากท่ีแหง้แลว้ ดงันั้นจึงมีการติดตั้งไซโคลนเยน็ (Cooling Cyclone) 
ไวท่ี้เคร่ืองอบ ไซโคลนร้อนและไซโคลนเยน็จะไดรั้บการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแยก
แป้งจากอากาศไดสู้งถึงร้อยละ 99.95 เคร่ืองควบคุมอากาศอตัโนมติัจะเป็นตวัรักษาความช้ืนของ
แป้งมนัสาํปะหลงัสุดทา้ยใหมี้ความช้ืนอยูร่ะหว่างร้อยละ 12-13 หลงัจากนั้นแป้งจะเขา้สู่ขั้นตอน
การบรรจุถุงเพื่อส่งขายต่อไป โดยอากาศท่ีปล่อยจากเคร่ืองอบและเคร่ืองลดอุณหภูมิจะถูกส่งเขา้สู่
หน่วยรวบรวมแป้งอีกคร้ังหน่ึง ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



34 

 
 

ภาพที ่2.4   แผนผงักระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า:  เดชา  พิมพพ์ิสุทธ์ิ, 2549:  57. 



      

      

 
 

                            
 

                          
 
 

ภาพที ่2.5  ภาพแสดงเครื่องจกัรอุปกรณ์และการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า:  กลา้ณรงค ์ ศรีรอด, 2542: 11-12. 

เครื่องสลดัแหง้ ไซโคลนร้อน แป้งที่ไดจ้ากการสกดั ส่วนที่บรรจุแป้งมนั แป้งมนัที่บรรจุถุง 

เครื่องลา้งหวัมนั ชุดลูกโม่ เครื่องสกดัแป้ง เครื่องแยกแป้ง หวัมนัสาํปะหลงัหนา้โรงงาน 
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 2.2.3  ระบบสนับสนุนการผลติ 
 ระบบสนับสนุนการผลิตท่ีสําคญัสําหรับโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ประกอบดว้ย 
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  ระบบบาํบดันํ้าเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (ซ่ึงมี
เฉพาะในโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงับางโรงงาน) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-5)  
  2.2.3.1  ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
  กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั จะมีการใชน้ํ้ าสะอาดในขั้นตอนต่างๆ เช่น การ
ลา้งและการปอกเปลือก การสกดัแป้ง และการทาํแป้งใหบ้ริสุทธ์ิ โดยจะมีการปรับปรุงคุณภาพ นํ้า
ดิบดว้ยกระบวนการตกตะกอน และการเติมคลอรีนก่อนนาํไปใช ้(กรมโรงงานอุตสาหกรรม,   
2549:  2-6) 
  2.2.3.2  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
  ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกัของทุกขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั การสกดั
และการอบแป้งเป็นขั้นตอนท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัขั้นตอนอ่ืนๆ การใช้
ระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ก็จะสามารถนาํไฟฟ้าไปใชใ้นกระบวนการผลิตและระบบ
บาํบดันํ้ าเสียของโรงงานได ้ หากมีในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าท่ีมีความ
ตอ้งการมากกว่า 200 kW นิยมเลือกเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศซ่ึงเป็น
เคร่ืองยนตก๊์าซชีวภาพโดยเฉพาะซ่ึงจะทาํให้ประสิทธิภาพการแปลงพลงังานจากก๊าซชีวภาพเป็น
ไฟฟ้าไดสู้ง โดยต่อร่วมกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีหมุนดว้ยความเร็วคงท่ี (Synchronous Generator) 
เคร่ืองยนตท่ี์ดดัแปลงจากเคร่ืองยนตเ์บนซินหรือเคร่ืองยนตเ์ซล แต่อาจจะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองราคา
เคร่ือง และบาํรุงรักษามากเคร่ืองยนตด์ดัแปลงภายในประเทศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549:   
2-11 – 2-12; กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน,  2553: 3-23) 
  2.2.3.3  ระบบก๊าซชีวภาพ 
   โดยทัว่ไปกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัก่อให้เกิดนํ้ าเสียท่ีมีค่า COD 
(Chemical Oxygen Demand) ประมาณ 20,000-25,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ดงันั้น นํ้าเสีย 1 ลูกบาศก์
เมตร ท่ีร้อยละ 80 ของประสิทธิภาพระบบก๊าซชีวภาพ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดป้ระมาณ 8-10 
ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเ์มตร จะเทียบเท่ากบันํ้ ามนัเตาประมาณ 0.6 ลิตร ระบบ
ก๊าซชีวภาพถูกนาํมาใชใ้นโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับว่าสามารถ
ลดตน้ทุนของโรงงาน รวมทั้งลดผลกระทบดา้นมลภาวะทางนํ้าอีกดว้ย นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต 
(Process Wastewater) เป็นวตัถุดิบหลกัท่ีป้อนเขา้สู่ระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพซ่ึงส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นรูปของก๊าซมีเทน ก๊าซดงักล่าวจะถูกนาํไปเป็นเช้ือเพลิงในหวัเผา (Burner) ทดแทน
การใชน้ํ้ ามนัเตา สาํหรับผลิตลมร้อนท่ีใชใ้นกระบวนการอบแป้ง ซ่ึงในการใชร้ะบบก๊าซชีวภาพน้ี
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จะช่วยลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตาและลดภาระความสกปรกของสารอินทรียใ์นนํ้ าเสียลงไดอี้กดว้ย
ระยะเวลาคืนทุนในการประยกุตใ์ชร้ะบบก๊าซชีวภาพข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ จาํนวนเงินท่ีลงทุน
ในการก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในการเดินระบบก๊าซชีวภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บกลบัคืนจากการนาํ
ก๊าซชีวภาพไปใช ้ ซ่ึง โดยปกติสําหรับการประยุกตใ์ชร้ะบบก๊าซชีวภาพในโรงงานผลิตแป้ง              
มนัสาํปะหลงั จะมีระยะเวลาคืนทุนอยูใ่นช่วงระหวา่ง 3-4 ปี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 1-10 
และ 2-6 - 2-7) 
  2.2.3.4  ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
  นํ้าเสียจากโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงันั้นจะมีปริมาณสารอินทรียสู์ง  ซ่ึงสามารถ
นาํมาใชเ้ป็นปุ๋ยนํ้ าได ้ อยา่งไรก็ตาม ควรทาํการปรับปริมาณสารอินทรียใ์นเบ้ืองตน้ให้เหมาะสม
ก่อนการนําไปใช้โดยการเพ่ิมกระบวนการบาํบดันํ้ าเสียนํ้ าท้ิงท่ีออกจากระบบบาํบดันํ้ าเสียนั้น
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงจาํเป็นตอ้งมีการบาํบดั
นํ้ าเสียก่อน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-6) ซ่ึงในคู่มือการจดัการส่ิงแวดลอ้มสาํหรับ
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2540: 6-2 – 6-3) ไดก้ล่าวถึง สภาพ
ปัญหาการบาํบดันํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

1) ปัญหากล่ินเหมน็จากระบบบาํบดัแบบไร้อากาศ (Anaerobic Process) ซ่ึง
โดยทัว่ไปโรงงานจะใชก้ารบาํบดัแบบบ่อเปิดหรือระบบบ่อหมกั เน่ืองจากการเดินระบบบาํบดันํ้ า
เสียไม่เหมาะสม 

2) ปัญหาลกัษณะสมบติัของนํ้ าท้ิงท่ีบาํบดัแลว้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนํ้ า
ท้ิงท่ีระบายออกสู่ภายนอก เน่ืองจากขาดการดูแลรักษาระบบบาํบดันํ้าเสียหรือเกิดจากการเดินระบบ
บาํบดันํ้าเสียผดิพลาด 
  ปัญหาท่ีพบไม่ไดเ้กิดจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม แต่มีสาเหตุหลกัจากการ
ขาดการดูแลรักษาระบบบาํบดันํ้าเสียหรือการเดินระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีไม่ถูกตอ้ง แมว้า่ในการควบคุม
ระบบนํ้ าเสียแบบบ่อเปิดจะไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้มี้ความรู้หรือเช่ียวชาญสูง แต่ประสิทธิภาพการบาํบดั
ความสกปรกในนํ้ าเสียของระบบบาํบดัประเภทน้ีจะสูงข้ึนหากมีการควบคุมการทาํงานอยา่งถูกตอ้ง 
ในขณะเดียวกนั แมว้่าใชร้ะบบบาํบดัเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีท่ีสามารถกาํจดัปริมาณความสกปรกในนํ้ า
เสียไดม้าก แต่หากขาดผูค้วบคุมระบบท่ีมีความรู้ความชาํนาญก็ไม่สามารถบาํบดันํ้ าเสียไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกนั ดงันั้น การเปล่ียนชนิดของระบบบาํบดันํ้ าเสียจากระบบบ่อเปิดเป็นระบบท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้ นสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปรับปรุงระบบบําบัดนํ้ าเสียได้เสมอไป
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 2.2.4  สมดุลมวลสารของกระบวนการผลติ 
 เน่ืองจากประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสามารถประเมินไดจ้ากสมดุลมวลสารภายใน
กระบวนการผลิต ปัจจยัการผลิตรวมถึงวตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต (เช่น หวัมนัสาํปะหลงั 
และพลงังาน) และวตัถุท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต (เช่น แป้งมนัสาํปะหลงั, ของเสียและอากาศเสีย 
ซ่ึงสมดุลมวลสาร (Mass Balance) น้ีเป็นหลกัการพื้นฐาน ของกฎการอนุรักษม์วลว่ามวลสารไม่ 
สูญหายหรือถูกทาํลายไปถา้พิจารณาระบบท่ีมีมวลสารไหลผา่นเขา้ออก ทั้งน้ี ในการศึกษาวิเคราะห์
เบ้ืองตน้เราจะสมมติว่า ระบบอยูใ่นสภาวะคงท่ี (Steady State) หมายถึง สารท่ีเขา้และออกคงท่ีไม่
เปล่ียนไปตามเวลา (สุพพตั  ควรพงษากุล,  มปป.) โดยสมการทัว่ไป ของสมดุลมวลสาร ในแต่
กระบวนการ (หน่วย) ยอ่ย และระบบรวม คือ 
 
 สารท่ีเขา้สู่ระบบ   =  สารท่ีออกจากระบบ  +   สารท่ีสะสมในระบบ 
       (Input)  =            (Output)      +       (Accumulation)  
  
 การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทาํไดโ้ดยอาศยัหลกัการของการทาํสมดุล
มวลสารควบคู่กบัแผนผงัทิศทางการไหลของปัจจยัการผลิต ดงันั้น ผลการทาํสมดุลมวลสารของ
ปัจจยัการผลิต จึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับปรุง หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตปัจจยัการผลิตหลกั
ของอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ไดแ้ก่ แป้ง
มนัสาํปะหลงั นํ้า และพลงังาน ซ่ึงการทาํสมดุลมวลสารของปัจจยัเหล่าน้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงสาเหตุของประสิทธิภาพการผลิตท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน และช่วยโรงงานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและดา้นเศรษฐนิเวศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549:  2-7) 
  2.2.4.1  สมดุลมวลสารของแป้งมนัสาํปะหลงั 
  ในกระบวนการผลิตจะมีการสูญเสียแป้งมนัสาํปะหลงัไดใ้นหลายขั้นตอน เช่น การ
สูญเสียแป้งมนัสาํปะหลงัไปกบัเปลือกมนัสาํปะหลงั กากมนัสาํปะหลงั ลมร้อน และนํ้ าเสีย     (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-7) ดงัแสดงใน ภาพที ่2.6  
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ภาพที ่2.6  แผนผงัสมดุลมวลสารของแป้งมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-8. 
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  2.2.4.2  สมดุลมวลสารของนํ้า 
  นํ้าท่ีใชใ้นการผลิตจะผา่นการปรับปรุงคุณภาพก่อนเขา้สู่ขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การลา้ง 
การปอกเปลือก และการทาํแป้งใหบ้ริสุทธ์ิ นอกจากน้ี นํ้าส่วนหน่ึงจะนาํไปใชใ้นการผลิตสารละลาย
ซลัเฟอร์เพื่อใชใ้นขั้นตอนการสกดัแป้งอีกดว้ย นํ้าท่ีผา่นกระบวนการผลิตแลว้จากเคร่ืองอดักาก และ
ขั้นตอนการทาํแป้งใหบ้ริสุทธ์ิจะมีการนาํกลบัมาใชใ้หม่ และป้อนเขา้สู่ขั้นตอนต่างๆ ต่อไป ดงัแสดง
ใน ภาพที่ 2.7  นํ้าเสียจากกระบวนการผลิตในท่ีสุดจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํ้ าเสียต่อไปก่อน
ระบายท้ิง และขอ้มูลจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ( 2540: 4-15 – 4-16)  พบว่า ในการผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงัแบบมาตรฐานแบบไม่มีการนาํนํ้ ากลบัมาใชใ้หม่ นั้น จะมีการสูญเสียแป้งรวมทั้งหมด  40 
กิโลกรัมต่อหน่ึงตันแป้งมันสําปะหลังท่ีผลิตได้ ขณะท่ีหากมีการนํานํ้ ากลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิตจะทาํใหก้ารสูญเสียแป้งลดลง (ในส่วนของนํ้ าท้ิงจากการอดักากเหลือ 38 กิโลกรัม
ต่อหน่ึงตนัแป้งมนัสาํปะหลงั ดงัแสดงรายละเอียด ใน ตารางที ่2.4  และ ตารางที ่2.5  ตามลาํดบั 
  2.2.4.3  สมดุลมวลสารของพลงังาน 
  ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานหลกัของทุกขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั การสกดัและ
การอบแป้งเป็นขั้นตอนท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัขั้นตอนอ่ืน ๆ  หากมีการใช้
ระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ก็จะสามารถนาํไฟฟ้าไปใชใ้นกระบวนการผลิตและระบบ
บาํบดันํ้ าเสียของโรงงานได ้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549:  2-10 - 2-11)  ดงัแสดงใน  ภาพที่ 2.8 
และ ภาพที ่2.9  
  การผลิตแป้งมนัสําปะหลงัตั้งแต่การนาํหัวมนัสดเขา้กระบวนการผลิตแป้งเร่ิมจาก
การกาํจดัดินทรายจนถึงการอบนํ้ าแป้งจนไดแ้ป้งมนัสาํปะหลงัใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ซ่ึงใน
กระบวนการผลิตนั้น นอกจากนํ้าใชแ้ละลมร้อนท่ีตอ้งนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตแลว้ ยงัมีสารเฉพาะ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีใชย้บัย ั้งการทาํงานของจุลินทรีย ์ดงันั้น สารประกอบต่าง ๆ ท่ีปรากฎใน
ผลิตภัณฑ์แป้ง รวมทั้ งผลพลอยได้และวสัดุเศษเหลือต่างๆ จึงมีกาํเนิดจากหัวมันหรือรากมัน
สาํปะหลงัท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตนัน่เอง  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2540: 4-11 - 4-12) 
  โดยสรุปแลว้ สมดุลของมวลสารท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั       
จึงประกอบดว้ย  มวลสารท่ีนาํเขา้ มวลสารท่ีเกิดข้ึน และวสัดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตแป้ง
มนัสาํปะหลงั ดงัน้ี 
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  มวลสารท่ีนาํเขา้ - หวัหรือรากมนัสาํปะหลงัสด (รวมทั้งเศษดินและ 
     ทราย) ท่ีประกอบดว้ยแป้ง, Fruit Water, สารท่ี 
     ละลายนํ้าได ้แร่ธาตุ และโปรตีน 

- นํ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตและนํ้ากาํมะถนั 
- โรงงานบางแห่งใช้ปูนขาวเพ่ือปรับ pH ของนํ้ าท้ิง
โรงงาน 

  มวลสารท่ีเกิดข้ึน - แป้งมนัสาํปะหลงัและกากมนัสาํปะหลงั 
- นํ้าท้ิงจากกระบวนการผลิต รวมทั้ง Fruit Water 
- เศษดินทราย เศษและเปลือกรากหรือหวัมนัสาํปะหลงั 
- ตะกอนส่วนเกินจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 วสัดุเศษเหลือจากกระบวนการ   - สารประกอบคาร์บอนในรูป BODS และ COD 
- ของแขง็แขวนลอยในรูป SS 
- สารประกอบอินทรียไ์นโตรเจนและแร่ธาตุในรูป 
   ของ TKN 
- ฟอสฟอรัสในรูปของ P 
- แมกนีเซียมในรูปของ Mg 
- โปแตสเซียมในรูปของ K 

 
 
 
 

 
  



42 

 
 
ภาพที ่2.7   แผนผงัสมดุลมวลสารของนํ้า 
แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-10. 
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ตารางที ่2.4  สมดุลของการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแบบมาตรฐาน (กระบวนการผลิตแบบไม่มีการ 
                     นาํนํ้ากลบัมาใชใ้หม่) 

 
สถานะ ชนิดของวสัดุ มวล ปริมาณแป้งทีสู่ญเสีย 

     หน่วย                        นํา้หนักต่อรากมันสําปะหลงัสด (กก./ตนั) (กก./ตนั) 
ผลผลิตในรูปของแขง็* กากมนัสาํปะหลงั 60 5 

 แป้งมนัสาํปะหลงั 200 ถึง 220 - 
 รวม 260 ถึง 280 5 

ของเสียท่ีเป็นของแขง็* เศษดินทราย 20 - 
 เศษดินทรายจาก grit chamber 25 - 
 เศษรากมนัสาํปะหลงั 10 - 
 เศษเปลือกมนัสาํปะหลงั 30 2 
 รวม 85 2 

ของเหลว นํ้าท้ิงจากการลา้งรากมนั
สาํปะหลงั 

1,600 2 

 Fruit-water 1,000 20 
 นํ้าท้ิงจากการอดักาก 200 2 
 นํ้าท้ิงจากการเพิ่มความเขม้ขน้ของ 3,000 6 
 นํ้าแป้งและการทาํใหแ้ป้งแหง้   
 รวม 5,800 30 

ไอนํ้า ไอนํ้าจากการอบแป้ง 230 3 
 อากาศร้อนจากการเตรียม - - 
 ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ 2.2 - 
 รวม 232.2 3 

 รวมทั้งหมด 6,377,2-6297.2 40 
*มวลสารแหง้ 
 
แหล่งทีม่า:  จารุรัตน์  วรนิสรากลุ และ พิสมยั  เอ่ียมสกลุรัตน์, 2529; บริษทั ซีเอม็เอส เอน็จิเนียร่ิง 
  แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั,  2538;  ภาวดี  มีสรรพวงศ,์  2539 (อา้งถึงใน 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2540: 4-16). 
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    ตารางที ่2.5  สมดุลของการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแบบมาตรฐาน (กระบวนการผลิตแบบมีการ 
                       นาํนํ้ากลบัมาใชใ้หม่) 

 
สถานะ ชนิดของวสัดุ มวล ปริมาณแป้งทีสู่ญเสีย 

               หน่วย                     นํา้หนักต่อรากมนัสําปะหลงัสด (กก./ตนั) (กก./ตนั) 
ผลผลิตในรูปของแขง็* กากมนัสาํปะหลงั 60 5 

 แป้งมนัสาํปะหลงั 200 ถึง 220 - 
 รวม 260 ถึง 280 5 

ของเสียท่ีเป็นของแขง็* เศษดินทราย 20 - 
 เศษดินทรายจาก grit chamber 25 - 
 เศษรากมนัสาํปะหลงั 10 - 
 เศษเปลือกมนัสาํปะหลงั 30 2 
 รวม 85 2 

ของเหลว นํ้าท้ิงจากการลา้งรากมนัสาํปะหลงั 1,600 6 
 Fruit-water 1,000 20 
 นํ้าท้ิงจาก   
 - การอดักาก - - 
 - การอดัการเพิ่มความเขม้ขน้ของนํ้า 1,200 2 
   และการทาํใหน้ํ้าแป้งแหง้   
 รวม 3,800 28 

ไอนํ้า ไอนํา้จากการอบแป้ง 230 3 
 อากาศร้อนจากการเตรียม - - 
 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.2 - 
 รวม 232.2 3 

 รวมทั้งหมด 4,377,2-4,397.2 38 
*มวลสารแหง้ 
 
แหล่งทีม่า:  จารุรัตน์  วรนิสรากลุ และ พิสมยั  เอ่ียมสกลุรัตน์, 2529; บริษทั ซีเอม็เอส เอน็จิเนียร่ิง  
                  แอนด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั,  2538; ภาวดี  มีสรรพวงศ,์  2539  (อา้งถึงใน  
                  กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2540: 4-16). 
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ภาพที ่2.8  แผนผงัสมดุลมวลสารของพลงังาน 
แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2549: 2-11. 
. 
 

นํ้าลา้ง 

หวัมนัสาํปะหลงั 
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ภาพที ่2.9  ผงักระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
แหล่งทีม่า: บริษทั จนัทบุรี สตาร์ช จาํกดั, 2555: 9. 
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2.3  แนวคดิการประเมินวฏัจกัรชีวติผลติภณัฑ์ 
 
 2.3.1 ความหมายของการประเมินวฏัจักรชีวติผลติภัณฑ์ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญท่ีปฏิบติังานดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไดใ้ห้นิยาม
หรือรวมรวมความหมายของการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ไว ้ดงัน้ี 
  1) สมาคมพิษวิทยาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสารเคมี (Society of Environment 
Toxicology and Chemical: SETAC) ไดใ้หนิ้ยามของ LCA ว่า “เป็นกระบวนการท่ีประเมินผล
กระทบทางส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กนัในรูปของวตัถุดิบและพลงังาน ซ่ึงการประเมินน้ีจะทาํ ตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ละเอียด เช่น กระบวนการผลิต การบรรจุ การคดัแยก การบาํรุงรักษา และการแปรรูปใชใ้หม่ 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยยึดหลกัของระบบนิเวศ สุขอนามยั และการนาํ 
ทรัพยากรมาใชเ้ป็นหลกั”  (พงษว์ิภา  หล่อสมบูรณ์ และคณะ,  2547:  1) 
  2) องคก์ารส่ิงแวดลอ้มแห่งสหภาพยโุรป (European Environmental Agency:  EEA)  
ให้ความหมายว่า  LCA “เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบมาเพื่อประเมินระบบผลิตภัณฑ์หน่ึง                        
(A Product System) ในทุกขั้นตอนหรือกระบวนการของวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  เพื่อช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีพัฒนาอย่างย ั่งยืน  โดยมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ อีก  เช่น                      
การวิเคราะห์วฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Analysis), การเขา้ถึงวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Approach),           
การวิเคราะห์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle-toGrave) หรือ สมดุลเชิงนิเวศ (Ecobalance)” (Astrup-Jensen 
et al.,  1997: 9) 
  3) องคก์ารมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization:  
ISO) ไดอ้ธิบายหลกัการและกรอบแนวคิด LCA ไวใ้นอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040:2006 ว่า        
“เป็นการเก็บรวบรวมและการประเมินค่าขององคป์ระกอบท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการหรือสารขาเขา้  
(Input) และสารขาออก (Output) รวมถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในระบบผลิตภณัฑ์
ตลอดวฏัจกัร” ทั้งน้ี เทคนิคการศึกษาดว้ยหลกั LCA จะ แตกต่างจากเคร่ืองมือทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
คือ LCA เป็นกระบวนการประเมินค่าผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์ (Product) หรือ
หนา้ท่ี (Function) ของผลิตภณัฑต์ลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยเนน้ผลเชิงปริมาณชดัเจน 
มีความหลากหลายของขอ้มูลท่ีจะนามาใชใ้นการวิเคราะห์ผล ทาํใหก้ารศึกษา LCA มีความซบัซอ้น 
ตอ้งทาํการวิเคราะห์ตั้งแต่แหล่งกาํเนิดของทรัพยากรท่ีนาํมาใช ้ ไปจนถึงขั้นตอนการทาํลายซาก
ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาถึงผลกระทบในทุกขั้นตอนและทุกประเด็น ทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบความ
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รุนแรงของปัญหาทั้งในเฉพาะเร่ืองและในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีต่าง
ประเภทกนัได ้(วิสนัติ  เลาหอุดมโชค,  2554: 1-2) 
  4)  สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไดใ้หค้วามหมายถึง LCA วา่เป็นการ
ประเมินท่ีเน้นถึงลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงชีวิต
ผลิตภณัฑต์ั้งแต่การไดซ่ึ้งวตัถุดิบ การนาํไปผลิต การใช ้การบาํบดัหลงัการใช ้การนาํกลบัมาใชใ้หม่
และการจดัการขั้นสุดทา้ย (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2552: 1) 
 ดงันั้น  การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์จึงเป็นเคร่ืองมือการประเมินส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
ประเมินหาปัญหาและผลกระทบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงปริมาณท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ผลิตภณัฑท์ั้งวฏัจกัรชีวิตตั้งแต่การสกดัหรือจดัหาพลงังานและวตัถุดิบ การผลิต การขนส่งและการ
แจกจ่าย การใชง้านผลิตภณัฑแ์ปรรูป  รวมทั้งการจดัการกบัซากผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้าน  ดงัแสดง
ใน ภาพที่ 2.10 โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้ น จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ  สุขอนามยัของมนุษยแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ี เพื่อ
นาํไปใชใ้นการกาํหนด การออกแบบผลิตภณัฑ ์การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเพิ่มทางเลือกใน
การผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด               
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 17 และ พงษว์ิภา  หล่อสมบูรณ์ และคณะ,  2547:  1) 

 

   
 
ภาพที ่2.10    วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) 
แหล่งทีม่า :  Procter & Gamble,  2011. 
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 2.3.2  ความเป็นมาของการประเมินวฏัจักรชีวติ 
  2.3.2.1  ความเป็นมาในต่างประเทศ 
  การประเมินวฏัจกัรชีวิตมีจุดเร่ิมในทศวรรษท่ี 1960  เน่ืองจากความวิตกถึงการเพิ่ม
มากข้ึนต่อความตอ้งการใชว้ตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ โดยในการประชุมพลงังานโลก (World 
Energy Conference: WEC) เม่ือ ค.ศ. 1963 นั้น Harold Smith ไดเ้สนอรายงานถึงวิธีการคาํนวณหา
ตวัเลขความตอ้งการใชพ้ลงังานและคาดการณ์ปริมาณพลงังานเพื่อผลิตสารขั้นกลางและผลิตภณัฑ์
ทางเคมี (Chemical Intermediates and Products) ต่อมาในปี ค.ศ.  1972  หนงัสือ เร่ือง  The Limits to 
Growth  ของ Meadows, et al. และหนงัสือเร่ือง A Blueprint for Survival ของ Goldsmiths, et al.  
(อา้งถึงใน  Scientific Application International Corporation (SAIC),  2006 : 4)  ไดท้าํนายถึง
ผลกระทบท่ีเกิดเพิ่มข้ึนของประชากรโลกทาํให้มีการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลอย่างส้ินเปลืองและลดลง
อยา่งรวดเร็ว รวมถึงการก่อใหเ้กิดเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยของเสีย
มลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม จึงทาํให้มีการกระตุน้ให้เกิดงานวิจยัการประมาณตน้ทุนค่าใชจ่้าย
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการใชแ้หล่งพลงังานทางเลือก 
  ดงันั้น การศึกษา LCA จึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์พลงังานในช่วงทศวรรษ
ท่ี 1970 และจากนโยบายการประหยดัพลงังานของรัฐบาลประเทศต่างๆ ส่งผลกระทบหลกัต่อการ
ปลูกจิตสาํ นึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา LCA จึงถูกพฒันาขนานไปกบัแนวคิดท่ีตอ้งการวิเคราะห์
ความตอ้งการใชพ้ลงังานสาํหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมอยา่งละเอียด จากนั้นการศึกษา LCA ได้
ขยายเพิ่มเติมถึงการวิเคราะห์ทรัพยากรชนิดอ่ืนๆดว้ย รวมถึงผลกระทบจากการแพร่มลพิษและของ
เสียท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ไดว้ิเคราะห์แค่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไปเพียงอยา่งเดียว ความสนใจ
ในเร่ือง LCA เร่ิมมีมากข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 2 เร่ืองคือ               
1. ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เร่ิมนาํ ผลการศึกษา LCA ไปใชม้ากข้ึน  2. มีการพฒันาวิธีการ
วิเคราะห์ปริมาณผลกระทบของผลิตภณัฑ์สํา หรับเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาท่ีต่าง
ประเภทกนั เช่น การทาํใหโ้ลกร้อนข้ึนและการลดลงของทรัพยากร (พงษว์ิภา  หล่อสมบูรณ์ และ
คณะ, 2547:  9-10) 
  ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของสหประชาชาติ (United Nations 
Environment  Programme: UNEP)  ไดร่้วมมือกบัสมาคมพิษวิทยาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสารเคมี 
(Society of Environment Toxicology and Chemical: SETAC)  ผลกัดนัใหมี้การนาํแนวคิดการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิตตามคาํแถลงการณ์มลัโม (Malmö Declaration) ณ ประเทศสวีเดน เม่ือปี  ค.ศ. 
2000 สู่การปฏิบติัจริง โดยเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศภาคีดาํเนินภารกิจการริเร่ิม พฒันาและ
เผยแพร่เพื่อนาํหลกัการ LCA ไปใชใ้นการวิเคราะห์โอกาส ความเส่ียง และการแลกเปล่ียนท่ี
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เก่ียวขอ้งผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อบรรลุการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Scientific Application International 
Corporation, 2006: 4-5)   
  วิธีการ LCA  ไดพ้ฒันามาตลอดในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา โดยเฉพาะในยโุรป
รวมถึงในสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบนัมีการนาํมาใชใ้นเอเชียดว้ย โดยมาตรฐานท่ีเป็นขอ้ตกลง
นานาชาติสาํหรับ LCA ไดรั้บการพฒันาโดยองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน และถูก
นาํไปใชเ้ป็นเอกสารมาตรฐานในการกาํหนดรูปแบบวิธีการและขั้นตอนการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ภายใตอ้นุกรมมาตรฐาน 14040  แก่นกัวิจยัดา้น LCA ไดใ้ชใ้น
การศึกษาต่อไป (เฮเลน เลวิส และคณะ,  2552: 50-51) 
  2.3.2.2  การดาํเนินการในประเทศไทย 
  สาํหรับประเทศไทยแลว้  LCA ไดมี้การนาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเม่ือปี ค.ศ. 1997 
โดยมีการจดัตั้ง Thai LCA Network ข้ึนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และไดพ้ฒันา
เว็บไซต์ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นช่องทางส่ือสาร เป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความรู้และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑข์องนกัศึกษา นกัวิจยั และบุคคลทัว่ไปท่ี
สนใจองคค์วามรู้ในดา้นน้ี  โดยองคก์รเอกชนและกลุ่มนกัวิจยั เช่น สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (สสท.) 
ไดมี้บทบาทสาํคญัในการผลกัดนัองคค์วามรู้ดา้น LCA สู่ภาคธุรกิจและสาธารณะ โดยผา่นกิจกรรม
การอบรมสัมมนา และการทาํ โครงการวิจยัเร่ือง LCA  เช่น การจดัทาํ ฐานขอ้มูลการประเมินวฏัจกัร
ชีวิตผลิตภณัฑปู์นซีเมนตแ์ละเหลก็กลา้เพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (2546)  การศึกษาผลกระทบของ
ขอ้กาํหนด EU Directives: WEEE and ROHs ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย  (2546) โดยวิจยัในส่วนของ
การประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่ โทรทศัน์ และเคร่ืองปรับอากาศ โดย
ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากกระทรวงพาณิชย ์ โครงการการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑส์าํ หรับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเป็นโครงการต่อเน่ือง 3 ปี โดยการสนบัสนุนของ Japan Environmental 
Management Association for Industry: JEMAI ประกอบดว้ยการจดัทาํ บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(LCI)  ของวสัดุ/สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทย ไดแ้ก่ ไฟฟ้า (Electricity Grid Mixes) การ
ผลิตและการกลัน่เช้ือเพลิง (Fossil Fuel) และเหลก็กลา้ (Steel) (2543–2545) สาํหรับหน่วยงาน
ราชการท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการผลกัดนั LCA ในประเทศไทย ไดแ้ก่ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
การวิจยั (สกว.) และสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  (NSTDA) โดยกลุ่มวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยีสะอาด ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) ปัจจุบนัทั้ง 2 
หน่วยงาน ไดด้าํเนินกิจกรรมดา้น LCA ในเร่ืองต่าง ๆ มากมาย เช่น การอบรมใหค้วามรู้แก่นกัวิจยั
และบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือทาํ งานวิจยัในดา้นน้ี รวมถึงการมอบเงินทุนสนบัสนุนการวิจยัดา้น 
LCA ให้แก่มหาวิทยาลยัและองคก์รเอกชนเพื่อนาํ ผลวิจยัมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของไทย และเป็น
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แนวทางในการกาํหนดนโยบายของภาครัฐต่อไป  (Ann  Curran,  Notten,  Chayer  and  Cicas,  2006: 
4 ; Thai LCA Network,  2010: About Us: Thai LCA Network) 
 
 2.3.3  หลกัการประเมินวฏัจักรชีวติ 
 การศึกษา LCA ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และให้ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเป็น
เคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสามารถเพิ่มความน่าเช่ือถือในผล
การวิเคราะห์มากกว่าการใชค้วามรู้สึกตดัสินใจ โดย LCA เป็นกระบวนการประเมินค่าผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์(Product) หรือหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์(Function) ตลอด     วฏัจกัรของ
ผลิตภณัฑน์ั้น โดยเนน้ผลเชิงปริมาณท่ีชดัเจน LCA จึงทาํให้การประเมินมีความซบัซอ้นมากกว่า
เคร่ืองมือทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพราะตอ้งทาํการวิเคราะห์ตั้ งแต่แหล่งกาํเนิดของทรัพยากรท่ี
นาํมาใชไ้ปจนถึงขั้นตอนการทาํลายซากผลิตภณัฑ ์ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน (Local Impact) ระดบั
ภูมิภาค (Regional Impact) และระดบัโลก (Global Impact) ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํลายทรัพยากร และ
มลสารหรือสารอนัตรายท่ีถูกปล่อยออกมาตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์นั้นๆ (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2551: 17-18) 
 ในปี ค.ศ. 2006  องคก์ารมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ไดตี้พิมพอ์นุกรมมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั LCA ไดแ้ก่  ISO 14040:  Environmental Management- Life Cycle 
Assessment-Principal and Framework และ ISO 14044: Environmental Management-Life Cycle 
Management-Requirements and Guidelines หลกัการของ LCA ไดมี้การนาํไปประยกุตใ์ชท้ั้งใน
ส่วนของอุตสาหกรรมและการบริโภคอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้น หลกัการของ LCA ท่ีระบุในอนุกรม 
ISO 14044  จึงไดก้าํหนดไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ  ของการกาํหนดเป้าหมายและขอบเขตของการทาํ LCA 
การวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Inventory: LCIA) และการ
ตีความผลการประเมิน โดยมิได้มีการระบุในรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไปในรายผลิตภณัฑ ์
(Elcock, 2007: 13)  
 
 2.3.4  กรอบการดําเนินงานการประเมินวฏัจักรชีวติ 
 กรอบการดาํเนินงานการประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA-Framework) ตามมาตรฐานอนุกรม 
ISO 14040 (1997)  มีลาํดบัการดาํเนินการตามรูปแบบ (Pattern) มาตรฐานของ ISO (Sonnemann, 
Castells and Schuhmacher, 2004: 41) ดงัแสดงใน ภาพที่ 2.11 ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
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 1.  ISO 14041 (1998) - การจดัทาํคู่มือแนวทาง (Guideline) เพื่อกาํหนดนิยามเป้าหมายและ
ขอบเขต (Definition of the Goal and Scope)  
 2.  ISO 14041 (1998) - การวิเคราะห์บญัชีรายการวฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Inventory 
Analysis: LCI)  
 3. ISO 14042 (2000) - การประเมินผลกระทบของวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Impact 
Assessment: LCIA) และ 
 4.  ISO 14043 (2003) - การแปลผลวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Interpretation)  
 

 
 

ภาพที ่2.11  ขั้นตอนของการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน ISO 
แหล่งทีม่า:  Environment Technology Best Practice Programme, 2000: 3.  
 
  2.3.4.1  การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต  
  การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope Definition) คือ การ กาํหนด
เป้าหมายและขอบเขตหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์(Product Function) หน่วยการทาํงาน (functional unit) 
ขอบเขตของระบบ (system boundary) และระบบผลิตภณัฑ ์(Product System)  หน่วยของการศึกษา 
ท่ีจะทาํการศึกษา ขั้นตอนมีความสาํคญัมากเป็นปัจจยัโดยตรงต่อความละเอียดในการศึกษาเพราะ
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ถา้กาํหนดเป้าหมายและขอบเขตไม่คลอบคลุมดีพอจะทาํให้ผลท่ีไดจ้ากการประเมินสารท่ีเขา้และ
สารท่ีออกจากระบบ หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงระบบนั้นทาํไดย้าก
และไม่ตรงประเด็น ซ่ึงตามหลกัการของการประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ LCA นั้น เป็นการพยายามท่ี
จะให้ภาระต่าง ทางส่ิงแวดลอ้มจากทุกขั้นตอนของวฏัจกัรสามารถถูกยอ้นกลบัสู่หน่วยหนา้ท่ีของ
ผลิตภณัฑ ์(Functional Unit)  เพื่อใหน้กัออกแบบผลิตภณัฑพ์ิจารณาและออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยมี
นยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีกวา้งข้ึน (เฮเลน เลวิส และคณะ,  2552: 49-51) ดงั ภาพที ่2.12  

 

 
 
ภาพที ่2.12  ขอบเขตของระบบในมุมมองของวฏัจกัรชีวติ 
แหล่งทีม่า:  Environment Technology Best Practice Programme, 2000: 2.  
 
  การศึกษา LCA นั้น สามารถใชก้บัเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2551: 20) ไดแ้ก่ 
 1) เพื่อวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลดา้นผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรของผลิตภณัฑ ์
  2)  เพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลความรู้พื้นฐานของการออกแบบ
และขอ้มูลในเชิงตวัเลขค่อนขา้งมาก 
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  3)  เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ซ่ึงต้องอาศัยข้อมูลด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ตลอดวฏัจกัรของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยความรู้พื้นฐานของการออกแบบระดบัแนวคิดและการผลิตจริง 
  สาํหรับขอบเขตการศึกษานั้น  จะตอ้งสมัพนัธ์กบัความซบัซอ้นของเป้าหมายการศึกษา 
และจะมีผลโดยตรงต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยหากเป็นการศึกษาท่ีครบทุกช่วง       
วฏัจกัรชีวิต (Full LCA) จะตอ้งอาศยัขอ้มูลปริมาณมาก ย่อมตอ้งใชร้ะยะเวลาและค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินการสูงตามไปดว้ย หรือในกรณีท่ีตอ้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ จาํเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายใน
การตรวจสอบขอ้มูลจากบุคคลภายนอกเพิ่มข้ึน ในการเปรียบเทียบทางเลือกของการผลิตผลิตภณัฑ์
ต่างๆ นั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการเลือกอยา่งเหมาะสม ลกัษณะหนา้ท่ีการใชง้าน (Function) จึงเป็น
พื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีตะตอ้งกาํหนดข้ึนมา (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 21) ดงัตวัอยา่ง เช่น 
  1)  บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการเลือกใชภ้าชนะบรรจุเคร่ืองด่ืมระหวา่ง  1) ถว้ยกระดาษท่ีใช้
แลว้ท้ิงกบั  2) ถว้ยเซรามิก การเปรียบเทียบโดยการกาํหนดถว้ยกระดาษ 1 ใบ กบัถว้ย  เซรามิก 1 ใบ 
นั้น จึงไม่สามารถเทียบกนัไดเ้น่ืองจากความคงทนของการใชง้านของถว้ยกระดาษท่ีใชแ้ลว้ท้ิงกบัถว้ย
เซรามิกมีอายกุารใชง้านท่ีแตกต่างกนัมาก จึงควรเปรียบเทียบหน่วยเป็นต่อการด่ืมกาแฟ 1 ถว้ย หรือ
การบริโภคเคร่ืองด่ืมร้อนใน 1 ปี ของพนกังาน หรือ 
  2) ในการขนส่ง อาจทาํการเปรียบเทียบระหว่างรถยนตน์ัง่ขนาด  4 คน ซ่ึงขบัเคล่ือน
โดยเคร่ืองยนต์เปรียบเทียบกับรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนโดยใช้พลังงานไฟฟ้า หน่วยการทํางาน 
(Functional Unit) ควรเป็นพลงังานท่ีใชต่้อระยะทาง 1,000 กิโลเมตรของถนนส่วนบุคคล 
  2.3.4.2  การวิเคราะห์บญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต  
  การวิเคราะห์บญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Inventory Analysis: LCI) การ
ระบุผลกระทบของผลิตภณัฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มนั้น มีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดการไหล (Flow) ของ
วสัดุและพลังงานตลอดระบบของผลิตภัณฑ์เป็นการเก็บรวบรวมและคาํนวณขอ้มูลท่ีได้จาก
กระบวนการต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นตอนการกาํหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา ขั้นตอนน้ี
รวมถึงการสร้างผงัระบบของผลิตภณัฑ ์การคาํนวณหาปริมาณของสารขาเขา้ (Inputs) และสาร    
ขาออก (Outputs) ของระบบผลิตภณัฑ ์(Product System) ท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงสารขาเขา้และขาออกท่ี
ได้เหล่าน้ีรวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลงังานท่ีใช้ หรือการปล่อยของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
(อากาศ นํ้ า และดิน) การเก็บขอ้มูลควรอยูใ่นรูปท่ีเขา้ใจง่ายและควรประกอบดว้ย รายละเอียดของ
กระบวนการผลิต ผงัการไหลของกระบวนการ และลกัษณะของขอ้มูล เช่น คุณภาพ แหล่งท่ีมา และ
ขอ้จาํกดัของขอ้มูล (เฮเลน เลวิส  และคณะ, 2552: 50, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2550: 1-19 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 22) ดงัแสดงตวัอยา่งขอบเขตระบบและ
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ระบบผลิตภณัฑเ์พื่อการวิเคราะห์ LCI ใน ภาพที่ 2.13 และ ตารางรวบรวมขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
จดัทาํบญัชีรายการวฏัจกัรชีวิตใน  ตารางที ่2.6 
 

 
 
ภาพที ่2.13  ตวัอยา่งแสดงขอบเขตระบบและระบบผลิตภณัฑเ์พื่อการวิเคราะห์ 
  บญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต (LCI) 
แหล่งทีม่า:  พงษว์ภิา  หล่อสมบูรณ์และคณะ, 2547:  24. 
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ตารางที ่2.6  การรวบรวมขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเพ่ือจดัทาํบญัชีรายการวฏัจกัรชีวิตโดย 
                     แบ่งเป็นประเภทและกลุ่มยอ่ย 
 

รายการ ประเภท กลุ่มย่อย ความหมาย/รายละเอยีด 
สาร 
ขาเข้า 

ทรัพยากร 
(Resource) 

ดิน แร่ธาตุท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรง ไม่ผา่นกระบวนการสกดัหรือ
การถลุงใดๆ 

นํ้า ทรัพยากรนํ้าท่ีมาจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง เช่น นํ้าผวิดิน  
นํ้าบาดาล  เป็นตน้ 

วสัดุ 
(Material) 

วตัถุดิบหลกั วตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตโดยตรง 
วตัถุดิบประกอบ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต เช่น นํ้ามนัหล่อล่ืน  

อิฐทนไฟ 
สารเคมี สารเคมีหลกั สารเคมีท่ีใชส้าํหรับเติมในกระบวนการโดยตรง 

สารเคมีประกอบ สารเคมีท่ีใชส้าํหรับสนบัสนุนการผลิต เช่น การบาํบดันํ้าเสีย  
การเตรียมนํ้าดี 

พลงังาน ไฟฟ้า  (Grid-Mixed) ไฟฟ้าท่ีซ้ือมาจากระบบสายส่งของการไฟฟ้า 
ไฟฟ้าผลิตเอง ไฟฟ้าท่ีผลิตเองจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าในโรงงาน 
เช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว เช้ือเพลิงในรูปของเหลว เช่น นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตา 
เช้ือเพลิงท่ีเป็นของแขง็ เช้ือเพลิงในรูปของแขง็ เช่น ถ่านหิน ถ่านโค๊ก 
เช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซ เช้ือเพลิงในรูปก๊าซ เช่น LPG และก๊าซธรรมชาติ 
พลงังานความร้อน พลงังานความร้อนท่ีใชใ้นการผลิต เช่น ไอนํ้า (กรณีน้ีจะมีค่าก็

ต่อเม่ือเป็นการซ้ือไอนํ้าจากภายนอก ไม่มีการใชเ้ช้ือเพลิงเพื่อผลิต
ไอนํ้าในโรงงานเพ่ือป้องกนัการคิดซํ้ าของขอ้มูล) 

สาร 
ขาออก 

ผลิตภณัฑ ์
(Products) 

ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑห์ลกัของกระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑเ์ป้าหมายของ
การศึกษา 

ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ ผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑห์ลกั 
(ไม่สามารถหลีกเล่ียงได)้ 

ของเสีย 
(Final 
Waste) 

ของเสียท่ีเป็นของแขง็ ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอยูใ่นรูปของแขง็และมีการ
ส่งไปกาํจดั/ดาํเนินการต่อภายนอกโรงงาน 

นํ้าเสีย ปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าท้ิงท่ีออกสู่ภายนอกโรงงาน 
มลสาร   
ทางอากาศ 

- มลสารปล่อยระบายสู่อากาศภายนอกโรงงาน วเิคราะห์ในหน่วย
ของปริมาณมลสารแต่ละประเภท อาทิ CO2, CH4,  HFC, PFC, 
N2O, SF6, NOX , SOX , ฝุ่ น(Dust) เป็นตน้ 

มลสาร     
ทางนํ้า 

- มลสารปล่อยระบายสู่แหล่งนํ้าภายนอกโรงงานวเิคราะห์ในหน่วย
ของปริมาณมลสารแต่ละประเภท อาทิ BOD, COD, Total P, Total 
N, Suspended Solid (SS) เป็นตน้   

 

แหล่งทีม่า:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 23. 
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  2.3.4.3  การประเมินผลกระทบของวฏัจกัรชีวิต 
  การประเมินผลกระทบของวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Impact Assessment: LCIA) เป็น
การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของระบบผลิตภณัฑ ์ จากขอ้มูลการใชท้รัพยากรและการ
ปล่อยของเสีย หรือสารขาเขา้และสารขาออกท่ีไดจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์บญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต 
(LCI) ท่ีไดจ้ากการประเมินขั้นตน้เพื่อนาํมาจาํแนกและประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศ 
ทรัพยากร และสุขภาพของมนุษย ์ วิธีการประเมินผลกระทบ LCIA มี 2 ขั้นตอนท่ีตอ้งดาํเนินการ 
ประกอบดว้ย 1) การจาํแนกขอ้มูลเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มของผลกระทบประเมิน (Classification) และ              
2)  การประเมินค่าผลกระทบ (Characterization) และขั้นตอนท่ีเป็นทางเลือกใหศึ้กษาเพิ่มเติม เช่น 
การเทียบหน่วย (Normalization) และการใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญั (Weighting) การนิยามประเภท 
(category definition) การจาํแนกประเภท (classification) การกาํหนดบทบาทหรือคาํนวณศกัยภาพใน
การเกิดผลกระทบ (characterization)  และการใหน้ํ้ าหนกัแต่ละประเภท (weighting) (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2551: 24) 
  สาํหรับกลุ่มผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัของโลก (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน, 2550ข: 1-24 - 1-25) ประกอบดว้ย 
  1)  การสูญเสียทรัพยากรกายภาพ (Abiotic Depletion) 
  2)  การส้ินเปลืองดา้นพลงังาน (Energy Depletion)  
  3)  ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) 
  4)  การเกิดโฟโตเคมิคอลออกซิแดนท ์(Photochemical Oxidant Creation) 
   5)  การก่อใหเ้กิดความเป็นกรดในดินและแหล่งนํ้า (Acidification) 
   6)  ความเป็นพิษต่อมนุษย ์(Human Toxicity) 
    7)  การเพิ่มข้ึนของแร่ธาตุอาหารในแหล่งนํ้า (Eutrophication) 
    8)  การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Ozone Depletion Potential)  
    9) ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ นํ้า และดิน (Eco-toxicity, Aquatic &Terrestrial                 
Eco-toxicity) 
  10) การใชท่ี้ดิน (Land Use) 
  2.3.4.4  การแปลผลการศึกษาหรือแปลผลวฏัจกัรชีวิต (Interpretation) 
  การแปลผลการศึกษาหรือแปลผลวฏัจกัรชีวิต  เป็นการนาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
การวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นวฏัจกัรชีวิต (LCI) และการประเมินผลกระทบต่อวฏัจกัรชีวิต  (LCIA) 
มาเช่ือมโยงเพื่อวิเคราะห์ผลลพัธ์ สรุปผล และจดัเตรียมขอ้เสนอแนะท่ีมาจากผลลพัธ์ของการทาํ 
LCA รวมถึงจดัทาํ รายงานสรุปการแปลผลการศึกษาใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย สมบูรณ์ครบถว้น และ
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มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษาท่ีกาํหนดไวก้ารแปลผลการศึกษาประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนหลกั  (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,  2551: 21) ไดแ้ก่   
  1) การจาํแนกประเดน็ท่ีสาํคญัท่ีมาจากผลลพัธ์ของขั้นการวิเคราะห์ LCI และ LCIA 
ของการทาํ LCA   
  2)  การประเมินค่า (evaluation) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความอ่อนไหวของผล
การศึกษา และความสอดคลอ้งของขอ้มูล และ  
  3) การจดัทาํ จดัทาํ บทสรุป ขอ้เสนอแนะและรายงาน 
 
 2.3.5  รูปแบบของการประเมินวฏัจักรชีวติ 
  2.3.5.1  การประเมินทุกช่วงวฏัจกัรชีวติ 
  การประเมินทุกช่วงวฏัจกัรชีวิต (Full LCA)  เป็นวิธีการประเมินท่ีใหค้วามแม่นยาํ
และให้ความละเอียดเน่ืองจากการคาํนวณผลกระทบของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมานั้น
คาํนวณมาจากการวดัเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้จริง วิธีการนํากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซํ้ าจริง 
ประสิทธิภาพการใช้งานจริง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีผลิตภณัฑ์นั้นใช้
ทั้งส้ิน อยา่งไรก็ดี การประเมินทุกช่วงวฏัจกัรชีวิตน้ีจะมีความสลบัซบัซอ้น ใชร้ะยะเวลา ขั้นตอนใน
การเก็บขอ้มูลและรายละเอียดนานทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงมาก (เปรมฤดี  กาญจนปิยะ, 
2552:  24) 
  2.3.5.2  การประเมินวฏัจกัรชีวิตแบบไม่ซบัซอ้น 
  การประเมินวฏัจกัรชีวิตแบบไม่ซบัซอ้น (Simplified LCA) เป็นวิธีการประเมินท่ีนาํ
หลกัการของการประเมินทุกช่วงวฏัจกัรชีวิตมาปรับลดขอบเขตของการดาํเนินงาน โดยมีการตดัการ
พิจารณากระบวนการท่ีอยู่สูงกว่าหรือตํ่ากว่าออกไป การวิเคราะห์จะใชข้อ้มูลเชิงคุณภาพท่ีมีความ
แม่นยาํนอ้ยกว่าหรืออาจใชข้อ้มูลจากกระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนัทดแทน จึงสามารถทาํไดร้วดเร็ว
และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่การประเมินทุกช่วงวฏัจกัรชีวิต  (เปรมฤดี  กาญจนปิยะ, 2552:  24) 
 
 2.3.6   การประยุกต์ใช้งานการประเมินวงจรชีวติของผลติภัณฑ์ 
 การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะทวีความสําคญัยิ่งข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศ ตวัอยา่งเช่น สหภาพยโุรปไดอ้อกกฎระเบียบ
ดา้นการจดัการห่วงโซ่ผลิตภณัฑ ์(Product Chain Management)  ดงันั้น การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะ
ช่วยให้ผูผ้ลิตทราบถึงตัวเลขหรือปริมาณท่ีแน่นอนของการก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้ งแต่เร่ิมต้นว่าได้สร้างมากน้อยเพียงใด เพื่อนําผลท่ีได้ไป
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหล้ดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มลง ทาํใหป้ระเทศผูน้าํเขา้ใหก้ารยอมรับ
ต่อผลิตภณัฑน์ั้น ๆ มากข้ึน และจากผลการศึกษาการก่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศท่ี
พฒันาแลว้ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สหภาพยโุรป โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการประเมินวฏัจกัร
ชีวิตของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทาํให้สามารถจดัทาํนโยบายและจดัลาํดบัความสําคญัในการจดัการกบั
สินคา้ท่ีก่อมลภาวะสูงเพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจากน้ี หากบางคร้ังการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑใ์นบางขั้นตอนท่ีไม่อาจ
ดาํเนินการไดเ้องเน่ืองจากมีขั้นตอนยุง่ยากหรือไม่อาจขอขอ้มูลนั้นจากผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) ได ้
การนาํขอ้มูลผลกระทบท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตท่ีมีอยูแ่ลว้จะช่วยให้การประเมินครอบคลุม
ไดค้รบทุกช่วงวฏัจกัรชีวิต อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติัสาํหรับการประเมินผลกระทบดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจก็ยงัเป็นเร่ืองยากท่ีจะนาํมาวดัในเชิงปริมาณและรวมอยู่ในการประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ  (PRé Consultants, 2008) 
 การดาํเนินการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภณัฑน์ั้นสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บักิจกรรม
หรืองานวิจยัไดอ้ย่างหลากหลาย โดยกลุ่มของผูใ้ช้งานอาจจาํแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ภาคอุตสาหกรรม/บริษทัเอกชน ภาครัฐ องคก์รอิสระ และผูบ้ริโภค โดยรับประโยชน์ในหลาย ๆ 
ดา้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551: 15-16) ดงัแสดงใน ตารางที ่2.7  และ ภาพที ่2.14 
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ตารางที ่2.7  รูปแบบการประยกุตใ์ชง้าน LCA 
 
กลุ่มผู้นําไปใช้งาน รูปแบบของการประยุกต์ใช้งาน 

ภาคอุตสาหกรรม/ 
บริษัทเอกชน 

•  ใชส่ื้อสารใหท้ราบถึงขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์
•  ใชต่้อรองกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) ใหผ้ลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร 
    ต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
•  พฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาด กลยทุธ์ดา้นธุรกิจ และแผนการลงทุน 
•  พฒันากลยทุธ์ดา้นนโยบาย 
•  การจดัทาํ ฉลากส่ิงแวดลอ้ม (ฉลากเขียว) ประเภทท่ี 3 ของผลิตภณัฑ ์
    เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริโภคใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ 
•  ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นมิตร 
   ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน 
•  พฒันานโยบายของผลิตภณัฑว์า่ตอ้งการใหไ้ปในทิศทางใด โดยการ
เปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ  

   ดว้ยวิธี LCA 
ภาครัฐ •  เป็นเกณฑใ์นการจดัทาํ ขอ้กาํหนดของฉลากส่ิงแวดลอ้ม 

•  การพฒันาและจดัทาํ ฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 3 
•  พฒันาระบบการฝาก-การขอคืน (Deposit-refund systems) 
• ใชป้ระกอบการพิจารณาเพื่อสนบัสนุนเงินทุน หรือการจดัทาํ 
   โครงสร้างภาษีอากร 
•  พฒันานโยบายทัว่ไปของภาครัฐ 

องค์กรเอกชน •  เป็นขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ต่อผูบ้ริโภค 
•  เป็นขอ้มูลสนบัสนุนสาํหรับการประชุม/สมัมนาในเวทีสาธารณะ 
•  ใชข้อ้มูลเพือ่กดดนัภาคเอกชนและรัฐบาลในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้บริโภค •  ใชข้อ้มูลเพือ่ประกอบการการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์
 
แหล่งทีม่า:  พงษว์ภิา  หล่อสมบูรณ์,  2547:  4. 
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ภาพที ่2.14  การนาํผลการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์(LCA) ไปใชป้ระโยชน์ 
แหล่งทีม่า:  Inaba, 2003. อา้งถึงใน กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551 : 16. 

 

2.4  แนวคดิการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภณัฑ์ 

 
 2.4.1 ความหมายของคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
 “คาร์บอนฟุตพร้ินท”์ (Carbon Footprint: CFP) ไดรั้บความสนใจอยา่งมากในช่วงทศวรรษ
ท่ีผ่านมาสืบเน่ืองมาจากการท่ีหน่วยงานของรัฐและเอกชนไดใ้ห้ความใส่ใจในประเด็นเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการเกิดภาวะโลกร้อน โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มไดนิ้ยามหรือใหจ้าํกดัความของคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ว ้ดงัน้ี 
 1)  บริษทั บริติชปิโตรเลียม (British Petroleum: BP) ไดใ้หค้วามหมายของคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ ว่า เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากการดําเนินกิจวตัร
ประจาํวนั เช่น จากการซกัรีด การขบัรถรับส่งลูกไปโรงเรียน (British Petroleum, 2007). 
 2)  องคก์ร Carbon Trust แห่งสหราชอาณาจกัร ไดใ้หนิ้ยามของคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ว ้ 2 
ประการ คือ (Carbon Trust, 2007: 4) 
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 (1)  คาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ป็นวิธีการประมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
รูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดวฏัจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หน่ึงตั้ งแต่การได้มาซ่ึง
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตจนกระทัง่การกาํจดัผลิตภณัฑ์ (โดยไม่ไดค้รอบคลุมการปล่อยมลภาวะ
ในช่วงการใชง้านของผลิตภณัฑ)์ 
                (2)  คาร์บอนฟุตพร้ินท ์หมายถึง เทคนิคเพื่อใชใ้นการบ่งช้ีและวดัปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดทุกขั้นตอนกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) จนไดม้าเป็นผลิตภณัฑ ์(Output Product) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกรอบการดาํเนินการ 
(Framework) 
 3)  ISAUK Research and Consulting ไดเ้สนอนิยามของคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์วว้่าเป็นการ
วดัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม
หรือท่ีสะสมอยูใ่นแต่ละขั้นตอนของวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ (Wiedmann and Minx, 2007:  4) 
  4)  Time for Change Organization  ไดใ้หนิ้ยามของคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์วส้ั้นๆ ว่า 
เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงโดยปกติแลว้จะแสดงค่า
ในรูปของปริมาณตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (Time for Change,  2011) 
  5)  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  ไดก้าํหนดนิยามของคาร์บอน
ฟุตพร้ินท ์คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑต์ั้งแต่การไดม้า
ซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบช้ินส่วน การใชง้าน และการจดัการซากหลงัใชง้าน พร้อมทั้งมี
การแสดงขอ้มูลปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทบ์นสินคา้หรือผลิตภณัฑต่์างๆ เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริโภค
ไดท้ราบว่าตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑมี์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าใด ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ และกระตุน้ให้ผูผ้ลิตสินคา้ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึนดว้ย (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก,  2554: 1-2)  จาก
ท่ีหลายหน่วยงานไดใ้ห้นิยามไวส้ามารถให้ความหมายของคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ ไดว้่า คาร์บอน        
ฟุตพร้ินท์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์หรือ
กระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีสะสมตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์(โดยมีหน่วยวดั
ในรูปของตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า) ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบจนถึงการกาํจดัซากหลงัการ
ใชง้าน เพื่อใชป้ระโยชน์ในการแสดงขอ้มูลใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบว่ากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหรือสินคา้ท่ีซ้ือ
ไปก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณเท่าใด รวมทั้ งกระตุน้ให้มีการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได ้
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 2.4.2  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์โดยใช้หลกัการประเมินวฏัจักรชีวติ ( LCA) 
  2.4.2.1  รูปแบบการประเมิน 
  วิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิต
ของผลิตภณัฑ ์จะประเมินโดยใชห้ลกัการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงชีวิตของ
ผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การใชง้าน 
และการกาํจดั เศษซากหลงัการใชง้าน ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ (Cradle to Grave) หรือการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนถึงส้ินสุดกระบวนการผลิตในโรงงาน (Cradle to Gate) ได ้
ทั้งน้ี ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์สามารถใชบ่้งช้ีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ผลิตภณัฑเ์ฉพาะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นสาเหตุการก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความสาํคญัลาํดบัตน้ ๆ โดยไม่ไดน้าํผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเด็นอ่ืนๆ 
เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การเกิดฝนกรด (Acidification) ภาวะการเพ่ิมข้ึน
ของแร่ธาตุอาหารในแหล่งนํ้ า (Eutrophication) ความเป็นพิษ (Toxicity) เป็นตน้ มาประเมินร่วม
ดว้ย (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 3) 
 สาํหรับประเทศไทยคณะกรรมการเทคนิคดา้นคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ได้
จดัทาํขอ้กาํหนดเฉพาะของผลิตภณัฑ ์(Product Category Rules: PCRs) เพื่อใหส้ามารถประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมากข้ึน 
ทั้งน้ีสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดมี้การกาํหนด PCRs ไว ้กส็ามารถนาํ PCRs ท่ีพฒันาข้ึนตามมาตรฐาน 
ISO 14025 มาประยกุตใ์ชร่้วมกนัไดก้ารประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถดาํเนินการดว้ย
วิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 9; สาํนกังาน
คณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทรายและบริษทัซีเอ็มเอสเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั, 
2556.) 
 1)  แบบ Cradle-to-Grave (Business-to-Consumer: B2C) เป็นการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการไดม้า
ซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การใชง้าน และการกาํจดัซากผลิตภณัฑ ์ดงั ภาพที ่ 2.15 
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ภาพที ่2.15  การประเมินแบบ Cradle-to-Grave (Business-to-Consumer: B2C) 
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายและบริษทัซีเอม็เอสเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ 
                    แมเนจเมน้ท ์จาํกดั, 2556. 
 
 2) แบบ Cradle-to-Gate (Business-to-Business: B2B) เป็นการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึง ณ หนา้โรงงาน
พร้อมส่งออก หรือจนถึงท่ีเป็นสารขาเขา้หรือวตัถุดิบของผูผ้ลิตต่อเน่ืองตามท่ีกาํหนดใน PCRs ของ
แต่ละผลิตภณัฑแ์นวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ดงั ภาพที ่ 2.16 
 

 
 

ภาพที ่2.16  การประเมินแบบ Cradle-to-Gate (Business-to-Consumer: B2B) 
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายและบริษทัซีเอม็เอสเอน็จิ เนียร่ิง แอนด ์

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั, 2556. 
 
  นอกจาก 2 วิธีการขา้งต้นแล้ว ยงัได้มีการนํากระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมาใช ้เช่น แนวคิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจภายใตขี้ดจาํกดัของทุนธรรมชาติ (Nature 
Capital) เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้และบริการ ตวัอยา่งเช่น การจดัหา
บริการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารของหน่วยงานต่างๆ โดยสิทธิความเป็นเจา้ของยงัคงอยู่ท่ีผูใ้ห้บริการ 
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และผูเ้ช่าสามารถส่งเคร่ืองกลบัคืนเม่ือหมดสัญญาเช่าทาํให้ไม่มีซากอุปกรณ์ตกคา้งอยูท่ี่สาํนกังาน 
และผูใ้ห้บริการเช่ายงัสามารถนาํไปให้หน่วยงานอ่ืนเช่าต่อไดเ้ร่ือยๆ ในกรณีท่ีเคร่ืองถ่ายเอกสาร
หมดสภาพการใชง้านวสัดุและอุปกรณ์ของเคร่ืองจะถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตเคร่ืองใหม่ 
หรือใชป้ระโยชน์อ่ืน จึงเป็นการช่วยลดปริมาณความส้ินเปลืองของการนาํทรัพยากรธรรมชาติมา
ผลิตสินคา้และบริการ  จึงทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมตามความ
เป็นจริง 
 สําหรับการคาํนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนใน
ผลิตภณัฑ์นั้นจะถูกทาํการตรวจวดัและบนัทึกในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Carbon Trust, 2010: 12) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 
  (1) การไดม้าและการผลิตวตัถุดิบ (Extraction and Production of Raw Materials) 
  (2)  การขนส่งวตัถุดิบ (Transportation of Raw Materials) 
  (3)  การผลิตหรือการจดัหาบริการ (Production or Service Provision) 
  (4)  การกระจายจาํหน่ายผลิตภณัฑห์รือสินคา้ (Distribution) 
  (5)  การใชง้านผลิตภณัฑ ์(Product Use) 
  (6)  การกาํจดัผลิตภณัฑ/์การนาํกลบัมาผลิต (Disposal/Recycling) 
  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชส้าํหรับประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบดว้ย  ช่ือผลิตภณัฑ ์
ขอบเขตกระบวนการผลิต วตัถุดิบ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ีขอ้มูลทั้งหมดตอ้งไดรั้บการบนัทึกไวใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม
สาํหรับใชว้ิเคราะห์และทวนสอบไดอี้กอยา่งนอ้ย 2 ปี หรือตลอดอายขุองผลิตภณัฑท่ี์แสดงฉลากนั้น
อยูใ่นตลาด (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 9)  
  2.4.2.2  หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
  ตอ้งอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์ เช่น ต่อ
กิโลกรัม ต่อลิตร ต่อช้ิน เป็นตน้ 
  2.4.2.3  การชดเชย (Offsetting) 
  จะตอ้งไม่นาํการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งภาคทางการ (ท่ีเกิดจากการ
ดาํเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกนั (Joint Implementation: JI) หรือกลไกการพฒันาท่ี
สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) หรือการซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ 
(Emissions Trading: ET)) และภาคสมคัรใจ (ท่ีเกิดจากโครงการตามกลไก CDM/JI แต่ไม่ไดข้อ
ใบรับรองจากหน่วยงานกลางของประเทศท่ีเป็นเจา้ของโครงการ หรือไม่ไดล้งทะเบียนกับ
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คณะกรรมการบริหารโครงการพฒันากลไกท่ีสะอาดของ UNFCCC มาคาํนวณเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ)์ (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 13) 
  2.4.2.4  กรอบแนวคิดการคาํนวณ (Methodological Framework) 
   การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์ ควรดาํเนินการ 4 ขั้นตอน
ตามหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 
การวิเคราะห์บญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต การประเมินผลกระทบ และการแปลผล โดยตอ้งวิเคราะห์
ตามขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ คือการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การใชง้าน และการ
จดัการซากหลงัจากการใชง้าน ตามหลกัการและวิธีการของ LCA ไดมี้การกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 
ISO 14040 และ 14044 (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 13) 
  2.4.2.5 ประเดน็ท่ีไม่กาํหนดใหอ้ยูใ่นขอบเขตระบบ 
  กิจกรรมท่ีไม่ตอ้งคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซ
เรือนกระจก, 2554: 22-23) ไดแ้ก่ 
   1)  พลงังานของมนุษยท่ี์ใชส้าํหรับกระบวนการต่างๆ และ/หรือ สาํหรับการ
เตรียมกระบวนการ (เช่น การเกบ็ผลไมด้ว้ยมือ) 
   2)  การเดินทางไป-กลบัของลูกคา้ ณ จุดขายปลีก 
            3)  การเดินทางของพนกังานทั้งไปและกลบัจากท่ีทาํงาน 
            4)  การวิจยัพฒันาและการควบคุมคุณภาพ 
            5)  การบริการขนส่งโดยใชส้ตัว ์
  2.4.2.6  สดัส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีนยัสาํคญั(Material contribution) 
 และค่าตํ่าสุดท่ียอมรับได ้
  การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ้งคาํนวณเฉพาะวตัถุดิบ สารขาเขา้และ
พลงังานท่ีใชท้ั้งหมดสาํหรับใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยคิดทุกช่วงวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอบเขตการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 95 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด สาํหรับขอ้มูลท่ีขาดซ่ึงตอ้งมีสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งระบบผลิตภณัฑ ์ ให้สามารถตดัออก                 
(cut off) ขอ้มูลดงักล่าวออกได ้ และเม่ือตดัออกออกแลว้ให้ทาํการเพ่ิมสัดส่วน (scale up) ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากวตัถุดิบและสารขาออกรวมทุกรายการโดยใช้ฐานเท่ากับร้อยละ 
(องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 23) 
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  2.4.2.7  กรณีท่ีไม่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของวตัถุดิบหรือสารขาออกบางชนิด 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารขาเขา้หรือสารขา
ออกใด ใหพ้ิจารณาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเภท คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของ
วตัถุดิบหรือสารขาออกท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาคาํนวณแทน สาํหรับวตัถุดิบหรือสารขาออกท่ีไม่
สามารถจาํแนกหรือหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใชค้าํนวณได ้ ใหน้าํค่าการปล่อยก๊าซสูงสุด 
(Highest emission factor) ของวสัดุหรือสารขาออกในช่วงวฏัจกัรชีวิตนั้นๆ มาคาํนวณแทนการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ้งคาํนวณเฉพาะวตัถุดิบ สารขาเขา้และพลงังานท่ีใชท้ั้งหมด
สําหรับใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยคิดทุกช่วงวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอบเขตการศึกษา ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารบริหารการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก, 2554: 23) 
  2.4.2.8  ขอ้มูลและคุณภาพขอ้มูล 
   1)  ขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพขอ้มูล  
        การนําข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควร
คาํนึงถึงประเดน็ต่างๆ ดงัแสดงใน ตารางที ่ 2.8 

   

ตารางที ่2.8  ประเดน็ท่ีควรพิจารณาในการนาํขอ้มูลมาประกอบการประเมินก๊าซเรือนกระจก 
 

ข้อมูล รายละเอยีดทีค่วรพจิารณา 
เวลา 
(time relate coverage) 

อายขุองขอ้มูล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณใหใ้ช้
ค่าเฉล่ียของทั้งปี 

ภูมศิาสตร์ 
(geographical coverage) 

พื้นท่ีเชิงภูมิศาสตร์ของแหล่งท่ีทาํการเกบ็ขอ้มูลเพื่อตอบสนองจุดประสงคข์องการศึกษา 
(เช่นการเกบ็ตวัอยา่งขอ้มูลยางพาราท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชทางตอนใตข้องประเทศไทย 
เป็นตน้) 

เทคโนโลย ี
(technology coverage) 

เทคโนโลยท่ีีใชผ้ลิตขอ้มูลท่ีศึกษา อาจเป็นเทคโนโลยเีฉพาะทาง หรือมีการใชเ้ทคโนโลยี
หลายชนิด 

ความเทีย่ง 
(precision) 

ใหค้วามสาํคญักบัความแปรปรวนทางสถิติของฐานขอ้มูลซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของฐานขอ้มูล 
(ถา้มี) 

ความครบถ้วน 
(completeness) 

ดูความสมบูรณ์ของสารขาเขา้ และขาออกของกระบวนการผลิต และแปลงตีค่าออกมาเป็น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ซ่ึงจะสามารถไดม้าจากการวดัจริง หรือจากการ
ประมาณค่า 

ความเป็นตัวแทนของ
ข้อมูล 
(representativeness) 

พิจารณาจาก เวลา ภูมิศาสตร์ และเทคโนโลย ีวา่ฐานขอ้มูลแสดงถึงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของ
ขอ้มูลหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น (ขอ้มูลการปลูกขา้วหอมมะลิท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สามารถเป็นตวัแทนของประเทศไทยไดเ้น่ืองจากมีปริมาณการปลูกท่ีสูง และภาคอ่ืนมีกาํลงั
การผลิตท่ีนอ้ยกวา่มากหรือขอ้มูลการปลูกปาลม์นํ้ามนัจากภาคใตส้ามารถเป็นตวัแทนของ
ประเทศไทยไดเ้น่ืองจากมีการผลิตท่ีสูงมาก เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ)  
 

ข้อมูล รายละเอยีดทีค่วรพจิารณา 
ความสมํา่เสมอ 
(Consistency) 

เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากการไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลวา่สอดคลอ้งกนั 
ตวัอยา่งเช่น ฐานขอ้มูลการยอ้มผา้ระหวา่งสีเขม้และสีอ่อน ขอบเขตการทาํงานและ
ขอ้บงัคบัของการเกบ็ขอ้มูลเหมือนกนัหรือไม่ 

ความสามารถในการทาํซ้ํา 
(Reproducibility): 

ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนมีความประสงคท่ี์จะทาํการวดัซํ้ า ดว้ยวธีิการเดิม ค่าท่ีไดอ้อกมาควร
จะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่

แหล่งทีม่าของข้อมูล 
(Source of the Data) 
 

สามารถอธิบายท่ีมาและความน่าเช่ือของขอ้มูล ทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิพิจารณาตวั
แปรท่ีสามารถทาํใหฐ้านขอ้มูลคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เช่น การปันส่วน 
(Allocation) การตดัออก (Cut-Off Rule) สมมุติฐาน 

ความไม่แน่นอนของข้อมูล 
(Uncertainty of the 
Information) 

พิจารณาตวัแปรท่ีสามารถทาํใหฐ้านขอ้มูลคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง เช่น การปัน
ส่วน (Allocation) การตดัออก (Cut-Off Rule) สมมุติฐาน 

 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก,  2554:  24-25. 
 
   2)  การเลือกใชข้อ้มูลในการประเมิน 
  การจดัเก็บขอ้มูลปฐมภูมิสาํหรับนาํมาใชป้ระเมินให้รวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากทุก
กระบวนการยอ่ยในระบบผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นการควบคุมขององคก์ร ตวัอย่างเช่น ปริมาณการใช้
พลงังาน การใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต การใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่ง เป็นตน้ ในกรณีของก๊าซ
เรือนกระจกท่ีมีแหล่งปล่อยจากกระบวนการผลิตช่วงตน้นํ้ า (Upstream) ไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตได ้ จึงสามารถเลือกใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมและกระบวนการยอ่ยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการควบคุมโดยตรงขององคก์ร ใหใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 26)โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี 
  (1)  ฐานขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของวสัดุพื้นฐานและพลงังานของประเทศไทย 
  (2)  ขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทาํในประเทศไทย ซ่ึงผา่น
การกรองแลว้ (Peer-reviewed Publications) 
  (3)  ฐานขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทัว่ไป ไดแ้ก่  LCA Software, ฐานขอ้มูลเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม, ฐานขอ้มูลเฉพาะของแต่ละประเทศ  
  (4)  ขอ้มูลท่ีตีพิมพโ์ดยองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น IPCC สหประชาชาติ 
 
  3)  ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีของนํ้ามนัและเช้ือเพลิง 
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   ขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของนํ้ ามนัและเช้ือเพลิง (องคก์าร
บริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 26) ประกอบดว้ย 
  (1) ปริมาณพลงังานท่ีใช ้ 
  (2) ค่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซจากปริมาณนํ้ ามนัและเช้ือเพลิงท่ีใส่เขา้ไป เช่น 
กิโลกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อกิโลกรัมเช้ือเพลิง เป็นตน้  
  4)  การผลิตไฟฟ้าและความร้อน ณ สถานท่ีนั้น (On-site)  
  ในกรณีท่ีมีการผลิตและใชก้ระแสไฟฟ้า และ/หรือความร้อน ณ สถานท่ีนั้น ใหมี้
การคาํนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและ/หรือความร้อนดว้ย รวมไปถึงการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วงตน้นํ้ า (Upstream 
emission) ทั้งหมด (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 27) 
 5)  การผลิตไฟฟ้าและความร้อนนอกสถานท่ี (Off-site) 
      ในกรณีท่ีมีการผลิตไฟฟ้า และ/หรือความร้อนนอกสถานท่ีค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ีนาํมาใชค้าํนวณ (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 27) ควรประกอบดว้ย  
  (1)  กรณีของไฟฟ้าและความร้อนท่ีถูกส่งมาจากแหล่งเพียงแหล่งเดียว (ไม่ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของระบบส่งพลงังานท่ีใหญ่กวา่) ใหใ้ชค่้าการปล่อยก๊าซท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งนั้น ๆ 
       (2)  กรณีของไฟฟ้าและความร้อนท่ีถูกส่งมาจากระบบพลงังานท่ีท่ีใหญ่กว่า ใหใ้ช้
ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเจาะจงกบัผลิตภณัฑ์นั้นมากท่ีสุด (เช่น ค่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศท่ีใชไ้ฟฟ้านั้น) 
  2.4.2.9  การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์
  ในการคาํนวณหาค่าการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์ (องคก์าร
บริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 27-28) ควรใชว้ิธีการดงัน้ี 
        1) ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ตอ้งถูกแปลงให้อยูใ่นรูปปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการคูณเขา้กบั Emission Factor ของประเภทวสัดุ พลงังานหรือ
กระบวนการนั้นๆ และบนัทึกในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์
   2)  แปลงค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยการนาํไปคูณกบัค่าศกัยภาพในการทาํใหโ้ลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด  
   3) ผลกระทบของการเก็บกกัก๊าซของผลิตภณัฑใ์หค้าํนวณเฉพาะผลิตภณัฑ์
ท่ีมีช่วงอายขุองผลิตภณัฑต์ั้งแต่ 10 ปี เท่านั้น โดยให้แยกการรายงานผลไม่รวมอยูใ่นค่าคาร์บอน      
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ ตอ้งแสดงในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและลบดว้ยค่าท่ีได้
จากการคาํนวณในขอ้  2)  
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   4)  ผลลพัธ์ท่ีไดท้ั้งหมดตอ้งอยูใ่นรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อ
หน่วย โดย 
  (1)  การประเมินแบบ Cradle-to-Grave: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอด
ทั้งวฏัจกัรชีวิต (รวมช่วงการใชง้าน) โดยใหร้ะบุแยกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงใชง้านดว้ย 
ซ่ึงควรระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์หรือสมมุติฐานท่ีกาํหนดข้ึน รวมถึงการใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การจดัการของเสียหลงัจากการใชง้านท่ีเหมาะสมเป็นตน้ 
  (2)  การประเมินแบบ Cradle-to-Gate: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางช่วง
ชีวิตของผลิตภณัฑ ์ ให้คาํนวณการปล่อยก๊าซทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ
จนถึงส้ินสุดกระบวนการผลิต ทั้งน้ี ขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการประเมินแบบ 
Cradle-to-Gate น้ี ไม่ควรเปิดเผยแก่ผูบ้ริโภคโดยตรง แต่เป็นขอ้มูลท่ีใหก้บัองคก์รหรือผูผ้ลิตรายอ่ืน
ท่ีอยูภ่ายใตห่้วงโซ่อุปทานเดียวกนั ทั้งน้ี ตอ้งมีการระบุช่วงวฏัจกัรชีวิตท่ีทาํการประเมินไวอ้ยา่ง
ชดัเจนเพื่อใหผู้ผ้ลิตรายอ่ืนสามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   (3)  การประเมินแบบอ่ืนๆ ใหแ้สดงผลไดข้อบเขตแบบ Cradle-to-Gate  
และ Cradle-to-Grave เท่านั้น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีประเมินนอกเหนือขอบเขตดงักล่าว 
สามารถระบุเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับผูใ้ชข้อ้มูล 
  2.4.2.10  การแสดงผล 
       การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทบ์นผลิตภณัฑ ์ควรแสดงดว้ยตวัเลข 3 ตวั (Three 
significant number) เช่น 3.15 Kg, 152 g เป็นตน้ ในกรณีท่ีมีตวัเลขทศนิยม การปัดเศษตวัเลข
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 929-2533 ทั้งน้ี การประเมินแบบ B2B ซ่ึงวดัการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางช่วงชีวิตของผลิตภณัฑไ์ม่สามารถแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทบ์น
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง แต่สามารถแสดงไวใ้นแหล่งอ่ืนๆ เช่น เวบ็ไซต ์หรือเอกสารเผยแพร่ของบริษทั 
เป็นตน้ (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554: 29) 
 
 2.4.3  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ตามแนวทางของ PAS 2050 
 PAS 2050:2008, Specification for the Assessment of the Life Cycle Greenhouse Gas 
Emissions of Goods and Services  เป็นคู่มือแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี BSI 
(British Standards Institution) จดัทาํข้ึนเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก Carbon 
Trust  และ กรมส่ิงแวดลอ้ม อาหารและกิจการชนบท (Department for Environment Food and 
Rural Affairs - Defra) ซ่ึง แนวทางการประเมินของ PAS 2050:2008 น้ี ไดรั้บการทดสอบใชจ้ริงใน
บริษทัของประเทศองักฤษหลายแห่งและใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลาย (Carbon Trust; 
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Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra) and  BSI  British Standards, 2008: 
2) และไดมี้การนาํผลมาปรับปรุงในปี ค.ศ. 2011 เป็น PAS 2050: 2011  
 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทต์ามมาตรฐานของ PAS 2050:2008 น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการประเมินก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถครอบคลุมธุรกิจทุกขนาด รวมถึงเกิดเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหวา่งบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการและ
นาํผลมาปรับปรุงหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น PAS 2050:2008 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (Carbon Trust; Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra) 
and  BSI  British Standards, 2008: 9 - 17 and Carbon Trust, 2010: 16 ) ดงัแสดงใน ภาพที ่2.17 
 

 

 
 
ภาพที ่2.17  ขั้นตอนการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทต์ามแนวทางของ PAS 2050 
แหล่งทีม่า:  Carbon Trust,  2010: 16. 

 

 ขั้นตอนที่ 1  การจดัทาํแผนท่ีกระบวนการ (Build a Process Map) เป็นขั้นตอนการจดัทาํ
รายการวตัถุดิบ กิจกรรม และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นของวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑท่ี์จะทาํ
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทอ์ยา่งครอบคลุม  ดงัตวัอยา่งของ แผนท่ีกระบวนการ (Process Map) 
ของการทาํขนมปังครัวซอง (Croissants) ใน ภาพที่ 2.18 และการแจกแจงรายการวตัถุดิบ/กิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนของวฏัจกัรชีวิตหรือขอบเขตของระบบท่ีสนใจ ใน ภาพที ่2.19  



      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.18  ตวัอยา่งการเขียนแผนที่กระบวนการ (Process Map) ผลิตภณัฑ ์: ขนมปังครัวซอง 
แหล่งทีม่า:  Carbon Trust; Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra) and  BSI  British Standards, 2008: 13. 
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ภาพที ่2.19  รายการกิจกรรม/วตัถุดิบที่ปรากฎในกระบวนการ (Process Map) ของผลิตภณัฑ ์: ขนมปังครัวซอง 
แหล่งทีม่า:  Carbon Trust; Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra) and  BSI  British Standards, 2008: 14. 
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 ขั้นตอนท่ี 2  การตรวจสอบขอบเขตและการจดัลาํดบัความสาํคญั (Check Boundaries and 
Determine Priorities) เพื่อกาํหนดขอบเขตเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เฉพาะกระบวนการท่ีเป็น
แหล่งสาํคญัท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก  
 ขั้นตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Collect Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
กิจกรรมต่างๆ เช่น จาํนวนลิตรของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชต่้อหน่วยผลิตภณัฑ ์โดยให้ความสาํคญักบั
การเก็บขอ้มูลจริงการอ่านจากมาตรวดั (Actual Meter Reading) มากกว่าการบนัทึกจากการ
ประมาณการ 
 ขั้นตอนท่ี 4  การคาํนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Calculate the Footprint)  เป็นการ
คาํนวณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากแต่ละแหล่งกาํเนิดโดยมีการนาํค่าของขอ้มูลกิจกรรม
คูณกบัสมัประสิทธ์ิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission Factor) 
 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   =  ผลรวมของ (กิจกรรม i × ค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือน 

                                                                                  กระจกของกิจกรรม i)  

             (GHG emissions                  =   Σ (activity i × GHG emission factor i) ) 

 

              โดยท่ี i หมายถึง ลาํดบัท่ีของกิจกรรม  
 ขั้นตอนท่ี 5  การทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (Verify the footprint) เป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาํนวณได้ โดย การทวนสอบด้วยตนเองหรือบุคคลใน
หน่วยงานเอง การทวนสอบโดยหน่วยงานหรือบริษทัอ่ืน หรือการทวนสอบโดยคนกลาง (Third 
Party) ท่ีเป็นหน่วยงานรับรองอิสระ เพื่อใหเ้กิดความแน่นอน ถูกตอ้งแม่นยาํมากท่ีสุด 
 

2.5  แนวคดิการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลติภณัฑ์ 
  
 2.5.1 ความหมายของการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
 องคก์รระหว่างประเทศซ่ึงตระหนกัถึงความสําคญัของวิกฤตการณ์นํ้ าจึงไดร่้วมกนัจดัตั้ง
เครือข่ายวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์(Water Footprint Network : WFN) ไดจ้ดัทาํคู่มือการประเมินวอเตอร์
ฟุตพร้ินท ์(Water Footprint Assessment)  โดยใหนิ้ยาม “วอเตอร์ฟุตพร้ินท”์ (Water  Footprint: 
WFP) ว่าเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีใชเ้ป็นดชันีเพื่อประเมินปริมาณการใชท้รัพยากร
นํ้าจืด (Fresh Water) ท่ีใชเ้พื่อการผลิตและการบริโภคทางตรงและทางออ้มตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
(Full Supply Chain) ของการผลิตสินคา้และบริการ โดยเป็นดชันีการวดัในหลากหลายมิติ 
(Multidimensional Indicator) ท่ีแสดงถึงปริมาณการใชน้ํ้ าจากแหล่งกาํเนิดและประเภทของนํ้ าเส่ือม
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คุณภาพท่ีเกิดข้ึน โดยในการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์มีการแบ่งประเภทของนํ้ าตามแหล่งท่ีมา               
3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์นํ้ าเงิน 2) วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียว และ 3) วอเตอร์ฟุตพร้ินท์
สีเทา  (Hoekstra et al.,  2011: 2-5, 46)  ดงั ภาพที่ 2.20 แสดงประเภทและแหล่งท่ีมาของวอเตอร์                
ฟุตร้ินท ์โดยวิธีการคาํนวณวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 

 

 
 

ภาพที ่2.20  แสดงประเภทและแหล่งท่ีมาของวอเตอร์ฟุตร้ินท ์
แหล่งทีม่า:  WWF., 2009 (อา้งถึงใน Gheewala, 2013). 
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1)   วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์นํ้ าเงิน (Blue Water Footprint) หมายถึง ปริมาณนํ้ าจากแหล่ง
ธรรมชาติทั้งจากแหล่งนํ้ าผิวดิน ไดแ้ก่ ปริมาณนํ้ าจากพ้ืนท่ีรับนํ้ า (Catchment Area) เช่น จากอ่าง
เก็บนํ้ า เข่ือน แม่นํ้ า ลาํคลอง ทะเลสาบ รวมถึงแหล่งนํ้ าใตดิ้น ไดแ้ก่ นํ้ าบาดาล ท่ีถูกใชไ้ปเพ่ือการ
ผลิตสินคา้และบริการ  

2)   วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียว (Green Water Footprint) หมายถึง ปริมาณนํ้าฝนท่ีอยูใ่น
รูปของความช้ืนท่ีสะสมอยูใ่นพื้นดินซ่ึงส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปเพื่อการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรม  
การทาํป่าไม ้หรือการทาํทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์ท่ีถูกใชไ้ปเพื่อผลิตสินคา้และบริการ 

3)   วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เทา (Grey Water Footprint) หมายถึง ปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงคาํนวณจากปริมาณนํ้ าท่ีใชใ้นการ บาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดใน
กระบวนการผลิตใหเ้ป็นนํ้าดีตามค่ามาตรฐาน ท่ีถูกใชไ้ปเพื่อผลิตสินคา้และบริการ 

  ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องการผลิตสินคา้
และบริการจะตอ้งคาํนวณจากปริมาณการใชน้ํ้ าทุกชนิดขา้งตน้ (Blue Water, Green Water and 
Grey Water) ทั้งทางตรงและทางออ้ม (Direct Water Use and Indirect Water Use)โดยไม่รวมถึง
ปริมาณนํ้ าใช้ท่ีคืนกลบัสู่แหล่งท่ีมาจากแหล่งนํ้ าจากธรรมชาติ (Blue Water) ดังแสดง                           
ผงั องคป์ระกอบวอเตอร์ฟุตพร้ินทฟ์ุตพร้ินทข์องผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภคใน ภาพที ่2.21  
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ภาพที ่2.21   ผงัองคป์ระกอบวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า:  Hoekstra, Chapagain, Aldaya and Mekonnen,  2011: 3. 
 

2.5.2 เป้าหมายและขอบเขตการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
  2.5.2.1 เป้าหมายของการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
  การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทมี์เป้าหมายสูงสุดเพื่อนาํผลของการประเมินไปใชใ้น
การกาํหนดเชิงนโยบายในการบริหารจดัการนํ้ าเพื่อให้การใชน้ํ้ ามีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบ
ทั้งในเชิงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือกลุ่มผูผ้ลิตในระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ระดบัประเทศ  กลุ่มองคก์รธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม  
  การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินทส์ามารถดาํเนินการไดใ้นหลากหลายบริบท ข้ึนอยูก่บั
ขอบเขตท่ีสนใจจะทาํการศึกษาและสมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงัตวัอยา่ง เช่น     

1) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องขั้นตอนกระบวนการผลิต (Water footprint of a 
process step) 

2) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์(Water footprint of a product) 
3) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผูบ้ริโภค (Water footprint of a consumer) โดยอาจ

จดัทาํเป็นวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกลุ่มผูบ้ริโภคทั้งประเทศ 
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4) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกลุ่มผูบ้ริโภค (Water footprint of a group of 
consumers) โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นระดบัประเทศ/จงัหวดั/เทศบาล/หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

5) วอเตอร์ฟุตพร้ินทภ์ายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Water footprint within a 
geographically delineated area) โดยจดัทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผูบ้ริโภคแบ่งตามเขตพ้ืนท่ีเป็น
ระดบัประเทศ/จงัหวดั/เทศบาล/หน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือแบ่งตามขอบเขตของพ้ืนท่ีรับนํ้ า/พื้นท่ีลุ่ม
แม่นํ้า 

6) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์ององคก์รธุรกิจ (Water footprint of a business) 
7) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องภาคธุรกิจ (Water footprint of a business sector) 
8) วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องมวลมนุษยชาติ (Water footprint of humanity as a 

whole) 
2.5.2.2  ขอบเขตการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ะอาศยัหลกัการพ้ืนฐานการประเมินวฏัจกัรชีวิตของ

ผลิตภณัฑ์ (LCA) เช่นเดียวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์โดยอา้งอิงจาก ISO/TC 
207/SC5/WG8 ISO/PWD (3) 14046 Water Footprint และ Water Footprint Manual:  Setting the 
Global Standard, 2011.  ควบคู่กบัการวิเคราะห์การไหลของสาร (Material Flow Analysis: MFA) 
ของสารขาเขา้ (inputs) หรือทรัพยากร/วตัถุดิบและสารขาออก (outputs) หรือมลภาวะต่างๆ ในช่วง
ของการทาํบญัชีรายการของผลิตภณัฑ ์(Inventory Phase)  (รัตนาวรรณ มัง่คัง่ และ แชบเบียร์           
กีวาลา.  2556: 3-7;  Hoekstra, Chapagain, Aldaya and Mekonnen, 2011: 125; Gerbens-Leenes, 
Hoekstra and Van der Meer, 2008: 11) โดยขั้นตอนของการประเมิน ประกอบดว้ย  

1) การกาํหนดนิยามของผลิตภัณฑ์ เป็นการระบุคาํอธิบายเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยช่ือผลิตภณัฑ ์(ช่ือทัว่ไปและช่ือทางการคา้) ลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์
ชนิดภาชนะบรรจุ และหน่วยผลิตภณัฑท่ี์มีการพิจารณาหนา้ท่ีการทาํงานของผลิตภณัฑท่ี์พิจารณา
หนา้ท่ีการทาํงานของผลิตภณัฑใ์นเชิงปริมาณ (ตามขนาดบรรจุท่ีวางจาํหน่าย) ซ่ึงจะใชเ้ป็นหน่วย
การวิเคราะห์ฟุตพร้ินทน์ํ้ า 

2) การกาํหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น  
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต (Cradele-to-Grave 

หรือ Business to  Consumer-B2C) มีการพิจารณาขอบเขตการวิเคราะห์ครอบคลุมตั้งแต่การไดม้า
ซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต (รวมภาชนะบรรจุ)  การกระจายสินคา้  การขาย (หากมีการแช่เยน็หรือ
แช่แขง็) การใชง้านหรือบริโภค และการจดัการของเสียหลงัการใชง้านหรือบริโภค ตลอดจน การ
ขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน ท่ีรวมทั้ง การขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอน 
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(2)  การวิเคราะห์แบบครอบคลุมแบบบางส่วน (Cradle-to-Gate หรือ 
Business-to-Business-B2B) ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตวตัถุดิบกระบวนการผลิต (รวมภาชนะบรรจุ) 
การจดัจาํหน่ายหรือกระจายสินคา้ สินคา้ ส้ินสุดท่ีหนา้โรงงาน รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทุก
ขั้นตอน  

3) การสร้างผงักระบวนการผลิต  เป็นการสร้างผงักระบวนการผลิตท่ีระบุ
รายละเอียดชองกระบวนการผลิตยอ่ยในแต่ละขั้นตอน 

4) การรวบรวมขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มดา้นนํ้ า โดยจาํแนกขอ้มูล
บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มดา้นนํ้ า (Water Inventory Data) ของกระบวนการผลิตย่อยในแต่ละ
ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น   

(1) ข้อมูลกิจกรรม หมายถึง ปริมาณสารขาเข้าและสารขาออกท่ี
เก่ียวขอ้งในแต่ละกิจกรรม/กระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับวตัถุดิบไปจนกระทัง่การบรรจุเพื่อจดั
จาํหน่าย แบ่งเป็นกิจกรรมหลกั (กระบวนการผลิตหลกั) และ กิจกรรมสนบัสนุน (ระบบสนบัสนุน
กระบวนการผลิต) รวบรวมปริมาณสารขาเขา้และสารขาออกท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกระบวนการผลิต
ยอ่ยในแต่ละขั้นตอน โดยสารขาเขา้ ไดแ้ก่ วตัถุดิบ พลงังาน สารเคมี และนํ้า ส่วนสารขาออก ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์และของเสีย/นํ้าเสีย (รวมทั้ง นํ้าท่ีไม่ใช่นํ้ าเสีย และมีการนาํไปใชซ้ํ้ า) เป็นตน้ 

ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ อ้างอิงตามมาตรฐาน 
ISO/TC 207/SC5/WG8 ISO/PWD(3) 14046 Water Footprint ครอบคลุมองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ 

1.1 ปริมาณการใชน้ํ้ า 
1.2   แหล่งกาํเนิดการใชน้ํ้ า (เช่น นํ้ าฝน นํ้ าผิวดิน นํ้ าใตดิ้น และนํ้ า

ฟอสซิล เป็นตน้) 
1.3  คุณภาพของนํ้า 

      1.4 รูปแบบการใช้นํ้ า (เช่น การคายระเหยนํ้ า การใช้นํ้ าเป็น
องค์ประกอบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ การระบายนํ้ าออกนอกโรงงาน การเปล่ียนรูปของนํ้ า การ
เปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้า  

1.5 ตาํแหน่งท่ีตั้ง ช่วงเวลาของแหล่งดึงนํ้ามาใช ้และการปล่อยคืน 
(2)  ค่าสมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ า (บ่งช้ีปริมาณความตอ้งการนํ้ า) ในการผลิต

วตัถุดิบ พลงังาน (เฉพาะกรณีท่ีมีการใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตพลงังาน เช่น การใชน้ํ้ าจากเข่ือนใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า การใชชี้วมวลในการผลิตพลงังานหมุนเวียน) และสารเคมี 

5) การตรวจสอบคุณภาพขอ้มูล ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดโ้ดยพิจารณาสมดุลนํ้า (Water Balance)  
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6) การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์  คาํนวณค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทโ์ดยการ
ใชค่้าสัมประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าท่ีรวบรวมจากรายงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทาํการคาํนวณ
โดยคูณค่าสัมประสิทธ์ิการใชน้ํ้ ากบัปริมาณทรัพยากร รวมทั้งของเสียท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยหนา้ท่ีการ
ทาํงานของผลิตภณัฑโ์ดยคาํนวณวอเตอร์ฟุตพร้ินทร์วม (BWFo[u] ) จากวอเตอร์ฟุตพร้ินทท์ั้ง 3 
ประเภท ดงัแสดงในสมการต่อไปน้ี 

 
BWFo[u] = BWFo,green[u] + BWFo,blue[u] + BWFo,Grey[u]  

 
          โดยท่ี 
           - วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียว (BWFo,green[u])  =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x  
            สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีเขียว 

- วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์ฟ้า  (BWFo,blue[u])      =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x    
สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีฟ้า 

- วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เทา  ( BWFo,Grey[u])   =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x  
                     สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีเทา 
 

2.6  นโยบายและยุทธศาสตร์ 
  
 2.6.1  นโยบายสาธารณะ 
  2.6.1.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
  Thomas R. Dye ไดน้าํเสนอ ในหนงัสือ Under Standing Public Policy  โดยนิยาม คาํ
ว่า “Public Policy” หรือ “นโยบายสาธารณะ” คือ ส่ิงท่ีภาครัฐ “ ตดัสินใจ” เลือก “กระทาํ” หรือ “ไม่
กระทาํ” อะไรท่ีส่งผลสะเทือนต่อสาธารณะหรือคนในสังคม (ไม่ว่าจะมากหรือนอ้ยก็ตาม) รวมถึง 
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงท่ีภาครัฐกระทาํ (ความแตกต่างระหว่างกระทาํกบัไม่กระทาํ) ซ่ึงนิยาม
ขา้งตน้น้ี การพยายามทาํความเขา้ใจนโยบายสาธารณะจึงมีแง่มุม (Dimension) ทั้งทางกวา้งและทาง
ลึก กล่าวคือ นโยบายไม่ใช่ส่ิงท่ีภาครัฐจะมีการกระทาํเท่านั้นถึงส่ิงท่ีภาครัฐไม่กระทาํฐานะของการ
ตดัสินใจอยา่งหน่ึงดว้ย นอกจากน้ี Dye ยงัเห็นว่า หวัใจของนโยบายสาธารณะ คือทางเลือก ซ่ึงไม่ได้
หมายถึงเฉพาะท่ีรัฐบาลเลือกทาํอาจเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลเลือกไม่ทาํก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะ เพราะ
ถือวา่มีผลกระทบต่อสังคมเหมือนกนั (ปิยะพงษ ์บุษบงก,์ 2552: 5; เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 4) 
ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบันิยามท่ี Edward H. Carr นกัประวติัศาสตร์ชาวองักฤษ ใหไ้วใ้นหนงัสือ 
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An Introduction to the Study of International Relations  ว่า “นโยบายสาธารณะ” คือส่ิงท่ีรัฐบาล
ตดัสินใจว่าเป็นส่ิงท่ี “ควรจะ” (ought to) หรือ “ไม่ควรจะ” (ought not to) ดาํเนินการ ทั้งน้ี การท่ี
รัฐบาลตัดสินใจว่าส่ิงใดควรค่าแก่การดําเนินการและไม่ควรดําเนินการนั้ นมาจาก “สัญญา
ประชาคม” (Social Contract)  หรือการยอมรับในหลกัการระหว่างรัฐบาลและสังคม (Principles of 
Government and Society) ทั้งในลกัษณะของขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Written agreement) 
และขอ้ตกลงท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Unwritten agreement) (Simon, 2007: 1-2)  
  เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ (2550: 4 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค. 2555: 7) ใหค้วามหมาย
ของคาํวา่ “นโยบายสาธารณะ” เป็นแนวทางท่ีรัฐบาลตั้งใจจะทาํ ตอ้งเลือกทางเลือกและกาํหนดเป็น
แผนงานและโครงการ หมายรวมถึงการเลือกไม่ทาํด้วย มีเป้าหมายเพื่อบรรลุผลประโยชน์
สาธารณะ และนโยบายสาธารณะไม่ใช่ของรัฐบาลอยา่งเดียว แต่รวมถึงนโยบายของภาคสังคมและ
บทบาทของสงัคมดว้ย  
  อมร  รักษาสัตย ์(2518: 18 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร. 2549: 9) อธิบายความหมาย
ของ “นโยบายสาธารณะ” ว่า หมายถึง ความคิดของรัฐบาลท่ีว่าจะทาํอะไรหรือไม่ อยา่งใด เพียงใด 
เม่ือใด โดยมีองคป์ระกอบ 3  ประการ คือ การกาํหนดเป้าหมาย หลกัการและกลวิธีปฏิบติัใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์และเตรียมการสนบัสนุนต่างๆ  
  มยรีุ อนุมานราชธน (2552: 6 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค. 2555: 7) สรุปว่า “นโยบาย
สาธารณะ” ในความหมายแคบหมายถึง กิจกรรม/การกระทาํของรัฐบาลและมิติในการตดัสินใจ
เลือกของรัฐบาล ส่วน “นโยบายสาธารณะ” ในความหมายกวา้ง หมายถึงแนวทางการกระทาํของ
รัฐบาล ซ่ึงอาจกล่าวไดเ้ป็นแนวทางกวา้งๆ ท่ีรัฐบาลไดท้าํการเลือกและกาํหนดไวล่้วงหนา้ เพื่อช้ีนาํ
ให้มีกิจกรรม/การกระทาํต่างๆเกิดข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดยมีการ
วางแผน การจดัทาํโครงการ วิธีการบริหารงานหรือกระบวนการดาํเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และความ
ตอ้งการของประชาชน/ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเร่ือง 
  ขณะท่ี วรเดช  จนัทรศร (2554: 1-2) ให้ความสาํคญัและนํ้ าหนกัไปท่ีภาครัฐ โดย
มองว่า “นโยบายสาธารณะ” เป็นเสมือนกลไกหลกัในการดาํเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่ง ดว้ยเหตุท่ีนโยบายเป็น  “กิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐบาลจดัทาํข้ึน” หรือ “แผนงานหรือ
โครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบติัท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐไดก้าํหนดข้ึน” เพื่อเจตนาในการ
แก้ไขปัญหา (ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว) แต่ท่ีผ่านมาการส่งเสริมและผลกัดันด้านนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสําเร็จยงัมีเพียงส่วนน้อย อีกทั้งความลม้เหลวท่ี
เกิดข้ึนมกัมีสาเหตุท่ีไม่แน่ชดั จนเป็นผลทาํให้นโยบาย แผนงาน หรือโครงการตอ้งลม้เลิกไปใน
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ท่ีสุด ความลม้เหลวของการนาํนโยบายไปปฏิบติัก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหลายดา้น
ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ คือส้ินเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ส้ินเปลืองเวลาใน
การดาํเนินงาน นโยบายท่ีผา่นมาแต่ตอ้งลม้เหลวหรือเลิกไป ตลอดจนส้ินเปลืองบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานและการดาํเนินนโยบายดงักล่าว 
  จากนิยามและความหมายของ “นโยบายสาธารณะ” ตามความเห็นของนกัวิชาการ
หลายท่านข้างต้น ได้พบว่ามีทั้ งแนวคิดท่ีเห็นทั้ งในส่วนท่ีตรงกันและแตกต่างกันบ้าง โดย
นกัวิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่า “นโยบายสาธารณะ” หมายถึง กลไกหรือส่ิงท่ีรัฐบาลควรตดัสินใจ
เลือกว่าจะดาํเนินหรือไม่ดาํเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ผลประโยชน์ของ
สาธารณะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยมีการนาํมาจดัทาํเป็นแผนงาน โครงการ
หรือแนวทางการปฏิบติั ดงันั้น นโยบายสาธารณะ จึงครอบคลุมถึงนโยบายภาครัฐ รวมถึงนโยบาย
และบทบาทของภาคสังคมดว้ย โดยมีสัญญาประชาคมช่วยในการตดัสินใจว่าส่ิงนั้นควรค่าต่อการ
ดาํเนินการหรือไม่    
  2.6.1.2  บริบทและความสาํคญัของนโยบายสาธารณะ 
 1 )  บริบทของนโยบายสาธารณะ  นโยบายสาธารณะเ กิด ข้ึนตาม
สภาพแวดลอ้มทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ นโยบายสาธารณะแต่ละนโยบายมีบริบทเฉพาะ
ของตวัเอง บริบทเหล่าน้ีเป็นแนวทางกาํหนดประเด็นและเน้ือหาท่ีสาํคญัของนโยบายสาธารณะใน
ปัจจุบนั (Cochran, Mayer, Carr, and Cayer, 1986: 8-14 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 20-
21)  ไดแ้ก่  
     (1)  บริบททางดา้นสถาบนั (Institutional Context) หมายถึงโครงสร้าง
และสถาบนัการเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบการเมืองอเมริกนัเป็นสหพนัธรัฐ (Federalism) จึงยากจะ
กาํหนดนโยบายการศึกษาของชาติ เน่ืองจากอาํนาจเป็นของรัฐต่างๆ 
     (2) บริบททางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Context)  เป็นบริบทท่ีสาํคญั
มาก เพราะตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1980 เป็นตน้มา นโยบายท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเกิดจากการปรับปรุงนโยบาย
เก่ามาจากปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะกระทบนโยบายเศรษฐกิจ ยงักระทบนโยบายอ่ืนๆ ดว้ย 
เช่น การวา่งงาน การช่วยเหลือคนท่ีดอ้ยโอกาส ตลอดจนโครงการสวสัดิการใหม่ๆ ท่ีดาํเนินไปดว้ย
ความยากลาํบาก 
     (3) บริบททางดา้นประชากร (Demographic Context) ลกัษณะทาง
ประชากร เช่น ผูค้นในแต่ละรุ่น เช้ือชาติ การอยู่อาศยั มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และมีแนวโน้ม
ใหม่ๆ เช่น อตัราการเกิด ช่วงอายขุยั โอกาสการทาํงานและการอพยพ แนวโนม้เหล่าน้ีมีผลต่อการ
กาํหนดนโยบาย  
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     (4) บริบททางดา้นอุดมการณ์ (Ideological Context) นโยบายสาธารณะ
ส่วนหน่ึงเกิดจากแรงผลกัดนัอุดมการณ์ ตั้งแต่ซา้ยสุดไปจนถึงขวาสุด สาํหรับปัจจุบนัมีอุดมการณ์
ใหม่ๆ เช่น อนุรักษนิ์ยมใหม่ (Neo-conservatism) หรือขวาใหม่ (New Right) ซ่ึงไม่ตอ้งการให้
รัฐบาลไปควบคุมธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็มีอุดมการณ์ของพวกซา้ยจดั (Leftist Radical Movements) 
ซ่ึงต้องการเปล่ียนแปลงพื้นฐานทางสังคม นอกจากน้ี ยงัมีอุดมการณ์อ่ืนๆ เช่น ท้องถ่ินนิยม 
(Localism) ซ่ึงเนน้การกระจายอาํนาจ และสิทธิเสรีภาพของทอ้งถ่ิน 

   2) ความสาํคญัของนโยบายสาธารณะ  
      สมบติั ธาํรงคธ์ญัวงศ ์(2549: 25-29 อา้งถึงใน ณัฐฐา วินิจนยัภาค, 2555: 9) 
ให้ความสาํคญักบันโยบายสาธารณะในฐานะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของรัฐบาลในการ (1) กาํหนดทิศ
ทางการพฒันาประเทศ (2) ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (3) แกไ้ขปัญหาท่ีสําคญัของ
ประชาชน (4) ใชอ้าํนาจของรัฐบาลเพ่ือจดัสรรค่านิยมทางสังคม (5) เสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สงัคม (6) เสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน (7) การกระจายรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
(8) กระจายความเจริญไปสู่ชนบท (9) พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (10) การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  
  2.6.1.3  วตัถุประสงคข์องนโยบายสาธารณะ 
  การพฒันา คือความต้องการส่ิงท่ีดีข้ึนกว่าเดิม สําหรับทางเศรษฐศาสตร์มักจะ
กล่าวถึงสวสัดิการทางสงัคม (Social welfare) ท่ีดีข้ึนซ่ึงมีไดห้ลายมิติ โดยในมิติเวลาว่าเป็นในระยะ
สั้นหรือระยะยาว หรือการมองในมิติบุคคลท่ีแตกกนัไปและใหค้วามสาํคญัในแต่ละส่ิงแตกต่างกนั
ไป หรือมองในมิติภูมิทอ้งท่ีและวฒันธรรม โดยนกัวางแผนไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันา
เศรษฐกิจ ไว ้3 ดา้น ซ่ึงเป็นการสร้างพื้นฐานท่ีจะบรรลุถึงสวสัดิการทางสังคมท่ีดีได้ หรือเป็น
พื้นฐานท่ีดีท่ีทาํใหค้นหาความสุขหรืออยูดี่กินดีได ้ตามความตอ้งท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล โดย
พิจารณาวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ดา้น (ไม่ดา้นใดดา้นหน่ึง) ไดแ้ก่ (ณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี,  2552: 3-6) 

1)  ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ทาํให้มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน มกัจะพิจารณาจากการ
ขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การท่ีประเทศมี 
GDP ขยายตวัหมายถึงว่า ประชาชนโดยรวมมีความมัง่คัง่มากข้ึน ซ่ึงการขยายตวัได้ดีแสดงว่า 
ระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีดี สามารถนาํทรัพยากรไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาได ้

ในดา้นประสิทธิภาพนอกจากจะพิจารณาตวัเลข GDP แลว้ ควรพิจารณา  
ส่ิงอ่ืนด้วยว่าทรัพยากรท่ีมิไดน้ําไปใช้ในส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะการ
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พิจารณาคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ (อายุขยั) การศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ดงันั้น ตวัเลข GDP จึงตอ้งพิจารณาร่วมกบัตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ตวัอยา่งตวัช้ีวดัท่ีดี คือ ดชันีการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development Index) ท่ีโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Development Program: UNDP) ใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของคน การพิจารณาทั้ง 2 
ขอ้มูลจะช่วยใหก้ารวิเคราะห์ผลของนโยบายมีความสมบูรณ์ข้ึน 

กล่าวโดยสรุปในดา้นประสิทธิภาพ เป้าหมายจึงคาํนึงถึงการใชท้รัพยากร
ใหมี้ประโยชน์สูงสุดทาํใหเ้ศรษฐกิจมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหค้นมีความเป็นอยูดี่ข้ึน มีการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมเพ่ือการพฒันาระยะยาว ใน
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งไม่ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสียหาย เพื่อใหมี้การขยายตวั
อยา่งต่อเน่ือง 

2)   ดา้นเสถียรภาพ (Stability) เสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ี
ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัไม่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่มีการผนัผวนอยา่งรุนแรง (Shock) ใน
ระบบเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพสามารถมองไดห้ลายมิติ โดยทัว่ไป การท่ีระดบัราคาของสินคา้
ไม่เปล่ียนแปลงอย่างมากในเวลาท่ีรวดเร็ว ประชาชนท่ีมีรายได้ประจําท่ีปรับไม่ทันกับการ
เปล่ียนแปลงราคาท่ีรวดเร็วก็จะมีความเดือนร้อน นอกจากน้ี วตัถุประสงค์เสถียรภาพยงัหมาย
รวมถึงดา้นความมัน่คงของชีวิต มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นดว้ย 

3)   ดา้นความเท่าเทียมกนั (Equity) หากการพฒันายิง่ทาํใหค้วามไม่เท่าเทียม
กันของสังคมมากข้ึน สังคมจะมีความขดัแยง้สูง  การพฒันาจะไม่ย ัง่ยืน ความไม่เท่าเทียมนั้น 
โดยทัว่ไปนึกถึง ความเท่าเทียมทางดา้นรายได ้ เม่ือเศรษฐกิจขยายตวัไม่ทาํใหค้วามไม่เท่าเทียมกนั
สูงข้ึน โอกาสทางสังคมท่ีจะทาํให้คนท่ีมีรายไดน้้อยสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองไดห้รือไม่มี
อิทธิพลจาก โอกาสในการศึกษา ชนชั้นวรรณะ ค่านิยมในสังคม กฎหมาย เช้ือชาติ ศาสนา ฯลฯ ซ่ึง
ในสงัคมจะตอ้งดูแลขจดัอุปสรรคขดัขวางการเล่ือนฐานะของคนท่ีมีรายไดน้อ้ยทางสงัคม 
นโยบายสาธารณะมีเป้าหมายเพื่อให้สวสัดิการของคนในสังคมดีข้ึน จึงตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงค์
สามดา้นไปพร้อม ๆ กนั คือ การเจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนื ความมีเสถียรภาพ และความเท่าเทียมกนั เป็น
ท่ีน่าสังเกตว่า วตัถุประสงคด์งักล่าวในรายละเอียดจะคาํนึงถึงมิติดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากทางวตัถุ
ดว้ย เช่น การใชท้รัพยากรธรรมชาติ การพฒันาศกัยภาพของคน เพราะหากไม่คาํนึงถึงแลว้ การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นไปไม่ได ้ซ่ึงหากพื้นฐานดีทั้งสามดา้นดี คนก็สามารถพฒันาไดเ้ตม็
ศกัยภาพของตน 
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  2.6.1.4  ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
  การศึกษาถึงการแบ่งประเภทของนโยบายน้ีจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างกนั
ออกไป ตวัอยา่งเช่น  
               1) Theodore Lowi ไดแ้บ่งนโยบายออกเป็น 3 ประเภท โดยจาํแนกตาม
ลกัษณะของเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องนโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบกฎเกณฑ ์
(Regulatory Policy)  นโยบายการกระจายทรัพยากร (Distributive Policy) และนโยบายการจดั
ทรัพยากรเพิ่มเติม (Redistributive Policy) ต่อมา Fred M. Frohock ไดเ้พิ่มนโยบายเขา้ไปอีก            
2 ประเภท ไดแ้ก่ นโยบายสะสมทุน (Capitalization) และนโยบายจริยธรรม (Ethical ruling)               
(เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 9-11; ณฐัฐา วินิจนยัภาค, 2555: 11)  
    (1) นโยบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบกฎเกณฑ ์ เป็นนโยบายท่ีเก่ียวกบัการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมไดแ้ก่ การออก
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม กฎหมายคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงกาํหนดว่าคนหรือกลุ่มต่างๆ ตอ้งปฏิบติักนัอย่างไร บางคร้ังก็
เป็นกฎระเบียบท่ีออกโดยองคก์รอิสระในแต่ละดา้น เช่น การคา้ ความปลอดภยั การส่ือสาร การ
ควบคุมธุรกิจ และกิจกรรมทางสงัคมอ่ืนๆ  
    (2) นโยบายการกระจายทรัพยากร  เป็นนโยบายท่ีเก่ียวกบัการนาํบริการ
ของรัฐออกสู่ประชาชน หรือจดัหาสินคา้และให้บริการแก่คนบางกลุ่ม เช่น นโยบายสวสัดิการและ
สุขภาพ รวมทั้งนโยบายประกนัสังคมและความมัน่คงทางสังคมท่ีให้เงินแก่คนท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด 
    (3) นโยบายการจดัทรัพยากรเพิ่มเติม  เป็นการนาํนโยบายท่ีมีอยูแ่ลว้มา
จัดทาํใหม่ หรือเป็นนโยบายท่ีเพิ่มเติมข้ึนนอกเหนือจากนโยบายพื้นฐาน  เพื่อให้การจัดสรร
ทรัพยากรในสงัคมเกิดการกระจายเพิ่มข้ึน ซ่ึงหากเป็นนโยบายการกระจายทรัพยากรในขอ้ (2) แต่มี
ผลทาํให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม ก็ถือว่าเป็น
นโยบายจดัทรัพยากรเพิ่มเติมดว้ย เช่น นโยบายภาษีกา้วหน้า ซ่ึงเก็บจากคนรวยมากกว่าคนจน 
นโยบายการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมหรือการบริการ การเพิ่มตน้ทุนสวสัดิการทางสังคม ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการกระจายรายได ้โดยการจดัสรรทรัพยากรเพิ่มเติมมีผลกระทบโดยตรงต่อคนรวย 
จึงมีปัญหาในทางปฏิบติัและเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้
    (4) นโยบายสะสมทุน  คลา้ยกบันโยบายการกระจายทรัพยากร แต่
กระจายออกมาเพื่อระบุให้ชดัเจนว่าไม่ไดก้ระจายนาํไปบริโภค หากแต่รัฐบาลตอ้งให้เงินอุดหนุน
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เพื่อสะสมทุน เช่น เงินโอนให้เกษตรกร เงินอุดหนุนภาษี การสนบัสนุนเครดิตให้เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า
หรือคํ้าประกนัเงินกู ้หรือเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา 
    (5) นโยบายจริยธรรม เป็นการกําหนดความถูกต้องของการปฏิบัติ
บางอยา่งตามหลกัศีลธรรมท่ียึดถือ ซ่ึงอาจไม่ใช่ความผิดท่ีทุกคนเห็นตรงกนั เช่น กฎหมายห้ามทาํ
แทง้ หา้มผกูขาดทางการคา้ หา้มคา้กาํไรเกินควร 
   2) การศึกษาของ James E. Anderson และคณะ ในหนงัสือ Public Policy- 
Making ไดแ้บ่งประเภทนโยบายท่ีทาํการศึกษาออกเป็น 11 ประเภท (Anderson, 1984 อา้งถึงใน 
สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2549: 15-16) ไดแ้ก่ (1) นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ (2) นโยบายดา้น
การพลงังาน (3) นโยบายดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (4) นโยบายดา้นสวสัดิการทางสังคม 
การรักษาพยาบาลและการแก้ไขปัญหายากจน (5) นโยบายการกระจายความเท่าเทียมกันด้าน
ผลประโยชน์และรายได ้(6) นโยบายดา้นการศึกษา (7) นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน (8)นโยบายท่ี
เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ (9) นโยบายดา้นแรงงาน (10) นโยบายดา้นการเกษตร และ (11) นโยบาย
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 3)  Shakansky (1971: 62  อา้งถึงใน ชาํนาญ คํ้าชู. 2556) ไดแ้บ่งประเภทของ
นโยบายสาธารณะตามกระบวนของนโยบายไว ้ 3  ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1) ขั้นนโยบายสาธารณะ (Public  policy)  เป็นขั้นตอนของการดาํเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีตั้ งเป้าหมายหรือตั้งใจไวว้่าตอ้งการกระทาํเช่นนั้นเพื่อให้ได้มาซ่ึง
นโยบายสาธารณะ  หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงคือ ขั้นตอนเร่ิมตน้เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงนโยบายสาธารณะ  โดย
ปกตินโยบายสาธารณะจะเป็นนโยบายท่ีสมบูรณ์ไดน้ั้นตอ้งผ่านกระบวนการทางรัฐสภา  กล่าวคือ  
เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณา  หรือมีการประกาศใหส้าธารณชนไดรั้บทราบเสียก่อน 

     (2)  ขั้นผลผลิตของนโยบาย (Policy  outputs)   เป็นขั้นตอนท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงผลของนโยบายท่ีรัฐบาลไดด้าํเนินการ  กล่าวคือ  เม่ือมีการประกาศใชน้โยบายสาธารณะ  และมี
การดาํเนินการตามนโยบายตามกลไกของรัฐบาล  ทาํให้รัฐบาลคาดหวงัผลการดาํเนินการของ
นโยบายตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย   

   (3) ขั้นผลกระทบของนโยบาย (Policy  impacts)  เป็นขั้นตอนท่ีแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการนาํนโยบายไปปฏิบติั  ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีทั้งผลกระทบในเชิง
บวก  หรือผลกระทบในเชิงลบ  รวมทั้งอาจจะเป็นผลกระทบท่ีผูก้าํหนดนโยบายคาดการณ์ไวห้รือไม่
กไ็ด ้ 

 4)  Steiss, 2003: 85 (อา้งถึงใน ปิยะพงษ ์บุษบงก,์ 2552: 19-20)  ไดเ้สนอ
นโยบาย 4 ประเภทในรูปของ “เมตริกซ์นโยบาย” (Policy  matrix) โดยมีเกณฑจ์าํแนก ประกอบดว้ย
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เกณฑด์า้นเน้ือหานโยบาย (Policy content) และระดบันโยบาย (Policy level) ทั้งน้ี เน้ือหานโยบาย มี 5 
มิติ กล่าวคือ (1) ตอบคาํถามอะไร (What) นัน่คือวตัถุประสงคข์องนโยบาย (Objectives) (2) จะทาํเม่ือไร 
(When) นัน่คือการจดัความสาํคญัของนโยบาย (Priorities) (3) จะทาํท่ีไหนจึงจะประสบความสาํเร็จ 
(Where) นัน่คือ พื้นท่ีเป้าหมาย (Locus) (4) จะทาํอยา่งไร (How) นัน่คือ วิธีการ (Means) และ (5) ใช้
มาตรฐานใด (Standards) ในการประเมินความสาํเร็จ (for the evaluation) ส่วนระดบันโยบายมี 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ (1) นโยบายทัว่ไป (General policy) (2) แผนนโยบาย (Plan policy) (3) แผนงานนโยบาย (Program 
policy) (4) นโยบายเชิงปฏิบติั (Implementing policy) และ (5) นโยบายเชิงควบคุม (Control policy)  เม่ือ
นาํเกณฑ์ดา้นเน้ือหานโยบายและเกณฑ์ระดบันโยบายมาไขวก้นัในรูปเมตริกซ์ก็จะเกิดนโยบาย 4 
ประเภท ดงั ภาพที ่2.22 

 
 นโยบาย

ทัว่ไป 
General 
Policy 

แผนนโยบาย
Plan Policy 

แผนงาน
นโยบาย

Program 
Policy 

นโยบายเชิง
ปฏิบัติ

Implementing 
Policy 

นโยบายเชิง
ควบคุม
Control 
Policy 

วตัถุประสงค์
Objectives 

นโยบายพืน้ฐาน 
Basic Policy 

 

นโยบายการดาํเนินการ 
Administrative Policy 

ลาํดบั
ความสําคัญ

Priority 

 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย
Locus 

     

วธีิการ 
Means 

 
นโยบายการบริหาร 
Executive Policy 

 

นโยบายว่าด้วยวิธีการทาํงาน
Technical Policy 

มาตรฐานการ
ดาํเนินการ 
Standards 

 

 
ภาพที ่2.22  เมตริกซ์เพื่อการจาํแนกประเภทนโยบายตามเกณฑด์า้นเน้ือหาและ 
        ระดบันโยบายของ Alan Walter Steiss 
แหล่งทีม่า :  Steiss, 2003: 86 (อา้งถึงใน ปิติพงษ ์บุษบงก.์ 2552: 20). 
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 จากแผนภาพดา้นเน้ือหาและระดบันโยบาย นาํมาสู่นโยบาย 4 ประเภท ซ่ึงมี
จุดเนน้ต่างกนั (ปิติพงษ ์บุษบงก,์ 2552: 20-21) ดงัน้ี 

(1) นโยบายพื้นฐาน (Basic Policy) เป็นนโยบายในระดบันโยบายทัว่ไปหรือ
แผนนโยบายท่ีเป็นภาพกวา้ง และเป็นนโยบายท่ีให้ความสาํคญักบัการวางวตัถุประสงคแ์ละลาํดบั
ความสาํคญัของประเดน็ปัญหาต่างๆ วา่อะไรควรไดรั้บการสะสางหรือพฒันาก่อนหลงั เช่น นโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐท่ีปรากฎในรัฐธรรมนูญ หรือคาํแถลงนโยบายของรัฐบาล หรือ แผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นตน้ 

(2) นโยบายการบริหาร (Executive Policy) เป็นนโยบายในระดบันโยบาย
ทั่วไป หรือแผนนโยบายท่ีเป็นภาพกว้างเหมือนกับนโยบายพ้ืนฐาน และเป็นนโยบายท่ีให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดวิธีการและมาตรฐานดาํเนินการ เพื่อวางเป็นหลกัการให้กบัผูป้ฏิบติั เช่น 
แนวนโยบายของรัฐมนตรีท่ีกาํหนดใหก้ระทรวงนาํไปเป็นกรอบในการปฏิบติั 

(3) นโยบายการดาํเนินการ (Administrative) เป็นนโยบายในการนาํปฏิบติั
และการควบคุม ซ่ึงผูกติดอยู่กบัหน่วยปฏิบติั และเป็นนโยบายท่ีให้ความสําคญักบัการวางแผน
วตัถุประสงคแ์ละระดบัความสําคญัของประเด็นปัญหาต่างๆ ว่าควรจะไดรั้บหรือพฒันาก่อนหลงั 
อาทิ ปลดักระทรวงกาํหนดขอ้บญัญติักระทรวงหรือกฎกระทรวง และตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบติัราชการ เพื่อใชใ้นการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

(4) นโยบายว่าดว้ยวิธีการทาํงาน (Technical Policy) เป็นนโยบายในการ
นาํไปปฏิบติัและการควบคุม ซ่ึงผกูติดอยูก่บัหน่วยปฏิบติัเหมือนกบันโยบายการดาํเนินการ และเป็น
นโยบายท่ีใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดวิธีการและมาตรฐานการดาํเนินการ อาทิ อธิบดีหรือหวัหนา้
ส่วนราชการวางขั้นตอนในการปฏิบติังานและวิธีการทาํงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบหรือการบรรลุ
เป้าหมายท่ีหน่วยงานแม่หรือหน่วยงานบนสายบงัคบับญัชากาํหนด 
  2.6.1.3  เคร่ืองมือของนโยบายสาธารณะ    

  เคร่ืองมือสาํคญัท่ีรัฐบาลเลือกใชเ้พื่อสร้างอิทธิพลและมีผลต่อเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงชีวิตผูค้นในสังคม โดยการเลือกใช้เคร่ืองมือแต่ละอย่างข้ึนอยู่กับประสิทธิผล 
เหตุผลทางการเมืองและประเพณี โดยเคร่ืองมือนโยบายบางอย่างอาจใชไ้ดผ้ลกบันโยบายบางดา้น 
แต่อาจใชไ้ม่ไดผ้ลกบันโยบายดา้นอ่ืน (Peters, 1986: 5-10 อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550: 18-
19) สาํหรับเคร่ืองมือสาํคญัของนโยบายสาธารณะ มีดงัต่อไปน้ี 

  1) กฎหมาย (Law) เป็นเคร่ืองมือเฉพาะของรัฐบาลโดยรัฐบาลสามารถออก
กฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยอาศยัอาํนาจรัฐหนุนหลงั ขณะท่ีภาคเอกชนไม่สามารถใชก้ฎหมายได้
เหมือนรัฐบาล โดยอาจใชเ้คร่ืองมืออ่ืนในการผลกัดนันโยบาย ส่วนมากการออกกฎหมายมีผลใหค้น
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ยึดถือและปฏิบัติตาม แต่นโยบายหลายอย่างต้องมีการติดตามผลและการบังคบัใช้ด้วย เพราะ
กฎหมายมีทั้งท่ีเป็นประโยชน์และสร้างภาระใหก้บัประชาชน 

2) การบริการ (Services) รัฐบาลจดับริการจาํนวนมาก เช่น การป้องกนั
ประเทศ การศึกษา แต่การจดับริการของภาครัฐอาจเกิดปัญหาหลายอยา่ง โดยเฉพาะปัญหาค่าใชจ่้าย
ทาํให้เกิดคาํถามว่าการจดับริการของรัฐมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือควรจะจา้งเหมาแทนไดห้รือไม่ 
หรือเปล่ียนเป็นการใชห้น่วยงานก่ึงรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนส่วนหน่ึงและหารายไดเ้องส่วน
หน่ึงเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายของรัฐ 
 3) เงิน (Money) เป็นการโอนเงินให้ประชาชน  องคก์าร และหน่วยงาน
รัฐบาล เช่น ประกนัสงัคม ประกนัตกงาน ใหเ้งินอุดหนุนภาคการเกษตร หรือใหเ้งินอุดหนุนอ่ืนๆ ซ่ึง
เป็นวิธีการไม่ค่อยไดผ้ลตรงตามเป้าหมาย เช่น หน่วยงานประกนัสังคมตั้งใจให้เงินเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการดาํรงชีวิต เพื่อใชค้นขวนขวายหางานทาํ แต่บางคนก็พอใจท่ีจะรับเงินประกนัสังคมไปเร่ือยๆ 
หรือนาํไปใชจ่้ายอยา่งอ่ืน เช่น ซ้ืออาหารเล้ียงสุนขั อีกทั้งผูค้อยรับเงินมีจาํนวนมาก จึงตอ้งใชเ้งินไป
จา้งเจา้หน้าท่ีหรือสร้างสํานักงาน เงินท่ีจะให้ก็อาจไม่ถึงมือคนบางกลุ่มอย่างท่ีตั้งใจ และการรวม
ศูนยก์ารตดัสินใจอยูท่ี่ส่วนกลาง ยิ่งกว่านั้น การให้เงินอุดหนุนยงักระตุน้ให้ทอ้งถ่ินใชจ่้ายเพิ่มและ
สร้างกลุ่มผูรั้บบริการ จนทาํให้การใชเ้งินไม่เป็นช้ินเป็นอนัและไม่สนองต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของประชาชน 

4)  ภาษีอากร (Taxes) รัฐบาลเป็นผูใ้ห้แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นผูรั้บจาการ
จดัเกบ็ภาษีอาการ การเลือกประเภทและฐานภาษีมีผลต่อการกระจายรายได ้ในทางทฤษฎี การลดภาษี
จะช่วยเพิ่มอาํนาจการใชจ่้ายของประชาชน ขณะท่ีการเพิ่มภาษีจะไปลดอาํนาจการจ่ายของประชาชน 
แต่นโยบายภาษีก็จะไม่มีผลแน่นอนเท่ากบัโครงการท่ีจ่ายใหป้ระชาชนโดยตรง เช่น การลดภาษีการ
สร้างบา้นเพื่อจูงใจใหค้นอยากมีบา้นเป็นของตนเองแต่มีผลนอ้ยกว่าโครงการสร้างบา้นใหป้ระชาชน 
ภาษีอาจเป็นเคร่ืองมือของนโยบาย เช่น การเก็บภาษีมลพิษเพื่อเป็นเคร่ืองมือของนโยบายรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใชร้ะบบตลาดเขา้มาเพื่อให้จ่ายตามท่ีมีส่วนสร้างมลพิษ ยิ่งไปกว่านั้น ภาษีอาจเป็น
แรงจูงใจหรือยบัย ั้งการกระทาํบางอยา่ง ซ่ึงอาจจะดีกวา่การบงัคบัโดยตรง 

5)  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ชนิดอ่ืน (Other economic instruments) 
นโยบายยงัมีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์อย่างอ่ืนอีกมาก เช่น รัฐบาลให้เครดิตแก่เกษตรกรเพื่อซ้ือ
ท่ีดินและสินคา้ทางการเกษตร ถา้ไม่ใหย้ืมเงินโดยตรงก็อาจจะช่วยประกนัหรือยกเลิกการคํ้าประกนั 
หรืออาจประกนัทรัพยสิ์น  เช่น การประกนันํ้ าท่วม หรือคํ้าประกนักิจการในประเทศ เคร่ืองมือทาง
เศรษฐกิจเหล่าน้ีมีความสําคญัต่อผูรั้บประโยชน์และมีอิทธิพลต่อการใชเ้งินจาํนวนมาก แต่ไม่ได้
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แสดงในรายการบญัชีของรัฐบาล การดูขนาดของรัฐบาลอาจดูจากตวัเลขการใชจ่้ายและการจา้งงาน 
แต่การใชเ้งินนอกงบประมาณทาํใหย้ากต่อการตรวจสอบและควบคุมของรัฐบาล 

6)  การขอร้อง (Suasion) หากการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ขา้งตน้ลม้เหลว รัฐบาล
อาจใชว้ิธีขอร้อง รัฐบาลมีอาํนาจพูดในนามสาธารณะและประณามผูค้ดัคา้นว่าทรยศแก่ชาติหรือเห็น
แก่ตวั  อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลมีวิธีบีบทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ทาํสัญญาซ้ือขาย หรือ
ให้เงินช่วยเหลือ การบีบจะไดผ้ลต่อเมือประชาชนมองว่ารัฐบาลแสดงออกโดยชอบทาํ หากรัฐบาล
ไม่มีความชอบธรรม การขอร้องก็ไม่ค่อยไดผ้ล เม่ือเป็นเช่นนั้น รัฐบาลก็ตอ้งหันไปใชว้ิธีบีบบงัคบั 
เช่น การเรียกเกบ็ภาษีหรือใชอ้าํนาจบงัคบัโดยตรง 
  2.6.1.5  ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบาย-แผนงาน-โครงการ 
    สมพร แสงชยั (2548: 1-2) ไดอ้ธิบายไวใ้น หนงัสือ “การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์”สรุปความว่า เพื่อให้แผนท่ีเกิดข้ึนสอดคลอ้งกับแนวนโยบายหรือแนวทางท่ีภาครัฐหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารไดก้าํหนดไว ้การวางแผนจึงตอ้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบันโยบาย
และแผนในระดบัสูงข้ึนไป โดยผูว้างแผนในระดบัล่างลงมาตอ้งยอมรับนโยบาย หรือยทุธศาสตร์/
กลยทุธ์ของรัฐบาลหรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการนาํเอานโยบายหรือแนวทางกาํหนดไวม้าปฏิบติั
นั้น ผูว้างแผนระดบัล่างจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้ม โดยอาจปรับปรุงและแกไ้ขวิธีการปฏิบติั
ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ทั้งน้ี หากเห็นว่าการปฏิบติัตามนโยบายหรือแนวทางดังกล่าวจะส่งผลร้าย
มากกว่าผลดีควรเขา้หารือกบัผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อแจง้ผลใหท้ราบ แต่หากผูบ้ริหารระดบัสูงยนืยนั
ให้ปฏิบติั ผูป้ฏิบติัย่อมตอ้งปฏิบติัตาม อย่างไรก็ตาม ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้การปฏิบติั
ปราศจากผลร้ายหรือให้มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้  โดยลาํดบัชั้นของการวางแผน 
(Hierarchy of Planning) ดงั ภาพที ่2.23 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า ลาํดบัแนวคิดหรือขั้นตอนของการวางแผน 
สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1) นโยบายหรือแนวคิดระดบัสูงเป็นการวางแผนระดบัแนวทาง เพื่อกาํหนด
หลกัเกณฑห์รือมาตรฐาน (Normative Planning) การวางแผนระดบัน้ี ยอ่มเป็นการกาํหนดนโยบาย
ท่ีเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุด โดยตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงค่านิยม หรือสมมติฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง มีการกาํหนดเป้าประสงคแ์ละอุดมคติท่ีพึงปรารถนาเอาไว ้และมีการตดัสินใจว่าควนจะ
ทาํอะไร (What ought to be done?) 

2)  การวางแผนกลยทุธ์เป็นระดบัรองลงมาจากการวางนโยบาย แผนกลยทุธ์
อาจเป็นแผนระดบัชาติ ระดบัสาขา หรือกระทรวง หรือระดบักรม แผนกลยุทธ์อาจเป็นแผนหรือ
แผนงานท่ีไดรั้บการพฒันาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐหรือผูบ้ริหารระดบัสูง การวางแผนกล
ยุทธ์หมายความว่าไดมี้การเปรียบเทียบ ไดมี้การคดัเลือกและหาแนวทางเพ่ือปฏิบติัเพื่อให้บรรลุ
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วตัถุประสงคห์รือจุดหมายท่ีตอ้งการไวอ้ย่างละเอียด และไดมี้การตดัสินใจว่าจะทาํอะไรไดบ้า้ง 
(What can be done?) เพื่อใหไ้ดว้ตัถุประสงคท่ี์กาํหนดเอาไว ้

3) ในระดบัสุดทา้ยคือ การวางแผนปฏิบติัการ การวางแผนโครงการและการ
ปฏิบัติการตามโครงการเพื่อให้เกิดผลท่ีต้องการหรือเป็นการตั้ งใจกระทําเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้การวางแผนระดบัน้ี จึงเนน้การตดัสินใจว่าจะทาํอะไร (What will be done?) 
เพื่อใหส่ิ้งนั้นๆ เกิดข้ึนและเป็นการสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และนโยบายท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 
 

 
        
ภาพที ่2.23  ลาํดบัชั้นของการวางแผน (Hierarchy of Planning) 
แหล่งทีม่า:  Smith, 1993: 82 (อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 2). 
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              2.6.2  การจัดทาํยุทธศาสตร์  
  2.6.2.1 ความหมายของยทุธศาสตร์และแผนยทุธศาสตร์  
   1)  ความหมายของยทุธศาสตร์ 
   พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2548: 20) ไดใ้ห้นิยามว่า “ยทุธศาสตร์ คือ ส่ิงท่ี
องคก์รทาํเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จ” โดยความสําเร็จของแต่ละองคก์รย่อมไม่เหมือนกนั หากเป็น
องคก์รเอกชน ความสาํเร็จอาจจะอยูท่ี่ตวัเลขทางการเงิน ถา้เป็นหน่วยงานราชการ ความสาํเร็จก็อยู่
ท่ีการบรรลุวิสยัทศัน์ 
 2)  ความหมายของแผนยทุธศาสตร์  
   นกัวิชาการหลายๆ ท่าน ไดใ้ห้นิยามหรือคาํจาํกดัความของแผนยทุธศาสตร์ 
(Strategic Plan)ไวด้งัน้ี 

(1) ทศพร ศิริสมัพนัธ์ (2539 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
2555: 4) ไดใ้หค้วามหมายของแผนยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 

 เป็นเอกสารท่ีระบุวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ดาํเนินงานขององคก์รหน่ึงๆ 

 เป็นแผนระยะยาว ท่ีบอกถึงทิศทางการดาํเนินงานขององค์กร 
สําหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประสาน และกาํกบัติดตามการดาํเนินงานในส่วนงานต่างๆ ของ
องคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทาง และจงัหวะเวลาท่ีสอดคลอ้งกนั 

 เป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และ
ภายในองค์กร เพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และกาํหนดแนวทางการดาํเนินการของ
องคก์รใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัแนวโนม้ของสถานการณ์ดงักล่าว 

3)  การบริหารยุทธศาสตร์ 
การบริหารยุทธศาสตร์คือการตอบคาํถามสําคญั 4 คาํถาม คือ (1) ปัจจุบนั 

เราอยู ่ณ จุดไหน (Where are we now?) (2) ในอนาคต เราตอ้งการไปสู่ จุดไหน (Where do we 
want to be?) (3) เราจะไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร? (How do we want to get there?) และ (4) เราตอ้งการ
จะทาํหรือปรับเปล่ียน อะไรบา้ง เพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change in order to get 
there?) โดยสามารถแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํถามทางยทุธศาสตร์และองคป์ระกอบของการ
บริหารยทุธศาสตร์ ดงั ภาพที ่2.24  
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ภาพที ่2.24  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาํถามทางยทุธศาสตร์และองคป์ระกอบของการบริหารยทุธศาสตร์   
แหล่งทีม่า:  พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2548: 21. 
 
   การบริหารยทุธศาสตร์มีองคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น และมีความสัมพนัธ์เป็น
วงจรดงัแสดงใน ภาพที ่2.25 ดงัน้ี (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ 2548: 24-27) คือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.25  องคป์ระกอบหลกัของการบริหารยทุธศาสตร์ 
แหล่งทีม่า:  พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2548: 24.    
  

ปัจจุบนั เราอยู ่ณ จุดไหน 
(Where are we now?) 

เราตอ้งการไปสู่ จุดไหน 

(Where do we want to be?) 

เราจะไปสู่จุดนั้น ไดอ้ยา่งไร 
(How do we get there?) 

เราตอ้งทาํหรือปรับเปล่ียนอะไร
เพื่อไปถึงจุดนั้น 

(What do we have to do of 
change in order to get there?) 

การวเิคราะห์ SWOT 
(จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 

การกาํหนดวสิยัทศัน์และทิศทาง
ขององคก์ร 

การกาํหนดยทุธศาสตร์ 
(Strategy Formulation) 

การแปลงยทุธศาสตร์สู่การ
ปฏิบติั 

(Strategy Excecution) 

การวเิคราะห์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การนํายุทธศาสตร์ 
ไปสู่การปฏิบตั ิ

การกาํหนดทศิทาง      

ขององค์กร 

การจัดทาํยุทธศาสตร์ 
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(1) การกาํหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) เป็นการ
กาํหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ ภารกิจ และประเด็นยทุธศาสตร์ขององคก์ร เพื่อบ่งช้ีว่าองคก์รจะมุ่งไปยงั
ทิศทางใด และยงัมีส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทศัน์หรือภารกิจขององคก์รให้กลายมาเป็นประเด็น
ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคใ์นการดาํเนินงานท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

(2) การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ถึงปัจจยัและสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รและยทุธศาสตร์ขององคก์ร รวมทั้งสถานะ
ของตวัองค์กรอย่างชัดเจนยิ่งข้ึน โดยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจยัหรือ
สภาวะแวดลอ้มภายนอกมีลกัษณะและการเปล่ียนแปลงอยา่งไร และก่อให้เกิดโอกาสและขอ้จาํกดั
ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง รวมทั้ งทาํให้ทราบว่าทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ต่างๆ ขององคก์รมีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร และจะช่วยให้องคก์รบรรลุความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งไร 

(3) การจดัทาํยทุธศาสตร์ (Strategic Formulation) เป็นการนาํขอ้มูล
และความรู้ท่ีไดรั้บจากการกาํหนดทิศทางและการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในขององคก์รมา
จดัทาํเป็นยทุธศาสตร์ในระดบัและรรูปแบบต่างๆ เพื่อประเมินและคดัเลือกยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะแก่
องคก์รมากท่ีสุด การจดัทาํยทุะศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัการวางแผนอยา่งใกลชิ้ด (ในบางกรณีการ
วางแผนยทุธศาสตร์คือการจดัทาํยุทธศาสตร์ขององคก์ร แต่ไม่ใช่ว่าการจดัทาํยุทธศาสตร์ตอ้งเป็น
การวางแผนทุกคร้ัง) 

(4) การปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของการบริหารยทุธศาสตร์ โดย
เป็นการนาํยทุธศาสตร์ท่ีไดว้างแผนจดัทาํและคดัเลือกไวม้าดาํเนินการประยกุตเ์พื่อให้เกิดผลลพัธ์
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ทั้งน้ี แมจ้ะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนยทุธศาสตร์ไวดี้เพียงใด แต่ถา้การ
ปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อ
องคก์ร  

 เน่ืองจากเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  
ดงันั้น จึงทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและ
สอดคลอ้งกบัทิศทางในการดาํเนินงานและเป้าหมายขององคก์รท่ีอาจตอ้งเปล่ียนไป กระบวนการ
บริหารเชิงยทุธศาสตร์จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีหยดุน่ิงแต่จะตอ้งมีการดาํเนินต่อไปอยา่งไม่ส้ินสุด 
  2.6.2.2  การวิเคราะห์ SWOT 
 1)  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (Strengths 
Weeknesses Opportunities Threats: SWOT) การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการ
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วิเคราะห์กลยทุธ์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด มีการพฒันามาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1950-1960 โดยมีการใชอ้ยา่ง
แพร่หลายใน Harvard Business School เพื่อทาํการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
เน่ืองจากการวิเคราะห์ SWOT สามารถทาํการวิเคราะห์สภาวะขององคก์ารทั้งภายในและภายนอก 
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัขององคก์รอยา่งเป็นระบบก่อนการวางยทุธศาสตร์  โดยการวิเคราะห์ 
SWOT เป็นการมอง 4 เร่ืองสาํคญั (จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 44-45)  
    (1) S: Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพและ
ความสามารถทางการแข่งขนั เช่น ทกัษะและความเช่ียวชาญขององคก์าร โครงสร้างขององคก์าร 
ภาพลกัษณ์ หรือช่ือเสียงขององคก์าร เทคโนโลยแีละความสามารถในการใหบ้ริการ 

 (2)  W: Weaknesses เป็นจุดอ่อนดา้นทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพ และความ
เสียเปรียบทางการแข่งขนั เช่น ทิศทางยทุธศาสตร์ท่ีไม่ชดัเจน ปัญหาดา้นงบประมาณ บุคลากรขาด
ทกัษะและความชาํนาญ คุณภาพการใหบ้ริการตํ่า ขาดเทคโนโลยสีนบัสนุน มีปัญหาการดาํเนินงาน
ภายใน มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารบ่อย เป็นตน้ 

(3) O: Opportunities เป็นโอกาสขององคก์ารท่ีมีศกัยภาพภายนอกท่ี
เอ้ืออาํนวย ประกอบดว้ย นโยบายรัฐบาลสนบัสนุน  มีหน่วยงานภายนอกใหบ้ริการเช่นเดียวกบั
องคก์าร สถานท่ีตั้งของสาํนกังาน ความสามารถในการระดมทุนจากภายนอก เป็นตน้ 

(4) T: Threats อุปสรรคภายนอกท่ีทาํให้องค์การตอ้งปรับตวั 
ประกอบดว้ย การเขา้มาของคู่แข่งขนัท่ีมีศกัยภาพ อุปสรรคจากการบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถ
ทดแทนกนัได ้ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีมากข้ึนกว่าเดิม ขอ้กาํหนดหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีทาํ
ใหอ้งคก์ารล่าชา้ในการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

3) การวิเคราะห์ SWOT ใหมี้ประสิทธิภาพ  ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
ผู ้บริหาร ควรมีประเด็นในการวิ เคราะห์  เช่น การวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกควรใช้หลักการ 
PEST/PESTLE มาวิเคราะห์ ส่วนการการวิเคราะห์ในระดบัอุตสาหกรรม (Industrial Analysis) ใช ้Five 
Force Model (5-F Model) มาประกอบการวิเคราะห์ใหค้รอบคลุมประเด็นควรพิจารณาในการจดัทาํ
ยทุธศาสตร์ มิฉะนั้นแลว้ ผูว้ิเคราะห์จะคิดแต่เร่ืองท่ีตนสนใจและมีขอ้มูลเท่านั้น แต่อาจละเลยบางเร่ือง
ท่ีมีประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารหรือหน่วยงานในการกาํหนดยุทธศาสตร์  (จิรประภา                    
อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 46-49) ดงัแสดงใน ภาพท่ี 2.26 
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ภาพที ่2.26  ปัจจยัท่ีใชใ้นการการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
แหล่งทีม่า :  จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 46. 
 

(1)  PEST 
     PEST Analysis คือ เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการวิเคราะห์แนวโนม้
ของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศยัการขอ้มูลของการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มเชิงมหภาค (Macro 
Environment Analysis)  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก็ประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางนโยบาย ( P: Policy/Politic)
และการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (E: Economic) ปัจจยัทางสภาพสังคม (S: Social)  และ          
ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม (T – Technology) สาํหรับบางธุรกิจนั้นเคร่ืองมืออยา่ง PEST 
อาจไม่มีความละเอียดพอท่ีจะตอบสนองความมัน่ใจในการทาํแผนการตลาดในการทาํธุรกิจต่อไป 
หรือคิดว่า การวิเคราะห์จากขอ้มูลเพียง 4 หัวขอ้นั้นไม่เพียงพอ ก็สามารถนาํ PEST ไปใชต่้อยอด
ดว้ยการเพิ่มมุมท่ีตอ้งวิเคราะห์เขา้ไปอีก เช่น การเพิ่มปัจจยัดา้นกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั (L: Legal) และปัจจยัดา้นส่ิงแวลอ้ม (E: Environment) ก็จะกลายเป็น PESTLE โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (อิงคค์วิต้ี, 2557; สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556: 6-1 - 6-5) 

PESTLE (ระดบัมหภาค) 
P-Policy/Politics 
E- Economics 
S-Society 
T-Technology 
L-Legal 
E-Environment 

5-F Model (ระดบัอุตสาหกรรม) 
- The Threat of Substiitute 

Product 
- The Threat of the Entry of 

New Competitors) 
- The Intensity of 

Competitive Rivalry 
- The Bargaining Power of 

Cystomer 
- The Bargaining Power of  

Suppliers 
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1.1 ปัจจยัทางนโยบายและการเมือง (P: Policy/Politic)  คือ ปัจจยั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ ในบางช่วงเวลารัฐ
อาจมีการส่งเสริมการส่งออก กจ็ะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีมีการส่งสินคา้ไปขายนอกประเทศไดเ้ปรียบ รวม
ไปถึงขอ้ตกลงและขอ้กฎหมายทางการคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาโดยข้ึนอยูก่บันโยบาย
ของรัฐ ท่ีทาํให้เราตอ้งคอยปรับตวัหรือช่วยผูป้ระกอบการตดัสินใจว่าเราพร้อมท่ีจะลงทุนใน
ประเทศท่ีมีนโยบายแบบน้ีหรือไม่ โดยปัจจยัทางการเมืองท่ีควรนาํมาวิเคราะห์โดยใชP้EST ไดแ้ก่ 
1) สถานะความมัน่คงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยเพียงใด  2) ปัญหา
คอรัปชัน่ท่ีมีในประเทศมีมากจนภาษีของประชาชนไม่ไดถู้กนาํไปส่งเสริมในดา้นสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ หรือเปล่า 3) อิสระและเสรีภาพในการทาํธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละทอ้งถ่ิน 4) 
กฎระเบียบปฏิบติัและขอ้หา้มในการทาํธุรกิจ 5) การควบคุมการนาํเขา้และการส่งออก 6) มีการเรียก
เก็บอตัราค่าธรรมเนียมและการจดัเก็บภาษีอยา่งไร 7) กฎหมายในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ การขโมยขอ้มูล สวสัดิการพนกังาน 8) การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา
มีการใหค้วามคุม้ครองอยา่งไร และครอบคลุมแค่ไหน 

1.2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (E – Economic) ปัจจยัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงมีผลกบัทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็นอยา่งมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศเป็นตวักาํหนด
กาํลงัซ้ือของคนในประเทศ และเป็นตวักาํหนดตลาดขนาดใหญ่ในประเทศอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัใน
หัวขอ้น้ีก็สามารถช่วยเราวางแผนธุรกิจว่าจะเลือกดาํเนินการเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและแนวโนม้ของเศรษฐกิจในอนาคตไดอี้กดว้ย โดยเราสามารถวิเคราะห์ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจได้จากหัวข้อเหล่าน้ี 1) ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบ้ีย 2)อัตรา
แลกเปล่ียนในประเทศ 3) อตัราการว่างงานของคนในประเทศ 4) อตัราค่าแรงขั้นตํ่าและค่าแรงของ
พนกังานโดยเฉล่ีย 5) ระดบัชนชั้น และกาํลงัซ้ือของผูค้นในประเทศ 6) เพดานราคาของสินคา้และ
บริการท่ีเราสนใจ 7) ตลาดหุน้ของประเทศ 8) วงจรของธุรกิจท่ีเราสนใจ  

1.3 ปัจจยัทางสงัคม (S: Social) หมายถึงปัจจยัทุกๆ อยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั สภาพแวดลอ้ม สภาพสังคม  วฒันธรรม และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพ้ืนท่ีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
ก่อนท่ีจะเร่ิมทาํการตลาดให้ไดถู้กทาง เพราะวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่าง
กนัออกไป การท่ีจะเขา้ไปทาํตลาดในพ้ืนท่ีต่างๆ เราตอ้งเขา้ไปศึกษาในส่วนน้ีก่อนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
ธุรกิจจะสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและเป็นท่ีสนใจของคนในชุมชนในดา้นท่ีดีโดยท่ีไม่ส่งผล
กระทบดา้นลบใดๆ ต่อคนในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) มีการเพิ่มหรือลดของประชากรใน
สงัคมมากนอ้ยเพียงใด 2) ทศันคติต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน 3) การจบัจ่ายใชส้อยของ
คนในชุมชนเนน้สินคา้นาํเขา้หรือสินคา้พื้นท่ีมากกว่ากนั 4) ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากนอ้ยแค่
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ไหน 5) พฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางในชุมชน  5) วิถีชีวิตของ
คนในสังคม 6) พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ 7) อตัราการอพยพเขา้หรือออกของคนในชุมชน 8) 
คุณภาพชีวิตการเป็นอยู ่9) อายแุละเพศ 10) การแบ่งชนชั้นวรรณะ 11) สิทธิเสรีภาพของผูค้น 
 1.4  ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม (T: Technology) แต่ละ
พื้นท่ีในการทาํธุรกิจกมี็การพฒันาของนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัออกไป บางชุมชนอาจ
อาศยัอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีแต่กบับางชุมชนกลบัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยใีนการดาํเนินชีวิต
เป็นอยา่งมาก รวมไปถึงแนวโนม้ในอนาคตว่าถา้ในอนาคตมีเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาและธุรกิจเราจะ
เป็นอยา่งไร ตวัอยา่งของการวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ 1) การพฒันาดา้นเทคโนโลยี
และนวตักรรมส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ 2) ปัญหา
การประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งขาดองคค์วามรู้และเงินทุน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value added) และคุณค่าสินคา้ (Value Creation) 
 1.5  ปัจจยัทางกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั (L: Legal) ท่ีมีผล
ต่อการทาํธุรกิจหรือการประกอบกิจการ ได้แก่ 1) มาตรการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรมและความปลอดภยัของประเทศไทย เป็นท่ียอมรับของตลาดโลก 2) การพฒันารูปแบบ
มาตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศคู่คา้เป็นอุปสรรคในการขยาย ตลาดการส่งออกสินคา้  

 1.6  ปัจจยัเชิงส่ิงแวดลอ้ม (E: Environment) ว่ามีผลอยา่งไรใน
การทาํธุรกิจไดบ้า้งจาก 1) สภาพอากาศ 2) ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นผลจากการพฒันาอุตสาหกรรม 3) การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต/การผลิตพลงังาน
ทดแทนท่ีมีผลต่อรายได้ของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและช่วยพัฒนาระบบผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 4) การต่อตา้นของชุมชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในฐานะผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียจากการดาํเนินโครงการ 5) ปัญหามลพิษทางดิน นํ้า และอากาศ 6) ระบบรีไซเคิล  7) 
ระบบกาํจดัขยะ8) ทศันคติการรักส่ิงแวดลอ้มของคนในชุมชน เป็นตน้ 

(2)  Five Force Model (5-F Model) 
 แนวคิด  Five Force Model เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํมา
ประยุกต์ใช้ในการวิ เคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ  ซ่ึง ประกอบไปด้วยปัจจัยท่ี
เฉพาะเจาะจงและกระทบต่อธุรกิจโดยตรง เช่น คู่แข่งขนั ลูกคา้ แรงงาน และ ผูจ้ดัจาํหน่าย ซ่ึง
รูปแบบการวิเคราะห์อุตสาหกรรมท่ีใช้ คือ รูปแบบการประเมินสภาวะการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรม (5-F Model) ของ Michael E. Porter  ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. การคุกคาม
ของสินคา้ทดแทน (The Threat of Substitute Products) 2. การคุกคามของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ (The 
Threat of the Entry of New Competitors) 3. ความรุนแรงของการแข่งขนั (The Intensity of 
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Competitive Rivalry) 4. อาํนาจต่อรองของลูกคา้ (The Bargaining Power of Customers) และ 5. 
อาํนาจต่อรองของผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ (The Bargaining Power of Suppliers) (สาํนกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2556: 6-6.) ดงัแสดงใน ภาพที ่2.27 
 

 
 
 
ภาพที ่2.27 การวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มของอุตสาหกรรมโดยใช ้Five Force Model 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 2556: 6-6. 
 
   3)  การจดัทาํ SWOT แมทริกซ์ 
    หลงัจากดาํเนินการวิเคราะห์สถานการณ์/ปัจจยัภายนอกและภายใน จน
สามารถสังเคราะห์โอกาส (O-Opportunities) และอุปสรรค/ขอ้จาํกดั (T-Threats) กบัจุดแข็ง           
(S-Strengths) และ จุดอ่อน (W-Weaknesses) แลว้ จะตอ้งทาํการประมวลขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นตาราง
ความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ของปัจจยัเชิงกลยทุธ์ทั้ง 2 ดา้น (ปกร  ปรียากรณ์, 2552: 130-131)  ดงั 
ภาพที ่2.28 
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 จุดแข็ง (S-Strength) 

1. 
2. 
3. 

จุดอ่อน (W-Weakness) 
1. 
2. 
3. 

โอกาส 
(O-Opportunity) 

1. 
2. 
3. 

SO Strategies 
กลยุทธ์เชิงรุก 

กาํหนดกลยทุธ์ในช่องน้ี  
โดยใชจุ้ดแขง็ประสานกบั           
ความไดเ้ปรียบในโอกาส 

 

WO Strategies 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข                  

กาํหนดกลยทุธ์ในช่องน้ี  
โดยใชค้วามไดเ้ปรียบในโอกาส 

มาปิดจุดอ่อน        
 

อุปสรรค/ข้อจํากดั 
(T-Threat) 

1, 
2. 
3. 

ST Strategies 
กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

กาํหนดกลยทุธ์ในช่องน้ี  
โดยใชจุ้ดแขง็หลบหลีก            
อุปสรรค/ขอ้จาํกดั 

 

WT Strategies 
กลยุทธ์เชิงรับ 

กาํหนดกลยทุธ์ในช่องน้ี  
โดยระมดัระวงัจุดอ่อนและ      
หลบหลีกอุปสรรค/ขอ้จาํกดั 

 

 
ภาพที ่2.28 ความสมัพนัธ์เชิงแมทริกซ์ปัจจยัภายนอก (โอกาสและอุปสรรค/ขอ้จาํกดั) และ 
                 ปัจจยัภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) 
แหล่งทีม่า : ปกรณ์  ปรียากร, 2552: 131.  
 
     จากตารางน้ีจะไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนว่า การประมวล SWOT แมทริกซ์ 
นาํไปสู่การวางกลยทุธ์ 4 แนวทาง คือ 

(1)  SO Strategies ถือเป็นกลยทุธ์ความไดเ้ปรียบอยา่งยิง่ ท่ีอาจเรียกว่า 
the best-case scenario 

(2)   WT Strategies ถือเป็นกลยทุธ์ความไดเ้ปรียบอยา่งยิง่เสียเปรียบอนั
สาํคญั ท่ีอาจเรียกวา่ the worst-case scenario 

(3)  WO Strategies เป็นการเดินหมากท่ีจะใช ้SO Strategies มาช่วย 
(4)  ST Strategies ถือเป็นการเดินหมากท่ีจะทาํให้ SO Strategies มี

ความแกร่งมากข้ึน 
 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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  2.6.2.3  ดชันีวดัความสาํเร็จแบบสมดุลย ์ 
  แนวคิด “ดชันีวดัความสาํเร็จแบบสมดุล” (Balanced Scorecard: BSC) มีจุดกาํเนิดในปี 
ค.ศ. 1992 หรือ พ.ศ. 2535 โดย Professor Robert Kaplan และ Dr. David Norton  เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารท่ีตอบสนองความตอ้งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์รธุรกิจเพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื อยา่งไรก็ตาม แนวคิด BSC ในช่วงแรก 
(ค.ศ. 1992-1993) เป็นเพียงการหาตวัวดัผลงานเพ่ือใหเ้กิดการติดตามงานผลสาํเร็จ ต่อมาปี ค.ศ. 1992-
1996 แนวคิดน้ี ไดถู้กปรับปรุงมาเป็นแนวคิดในการจดัทาํกลยุทธ์ โดยพิจารณา 4 มุมมองหลกั 
(Perspectives) คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  มุมมองด้านลูกคา้(Customer 
Perspective)  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process)  และมุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต 
(Learning and Growth Perspective)  อย่างไรก็ตาม การกาํหนดตวัช้ีวดัขององคก์รจะตอ้งทาํให้
ครอบคลุมครบทุกดา้นหรือมุมมอง ในทางปฏิบติั จาํนวนท่ีทาํการวดัอาจมิไดมี้เพียง 4 มุมมอง ขา้งตน้  
ในปี ค.ศ. 2000 แนวคิด BSC ถูกนาํมาใชท้ัว่โลก และเคร่ืองมือภายใตแ้นวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่ง
มาก คือ “แผนท่ียทุธศาสตร์” (Strategy Maps) ซ่ึงเป็นการบริหารดว้ยกระดาษแผน่เดียว (One-page 
Management) แผนท่ียุทธศาสตร์ อธิบายถึงเหตุและผลดว้ยการช้ีเป้าหมายท่ีชดัเจนต่อกระบวนการ
ภายในท่ีสาํคญัในการสร้างคุณค่าและต่อสินทรัพยท่ี์สมัผสัไม่ไดท่ี้จะสนบัสนุนต่อการสร้างคุณค่านั้น 
ตวัดชันีช้ีวดัความสาํเร็จแบบสมดุล คือ การแปลงแผนเป้าหมายของแผนท่ียทุธศาสตร์มาเป็นตวัวดัผล
และเป้าหมายท่ีตอ้งการจะบรรลุ ทั้งน้ี การรู้ถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายยงัไม่เพียงพอต่อการช่วยให้
องคก์รประสบความสาํเร็จได ้ดงันั้น หน่วยงานตอ้งอาศยัแผนงานทางกิจกรรมต่างๆ สู่การดาํเนินการ
ภาคปฏิบติัท่ียงัผลให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ด ้สสําหรับยุทธศาสตร์การสร้างปัจจยัเพื่อ
บรรลุผล (Strategic Initiatives) ในการวดัตวัดชันีช้ีวดัความสาํเร็จแบบสมดุลนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งนาํ
ยุทธศาสตร์การสร้างความบรรลุผลออกมาศึกษาเพื่อนําไปสู่ผลท่ีออกมา ดังนั้น ภาคปฏิบติัของ
ยทุธศาสตร์ก็คือ “ภาคการปฏิบติัของการสร้างปัจจยัเพื่อความบรรลุผล” การแปลงแนวคิดดา้นผลการ
ดาํเนินงานมาใชใ้นระบบราชการเร่ิมตน้จากสหรัฐอเมริกาและองักฤษท่ีออกกฏหมายพฒันาระบบใน
การประเมินผลการดาํเนินงาน โดยสหรัฐอเมริกา ไดก้าํหนดออกมาเป็น Government Performance 
Review Act (GPRA) หรือท่ีองักฤษใหห้น่วยราชการทุกหน่วยมีการทาํ Public Service Agreement 
(PSA)  สาํหรับหน่วยงานราชการไทยไดน้าํหลกัการดชันีวดัความสาํเร็จแบบสมดุล และ ตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicators: KPIs) เขา้มาปรับใชใ้นองคก์รอยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (กพร.) ไดป้ระยกุตมุ์มมองของ BSC ใหม่ (แคปเลน, โรเบิร์ต เอส. 2547: 74-75; 
พสุ เดชะรินทร์ และคณะ 2548: 49-51.; จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 24; 
วฒันา  พฒันพงศ,์ 2546: 40) ประกอบดว้ยมุมมอง ดงัน้ี  
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1)  มิติท่ี 1 มิติดา้นประสิทธิผลตามพนัธกิจ (Run the Business) มีหลกัการ
ให้ส่วนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวตัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดาํเนินการ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผูรั้บบริการ เช่น ผลสาํเร็จในการพฒันาระบบ
ราชการ เป็นตน้ 

2)  มิติท่ี 2 มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Serve the Customer) มีหลกัการ
ให้ส่วนราชการแสดงความสาํคญักบัผูรั้บบริการในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ
แก่ผูรั้บบริการ 

3) มิติท่ี 3 มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (Manage Resources) 
มีหลกัการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบติัราชการ เช่น การลดค่าใชจ่้าย การลด
ระยะเวลาในการใหบ้ริการ และความคุม้ค่าของการเงิน เป็นตน้ 

4)   มิติท่ี 4 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร (Capacity Building) มีหลกัการใหส่้วน
ราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลงขององค์กร เช่น การลด
อตัรากาํลงัหรือการจดัสรรอตัรากาํลงัใหคุ้ม้ค่า การมอบอาํนาจการตดัสินใจ การอนุมติั การอนุญาต 
ไปยงัระดบัปฏิบติัการ การนาํระบบอิเลคทรอนิกส์มาใชก้บังาน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี  ภายใตแ้ต่ละมิติของคาํรับรองการปฏิบติัราชการ จะประกอบด้วย 
ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดัในแต่ละเป้าประสงค ์เป้าหมาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตวัช้ีวดัแต่ละตวั รวมถึงแนวทางในการดาํเนินงาน  
  2.6.2.4  การจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Maps) 
  Professor Robert Kaplan และ Dr. David Norton (อา้งถึงในพสุ เดชะรินทร์ และ
คณะ. 2548: 43 และ 45) ไดอ้ธิบายถึง “แผนท่ียทุธศาสตร์” (Strategy Map) คือ แผนภาพท่ีแสดงให้
เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในรูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (Cause-and-Effect 
Relationship) กล่าวคือเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีองคก์รปรารถนา โดยมีดชันี
ช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indictors: KPIs) เพื่อใชใ้นการติดตามและประเมินผลความสาํเร็จ
ของงาน/กิจกรรม ในมุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) ลูกคา้ (Customer Perspective) 
กระบวนการภายใน (Internal Process) และการเรียนรู้และพฒันาองคก์ร (Learning and Growth 
Perspective) อนัจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  
  แผนท่ียุทธศาสตร์ ยงัเป็นเคร่ืองมือทางการจัดการของภาครัฐท่ีประยุกต์มาจาก
แนวคิด “ดชันีวดัความสาํเร็จแบบสมดุลย”์ หรือ “Balanced Scorecard” ในภาคเอกชนมาใชใ้นการ
บริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยงานราชการต่างๆ ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบติั
ราชการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยราชการในอนัท่ีจะนาํไปสู่ทิศทางหรือ
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วิสัยทศัน์ท่ีตอ้งการ แมว้่าไดมี้ความพยายามในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค ์ตลอดจนตวัช้ีวดั โครงการและงบประมาณต่างๆ แต่ก็จะพบว่าหน่วยราชการส่วน
ใหญ่ยงัประสบปัญหาทั้งในการกาํหนดยทุธศาสตร์ และการนาํยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผล
ตามท่ีมุ่งหวงั ทั้งน้ีการกาํหนดมิติหรือมุมมอง (Perspective) ของแผนท่ียุทธศาสตร์ โดยทัว่ไป จะ
ประกอบดว้ยมุมมองตามหลกัการของการจดัทาํ Balanced Scorecard ซ่ึงไดแ้ก่   1) มุมมองดา้น
การเงิน 2) มุมมองดา้นลูกคา้ 3) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 4) มุมมองดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติั ไม่จาํเป็นเสมอไปท่ีจะตอ้งยึดตามรูปแบบของ Balanced 
Scorecard ตวัอยา่งเช่น ในองคก์รท่ีเป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รท่ีไม่ไดแ้สวงหากาํไร 
จะไม่ข้ึนตน้ดว้ยมุมมองทางการเงิน เน่ืองจากองคก์รเหล่าน้ีไม่ไดมุ่้งแสวงหาผลกาํไรเป็นหลกั แต่
อาจสามารถข้ึนตน้ดว้ยมุมมองดา้นลูกคา้ ท่ีจะช่วยให้องคก์รบรรลุภารกิจ ในขณะท่ีมุมมองดา้น
การเงินอาจจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัมุมมองดา้นกระบวนการภายในหรืออยูล่่างสุดกไ็ด ้ในองคก์รบาง
แห่งท่ีการดําเนินงานเก่ียวข้องหรือกระทบต่อส่ิงแวดล้อมย่อมสามารถท่ีจะเพิ่มมุมมองด้าน
ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาอีกมุมมองหน่ึงกไ็ด ้ (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2548: 15-17).  
                     สํ า ห รั บก ร ะบวนก า ร ในก า ร จั ด ทํา แ ผน ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ต า ม แนวท า ง ขอ ง                            
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์, 2556;               
จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 83, 85, 99) ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์
ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 2) การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็นสาํคญัท่ี
จะตอ้งมุ่งเน้น/ให้ความสําคญัเพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ 4) การกาํหนดเป้าประสงคส์าํหรับแต่ละ
ประเด็น 5) การกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค ์6) การกาํหนดกลยทุธ์หรือส่ิงท่ี
จะทาํเพื่อบรรลุเป้าประสงค ์ดงัแสดงใน ภาพที ่2.29 ซ่ึงอธิบายได ้ดงัน้ี 
   1)  การวิเคราะห์ปัจจยัทางยุทธศาสตร์  เป็นการวิเคราะห์โดยใชก้าร
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค ภยัคุกคาม (SWOT) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กล
ยุทธ์ท่ีมีใช้อย่างแพร่หลายในการจัดทาํแผน ซ่ึงในกระบวนการวิเคราะห์ควรเป็นทั้ งจากการ
พิจารณาผ่านมุมมองของบุคคล/ลูกคา้ท่ีอยู่ภายนอกองคก์รพร้อมทั้งขอ้มูลสนับสนุน ร่วมกบัการ
พิจารณาถึงศกัยภาพของโอกาสและขอ้จาํกดัท่ีมีภายในองคก์ร (Outside-In and Inside-Out) ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะห์แลว้ควรมีการสรุปให้เห็นภาพว่าสถานการณ์ของหน่วยงานหรือประเด็นท่ีวิเคราะห์เป็น
อยา่งไร 
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ภาพที ่2.29  กระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ตามแนวทางของ 
                 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

แหล่งทีม่า:   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. คณะเภสชัศาสตร์, 2556: Slide  4.  
  
   2)  การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดและจดัทาํเป็น
วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของหน่วยงาน ทั้งน้ี วิสยัทศัน์ของหน่วยงานระดบัปฏิบติั
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยงานบงัคบับญัชา และจาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารให้บุคลากรทัว่ทั้ง
องคก์รไดรั้บทราบถึงพนัธกิจตามเป้าประสงค ์เป็นพนัธกิจท่ีองคจ์ะตอ้งปฏิบติั เพื่อให้บรรลุตาม
ความคาดหวงัขององคก์รตามวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ ดงันั้น พนัธกิจในส่วนน้ี จึงปรับเปล่ียนไดต้าม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป  
   3)  การวิเคราะห์ถึงประเดน็ยทุธศาสตร์สาํคญัท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้/ใหค้วามสาํคญั
เพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์  เป็นการวิเคราะห์จากวิสัยทศัน์ โดยทาํการวิเคราะห์วิสัยทศัน์ของหน่วยงาน
ออกเป็นประเด็นต่างๆ ท่ีหน่วยงานต้องการบรรลุในแต่ละประเด็น เพื่อกําหนด “ประเด็น
ยทุธศาสตร์” (Strategic Issues) หรือประเด็นหลกัในการนาํไปสู่วิสัยทศัน์ โดยประเด็นยทุธศาสตร์
ไม่ควรมีจาํนวนมากไป เน่ืองจากจะทาํให้ประเด็นยุทธศาสตร์กระจุดกระจายและไม่มีจุดมุง้เน้น 
(Focus) หรือบางประเดน็อาจไม่ใช่ประเดน็หลกัของหน่วยงาน 
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   4) การกาํหนดเป้าประสงค์สําหรับแต่ละประเด็น ในการกาํหนด 
“เป้าประสงค”์ (Goals) ควรเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งคาํถามในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ตามมิติ 4 ดา้นของ
กรอบการประเมินผลการพฒันาปฏิบติัราชการทั้ง 4 ดา้น ของกรอบการประเมินผลการพฒันาการ
ปฏิบัติราชการ ภายหลงัจากการตอบคาํถามองค์การจะสามารถนําคาํตอบท่ีได้มากาํหนดเป็น
เป้าประสงค์ในแต่ละมิติในท่ีสุด โดยมีรายละเอียดประเด็นคําถามเพื่อช่วยในการกําหนด
เป้าประสงค ์ดงั ตารางที ่2.9 
 
ตารางที ่2.9  ประเดน็คาํถามเพ่ือช่วยในการกาํหนดเป้าประสงค ์
 

กรอบการประเมินผล

การพฒันาการปฏิบัติ

ราชการ 

ประเด็นคาํถามเพ่ือช่วยในการกาํหนดเป้าประสงค์ 

มิติดา้นประสิทธิผล ประสิทธิผล หรือผลลพัธ์ท่ีสาํคญัจากประเดน็ยทุธศาสตร์นั้นคืออะไร 
อะไรเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีสําคญัว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความ 
สาํเร็จ 

มิติดา้นคุณภาพใน
การใหบ้ริการ 

อะไรคือส่ิงท่ีผูรั้บบริการของยุทธศาสตร์นั้นตอ้งการ  และจะทราบได้
อยา่งไรวา่สามารถนาํเสนอในส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 

มิติดา้นประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัราชการ 

ในการท่ีจะนาํเสนอในส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และ/หรือ การก่อให้เกิด
ประสิทธิผล องค์การต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจาก
บุคลากร) รวมถึงตอังมีกระบวนการ หรือกิจกรรมใดบา้ง เพื่อนาํไปสู่   
ส่ิงท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ หรือเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

มิติดา้นการพฒันา
องคก์าร 

จะตอ้งมีการพฒันาองค์การด้านใดบา้ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของ
องคก์ารในการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ 

   
แหล่งทีม่า:  จิรประภา อคัรบวร และรัตนศกัด์ิ เจริญทรัพย,์ 2552: 85. 
 
   5) การกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค ์ “ตวัช้ีวดั” (Key 
Performance Indicators: KPIs) เป็นเคร่ืองมือหรือดลันีท่ีใชใ้นการวดัความกา้วหนา้ของการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละเป้าประสงค ์ซ่ึงจะตอ้งสามารถวดัและกาํหนด “เป้าหมาย” (Target) ของ
ความสําเร็จได ้โดยเป้าประสงค์ตอ้งมีตวัช้ีวดัเพื่อให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี           
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ในขั้นตน้ควรระดมสมองสร้างตวัช้ีวดัออกมาใหม้ากท่ีสุดก่อน แลว้จึงกาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือก
เฉพาะตวัช้ีวดัท่ีสามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยไม่ควรกาํหนดเปาหมาย
ระหว่างขั้นตอนการกาํหนดตวัช้ีวดั เพราะขั้นตอนการกาํหนดเปาหมายเป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลามาก 
ดังนั้ น การกาํหนดเป้าหมาย จึงควรทาํภายหลังจากท่ีได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้
หน่วยงานต่างๆ แลว้ 
   6) การกาํหนดกลยุทธ์หรือส่ิงท่ีจะทาํเพื่อบรรลุเป้าประสงค ์  เป็นส่ิงท่ี
หน่วยงานหรือองคก์ารจะตอ้งดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุกบัเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยเป้าประสงคแ์ต่ละ
ประการจะต้องมีกลยุทธ์มาสอดรับ โดยกลยุทธ์เป็นภาพใหญ่ท่ีมองถึงส่ิงท่ีจะทําให้บรรลุ
เป้าประสงคแ์ต่ยงัไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ ทั้งน้ี  ตอ้งมีการกาํหนดหน่วยงาน
เจา้ภาพในแต่ละกลยทุธ์ 
 
  2.6.2.4  แผนท่ียทุธศาสตร์  
   แผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอยา่งหน่ึง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรไหนไดน้าํแนวคิดทางการบริหาร “ดชันีช้ีวดัความสําเร็จแบบ
สมดุลย”์ (Balanced Scorecard) มาใชใ้ห้เกิดผลไดดี้ องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ การ
ส่ือสารให้คนในองค์กรได้ทราบถึงยุทธศาสตร์และแปลงยุทธศาสตร์นั้ นไปสู่การปฏิบัติให ้                 
บงัเกิดผล การจดัทาํแผนท่ียุทธศาสตร์เป็นส่ิงสําคญั เพราะในทางปฏิบติับุคคลท่ีจะทราบถึง
ยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) ของ
องค์กร จะเป็นเพียงบุคคลกลุ่มหน่ึงเท่านั้ น เช่น ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้ทํางานด้านการวางแผน
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน ในขณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ก็อาจจะทราบเพียงตวัช้ีวดัท่ีตนรับผดิชอบว่า
ก็คืออะไร และจะเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค ์
(Goal) ไดอ้ยา่งไรนั้น จาํเป็นตอ้งมีแผนท่ียทุธศาสตร์ท่ีจะบอกทิศทาและการเช่ือมโยงเป้าหมายของ
องคก์รในแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงันั้นโดยสรุปแลว้ “แผนท่ียทุธศาสตร์” ก็คือ แผนภาพท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงยทุธศาสตร์ขององคก์รในรูปแบบของความสาํคญัเชิงเหตุและผล (Cause and effect 
relationships) กล่าวคือเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีองคก์รปรารถนา ท่ีเช่ือมโยง
กบัทุกๆ มิติ เพื่อนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเช่ือมโยงเขา้กบัสินทรัพยท่ี์
จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Assets) เช่น ความรู้ ทกัษะของพนกังาน ให้เขา้กบักระบวนการสร้าง
คุณค่า (Value-creating processes) ใหแ้ก่องคก์ร อนันาํไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนา และท่ีสาํคญัแผนท่ี
ยทุธศาสตร์ก็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะส่ือสารให้เราทราบถึงยุทธศาสตร์องคก์ร อนัจะทาํให้ทั้ง
ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความเขา้ใจในยทุธศาสตร์ขององคก์รในภาพรวมไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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   จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ขอยกตวัอย่างของหน่วยงาน กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้จัดทาํแผนท่ียุทธศาสตร์ตามกรอบแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ดงั ภาพที ่2.30  
 

 
 
ภาพที ่2.30  ตวัอยา่ง การจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ กรมชลประทาน 
แหล่งทีม่า:  กรมชลประทาน, 2550: 15. 
 

2.7  การจดัการส่ิงแวดล้อม 
 
 2.7.1  ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental management) เร่ิมจากแนวคิดท่ีนักอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มสร้างความเขา้ใจความหมายของ “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” คือ “การดาํเนินงาน
กิจกรรมต่อาส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม” ซ่ึงเม่ือ
ดาํเนินการไปแลว้ ส่ิงแวดลอ้มทั้งระบบนั้น จะเอ้ืออาํนวยให้มวลมนุษย ์พืช สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนอยา่งถาวรต่อไป โดยไม่ขดัสนหรือเป็นปัญหาต่ออยา่งใด เพื่อให้เกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง Jolly, 
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1978. อา้งถึงใน เกษม  จนัทร์แกว้. 2553: 299-300. ไดใ้ห้ความหมายของการของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี 
   “Environment Management is, in essence, the process of allocating natural and 
human made resources so as to make optimum use of the environment in satisfying basic human 
needs at the minimum and more, if possible an indefinite future.” 
   “การจัดการส่ิงแวดล้อม  คือ  กระบวนการดํา เนินการตามความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีส่วนให้ประโยชน์ตามความตอ้งการของ
มนุษยข์ั้นตํ่า หรือมากกวา่ในอนาคต” 
   เกษม จนัทร์แกว้, 2553: 301.  ไดใ้ห้ความเห็นว่าจากการศึกษาคน้ควา้นิยามและ
ความหมายของนกัวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มรุ่นอาวุโสหลายๆ ท่าน ไดแ้ก่ Jolly, 1978;  Dasmann, 
1976 and 1980; Gubby, 1976; Chunkao, 1981; Watt, 1973; Moran  et al., 1980. สามารถช้ีใหเ้ห็น
วา่ “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม” เป็นอนัหน่ึงอนัใดจากขอ้ความต่อไปน้ี 

1)   การจดัการส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัท่ี การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเป็นเหมือนทฤษฎี
และหลกัหลกัการปฏิบติัไม่ไดมี้แผนงานปฏิบติั ส่วน การจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นมีความหมายในเชิง
ปฏิบติัได ้คือ ใหลุ่้มลึกไปจนถึงการมีแผนท่ีเป็นรูปธรรม 

2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการ  ซ่ึงหมายถึง ตอ้งมีกลไกส่ิงแวดลอ้ม
ควบคุมและมีขั้นตอนการดาํเนินงานอย่างมีแบบแผนหรือลกัษณะเฉพาะ มิใช่จะทาํอะไรก็ได ้
กล่าวคือ ตอ้งมีจุดเร่ิมตน้และกลไกควบคุม ดว้ยเหตุน้ี การจดัการส่ิงแวดลอ้มจึงสามารถยอมรับได้
ในทางปฏิบติัและเป็นไปตามหลกัวิทยาศาสตร์ทุกประการ 

3) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นเสมือนแผนการดาํเนินงานในการดาํเนินการทาง
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการกําหนดแผนงานน้ี จะต้องครอบคลุมนโยบาย มาตรการ โครงการ หรือ
แผนปฏิบติั (Action plan) ท่ีมีขั้นตอนและมีพลงัขบัเคล่ือนเป็นกลไกควบคุมใหแ้ผนงานดาํเนินงาน
ไปได ้

4) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้ง
ยึดหลักและวิธีการอนุรักษ์วิทยาซ่ึงผู ้ใช้ต้องตระหนักดีว่าต้องมีทรัพยากรกธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มสําหรับมวลมนุษยต์ลอดไป ทั้งปริมาณท่ีเพียงพอ  คุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการ
และเวลาท่ีตอ้งการมีใหไ้ด ้นอกจากน้ีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มตอ้ง
ไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม แต่ถา้หลีกเล่ียงไม่ได ้ก็ยอมให้เกิดนอ้ยท่ีสุดหรือเกิด
ได้ตามความสามารถของธรรมชาติท่ีจะช่วยตวัเองได้เท่านั้น ถา้เกินกว่าน้ีแลว้จะเกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มได ้กล่าวคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มขั้นแผนการปฏิบติั หรือ
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การหาวิธีการอนุรักษม์าประยุกตใ์ช ้กล่าวคือ มีแผนการใชแ้ละดาํเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งมีขั้นตอนและกลไกควบคุม 

5) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางหน่ึงของนิเวศปฏิบติั หรือพฒันาแบบยัง่ยนื 
กล่าวคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัการท่ีเปิดโอกาสใหมี้การใชท้รัพยากรได ้แต่ตอ้งไม่ทาํให้
คุณค่าทางนิเวศวิทยาเสียไป หมายถึงวา่ การนาํทรัพยากรมาใชน้ั้น ตอ้งอยูใ่นวิสยัท่ีธรรมชาติจะช่วย
ธรรมชาติฟอกตวัเอง ฟ้ืนฟูตวัเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้เกินความสามารถของธรรมชาติแลว้ 
ปัญหาของเสียมรมากเกินไปจนกลายเป็นมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มก็จะมีมากตามมาอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้

6) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นทั้งหลกัการและแผนปฏิบติัใหผู้บ้ริหารใชด้าํเนินการ
ตั้งแต่เร่ิมโครงการและดาํเนินโครงการ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีกลไกท่ีกาํกบั
กระบวนการ และแผนงานท่ีใชท้รัพยากรส่ิงแวดลอ้ม นกับริหารสามารถจะทราบแนวความคิดและ
แนวดาํเนินงานอยา่งมีขั้นตอนก่อน จึงนาํไปตดัสินใจได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเรียบเรียงและสรุปไดว้่า  “การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
กระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบในการจดัการให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ดว้ยการสร้างกลไกควบคุม โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหมี้
การใชใ้นอนาคตต่อไป”   

   
 2.7.2  รูปแบบของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 รูปแบบของการจัดการส่ิงแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น 1) การจัดการส่ิงแวดลอ้ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (เกษม  จนัทร์แกว้, 
2553: 304-305) 

1)   การจดัการส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources management)  
(1.1)  กลุ่มทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดส้ิน (Non-exhausing natural resources)

ไดแ้ก่ อากาศ แสงอาทิตยแ์ละนํ้ า ซ่ึงเป็นกลุ่มทรัพยากร ธรรมชาติท่ีจาํเป็นและขาดมิไดส้ําหรับ
มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิต รูปแบบการจดัการเน้นท่ีการควบคุมการปนเป้ือนเกินค่ามาตรฐานจนเป็น
อนัตรายแก่มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อาจกล่าวไดว้่า การปนเป้ือนจะสร้างปัญหาต่อทรัพยากร
เหล่าน้ี ดงันั้น การจดัการส่ิงแวดลอ้ม จึงมุ่งเนน้การควบคุมการใชท้รัพยากรอ่ืนๆ ท่ีเป็นแหล่งปัญหา 
(Point sourced) เช่น การเผาไหมข้องนํ้ ามนัเช้ือเพลิง การเผาป่า การปล่อยควนัพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม การระเหยของสารพิษ การเผาไหมว้สัดุเคมี ฯลฯ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่อทรัพยากร
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กลุ่มน้ี มกัจะเนน้การกรอง การทาํให้ตกตะกอน การฆ่าฤทธ์ิ การลดปริมาณสารพิษ หรือการสร้าง
ส่ิงป้องกนัในรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 

(1.2) กลุ่มทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้(Renewable natural resources) เป็น
กลุ่มทรัพยากรท่ีธรรมชาติสร้างมา กลุ่มน้ีจึงเป็นกลุ่มท่ีมีชีวิต ได้แก่ มนุษย  ์พืช และสินคา้ ท่ีมี
เอกลกัษณ์เด่นควบคุมโดยพนัธุศาสตร์ (Gene) ของแต่ละพนัธ์ุและ/หรือแต่ละชนิดท่ีมีสมบติัพิเศษ
คือกรเกิดทดแทนส่วนท่ีตายได ้รูปแบบการจดัการจึงเนน้ท่ีจะนาํส่วนท่ีสูญส้ินไป มาใชป้ระโยชน์
ต่อมนุษย ์ไดแ้ก่การนาํตน้ไม ้พืช หรือสินคา้ท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเต็มท่ีมาใชป้ระโยชน์ บาง
กรณีจะนาํส่วนท่ีด่ีท่ีสุด ใหคุ้ณค่าสูงสุดมาใชป้ระโยชน์ จาํเป็นตอ้งสร้างส่ิงทดแทนท่ีเป็นผลดีกบัท่ี
เก็บเก่ียวมาใชป้ระโยชน์ รูปแบบของการจดัการทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ทดแทนได ้จึงเป็นการกาํหนด
พื้นท่ี ปริมาณเกบ็เก่ียว ขนาดเก็บเก่ียว เทคโนโลยกีารเก็บเก่ียว เวลาท่ีเก็บเก่ียว และระยะการฟ้ืนตวั
โดยใชธ้รรมชาติและ/หรือเทคโนโลยีท่ีช่วยเสมอ ในขฯเดียวกนัจะมีการดูแลและเก็บไวท้าํพนัธ์ุ 
สงวน แบ่งเขต ฟ้ืนฟู ป้องกนั และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จนเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ได ้

(1.3) กลุ่มทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Exhausing natural resources) เป็น
ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ตอ้งหมดไปในวนัใดวนัหน่ึง ความจริงแลว้มีการเกิดข้ึนทดแทนเช่นเดียวกนักบั
ทรัพยากรทดแทนได ้แต่การทดแทนนั้นชา้มาก อาจใชเ้วลาเป็นหม่ืนๆ ปี เช่น หิน ดิน แร่ นํ้ ามนั
ปิโตรเลียม  หินนํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ รูปแบบการจดัการจึงเนน้ 2 ประเด็น ประเด็นแรก ใช้
เทคโนโลยีสูง ประเด็นท่ีสอง คือ มีการนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle)  ทั้งสอง
ประเดน็น้ีมีส่ิงท่ีตรงกนั คือ ตอ้งสร้างเทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพสูงไปใชใ้นการจดัการ อีกส่วนท่ี
ตอ้งตระหนักอยู่เสมอ คือ ผูท่ี้จดัการ ผูใ้ช้ และผูเ้ก่ียวขอ้งกับจดัการทรัพยากรประเภทน้ี ตอ้งมี
ความรู้และความเขา้ใจสูงในการจดัการทรัพยากรกลุ่มน้ี ตลอดจนเขา้ใจในการควบคุมของเสียและ
มลพิษ รวมไปถึงการนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าและรีไซเคิลว่า ตอ้งทาํอย่างไร เม่ือไร ท่ีไหน และเพ่ืออะไร 
เหล่าน้ี เป็นตน้   

2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Built resources management) 
 เป็นทรัพยากรท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้ทคโนโลยีแปรเปล่ียน/สร้างทรัพยากรธรรมชาติทั้ง

กายภาพและชีวภาพ ให้เปล่ียนรูปเป็นทรัพยากรอีกรูปหน่ึง ซ่ึงมีคุณกลกัษณะในการจดัการเฉพาะ 
ไดแ้ก่ การปลูกสร้างสวนป่า การเพาะเล้ียงสัตวป่์า การปศุสัตว ์การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารของ
มนุษยแ์ละสัตว ์การประปา การชลประทาน เมือง/ชุมชน เทคโนโลยีการกาํจดัมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
(เตาเผาขยะ บ่อบาํบดันํ้าเสีย ฯลฯ) แผนการใชท่ี้ดิน ผงัเมือง ระบบคมนาคมและการส่ือสาร ฯลฯ  
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  2.7.3  หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อม 
  ปรัชญาการจดัการส่ิงแวดลอ้มสอนให้เกิดความคิดว่า ส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด/ประเภท 
สามารถนาํมาใชไ้ดภ้ายใตก้ารช่วยเหลือของธรรมชาติและ/หรือเทคโนโลยใีนการใหส่ิ้งแวดลอ้มทั้ง
ระหวา่งการใชแ้ละภายหลงัการใชแ้ลว้ ใหฟ้ื้นคืนสภาพไดเ้หมือนหรือใกลเ้คียงเดิม เพื่อใหเ้ห็นเป็น
รูปธรรมจึงไดก้าํหนดหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีขั้นตอน ดงัน้ี  (เกษม  จนัทร์แกว้. 2553: 
318-320) 
   หลกัการท่ีหน่ึง : การกาํหนดชนิด/ประเภทและขอบเขตของส่ิงแวดลอ้มเพื่อการใช้
ประโยชน์  
   หลกัการขอ้น้ีอาศยัพื้นฐานสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีจุดเด่นเพื่อการสร้าง
รูปแบบการจดัการเป็นตวันาํแนวคิดในการจดัการกาํหนดชนิด/ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบ
ส่ิงแวดลอ้มและการกาํหนดขอบเขต (อาจทาํโดยการใช้การวางแผนการใช้ท่ีดิน หรือกาํหนด
ขอบเขตข้ึนมา) ทั้งน้ี เป็นเพราะส่ิงเหล่าน้ีอยู่บนโลกหรือในประเทศไทยไม่มีการเพิ่มจาํนวนเกิน
ปริมาณท่ีเคยมีมา มีแต่จะลดจาํนวนลงทุกวนัซ่ึงการกาํหนดเขตก็ดี ชนิดก็ดี จะนาํไปสู่การหาขนาด/
ปริมาณวา่มีสภาพลกัษณะใด เพื่อจะไดน้าํไปสู่การสร้างศกัยภาพใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อไป 
   หลกัการท่ีสอง : การกาํหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพ/และหรือสร้างศกัยภาพความ
ยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม  
                   การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งเร่ิมจากหลกัการท่ีหน่ึงคือ การกาํหนด
ชนิด/ประเภทและขอบเขตส่ิงแวดลอ้มและขอบเขตของระบบ จนถึงสุดทา้ยคือการวางแผนการ
จดัการ ในจาํนวนขั้นตอนเหล่านั้น มีขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ การประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอ้ม จะทาํ
ใหท้ราบว่าส่ิงแวดลอ้มท่ีจะจดัการนั้น มีความสมบูรณ์หรือเส่ือโทรมอยา่งไร อะไรเป็นปัญหาและ
เหตุของปัญหา อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดกิจกรรมการจดัการทั้งเพื่อการคงสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ี
สมบูรณ์/สมดุลแลว้ เช่น สร้างแนวทางป้องกนัหรือกิจกรรมการป้องกนัใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อมิให้
เกิดปัญหาการแผว้ถางทาํลายแหล่งส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลแลว้ใหเ้ส่ือมโทรมลง การดาํเนินการเช่นนั้น 
จึงทาํให้ส่ิงแวดลอ้มจะส่งผลให้ความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มนั้นตลอดไป ในทาํนองเดียวกนั ถา้
ตอ้งการใชส่ิ้งแวดลอ้มเหล่านั้น ตอ้งมีกิจกรรมลกัษณะการนาํส่ิงแวดลอ้มมาใชอ้ยา่งไร จึงจะทาํให้
ส่ิงแวดลอ้มนั้นย ัง่ยืนตลอดไป นัน่หมายความว่า ตอ้งมีรูปแบบการจดัการเฉพาะส่ิงแวดลอ้ม และ
ตอ้งเป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
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  หลกัการท่ีสาม : การควบคุมในการกาํจดั/บาํบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร  
                 เป็นท่ียอมรับในหลกัการทางวิทยาศาสตร์ว่า “ไม่มีเทคโนโลยีใดท่ีมีประสิทธิภาพร้อย
เปอร์เซ็นต”์ หมายถึงว่า การใชเ้ทคโนโลยีทุกประเภททั้งเทคโนโลยีธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน นอกจากจะไดผ้ลผลิตจากกระบวนการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ยงัเกิดของเสียและ/หรือ
มลพิษเสมอ ดงันั้น ในหลกัการท่ีสามจึงมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ/หรือมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม จากหลกัการท่ีหน่ึงและสองซ่ึงแมว้า่จะมีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถรักษาสภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ศกัยภาพยัง่ยนืได ้เพราะของเสียและมลพิษมีพลงัการทาํลายส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ 
หรือเก่ียวขอ้งเสมอ สุดทา้ยก็อาจเส่ือมโทรมถา้มิไดส้ร้างมาตรการควบคุมในการบาํบดัและกาํจดั
ของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพเอาไว ้
 
 2.7.4  การสร้างนโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 “นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” (Environment management policy) ซ่ึงหมายถึง
“กระบวนการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ทั้งน้ี รูปแบบการดาํเนินงานนั้น  ตอ้งมีขนาด ปริมาณ ทิศทาง และเวลาของ
งานแต่ละอย่าง รวมถึงทรัพยากรท่ีจะใช้เช่น คน เงิน พื้นท่ี และเคร่ืองมือ โดยตอ้งทาํให้เป็น
รูปธรรม ส่วนทิศทางนั้น ก็คือการกาํหนดแนวทางว่าจะทาํไปในทางใด ดว้ยวิธีการใด สุดทา้ยเวลา 
หมายถึงเวลาทั้งหลายท่ีใชท้ั้งโครงการ หรือทั้งแผนงาน หรือแต่ละงานนานเพียงใด เป็นตน้ โดย
ตามหลกัการทางระบบนิเวศแลว้ระบบทั้งหลายตอ้งประกอบดว้ยส่วนสําคญั คือ ส่วนโครงสร้าง
หรือองค์ประกอบ และอีกส่วนหน่ึงคือหน้าท่ี หรือการทาํงานขององค์ประกอบนั้ นๆ เม่ือนํา
หลกัการดงักล่าวสามารถอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างของแผนการจดัการและการทาํงานของแต่ละ
โครงสร้างโดยสงัเขป ดงัน้ี  (เกษม   จนัทร์แกว้,  2553: 334-336)   

1) นโยบาย (Policy) เป็นส่วนท่ีสาํคญัของแผนการจดัการ ซ่ึงหมายถึง “หลกัการ
หรือแนวทางหรือแนวทางในการดาํเนินงานทางส่ิงแวดลอ้มใหถึ้งวตัตถุประสงคท่ี์กาํหนดไว”้ 

 นโยบายเปรียบเสมือนกรอบของงาน  (Framework) ในการทํางานหรือ
ดําเนินงานว่ามีจุดหมายปลายทางท่ีใด เช่น นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 2528) ระบุไวข้อ้หน่ึงว่า ประเทศไทยจะตอ้งมีป่า 40 เปอร์เซ็นตข์องประเทศ ซ่ึงเป็น
ป่าอนุรักษ ์ 15 เปอร์เซ็นต ์และป่าเศรษฐกิจ 25 เปอร์เซ็นต ์มีขอ้สังเกตว่านโยบายอาจมีหลายๆ 
นโยบาย หรือหลายๆ ขอ้ ก็ได ้หรือมีนโยบายหลกัและนโยบายรองได ้นโยบายนั้นมีหนา้ท่ีสาํคญัท่ี
ตอ้งระบุถอ้ยคาํให้แสดงลกัษณะท่ีเป็นกรอบของงานอย่างชดัแจง้ ท่ีสําคญัอย่างยิ่งก็คือมีนโยบาย
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สนบัสนุนดว้ย นโยบายนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย เป้าประสงค ์เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ดงัแสดง
ใน ภาพที ่2.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.31  กระบวนการสร้างนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดาํเนินการต่อ 
                          ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
แหล่งทีม่า:  เกษม  จนัทร์แกว้, 2553: 335. 
  

2)  มาตรการ (Mesures) หมายถึงแนวทางในการควบคุมการดาํเนินงาน เป็น
แนวทางควบคุมการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้การมีมาตรการนั้นจะช่วยทาํใหน้โยบาย
ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่นเดียวกบันโยบาย 

นโยบาย (Policy) 

โครงการ (Projects) 

มาตรการ (Measures) 

แผนงาน (Plans) 

กจิกรรม (Activities) 

แผนปฏิบัติ (Action Plan) 

การบริหาร 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 

เป้าหมาย (Target) 

วตัถุประสงค์ 
 (Objectives) 
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3) แผนงาน (Work Plan) หมายถึง กาํหนดงาน หรอ ส่ิงท่ีตอ้งกระทาํ เป็นการ
กาํหนดงานท่ีจะทาํอะไรบา้งในแต่ละมาตรการ อาจมีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแผนงานก็ได ้ ซ่ึงแผนง
งานหน่ึงๆ จาํเป็นตอ้งมีหลายลกัษณะงาน 

4)  โครงการ (Project) เป็นลกัษณะงานท่ีถูกกาํหนดไวใ้นแผนงาน ซ่ึงโครงการ
หน่ึงๆ นั้น มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีสามารถเอ้ือให้การดาํเนินงานตามแผนงานสัมฤทธผล ซ่ึงอาจมี
หลายโครงการในแต่ละแผนงานได ้

5)   กิจกรรม (Activities) ไดแ้ก่ ส่ิงหรืองานท่ีตอ้งดาํเนินการในแต่ละโครงการ ส่ิง
หรืองานน้ีมีความหลากหลาย และสามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในตวัเอง 

6)   มาตรการ (Mesures) หมายถึงแนวทางในการควบคุมการดาํเนินงาน เป็นแนวทาง
ควบคุมการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดก้าํหนดไว ้การมีมาตรการนั้นจะช่วยทาํใหน้โยบายไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้เช่นเดียวกบันโยบาย 

7) แผนงาน (Work Plan) หมายถึง กาํหนดงาน หรอ ส่ิงท่ีตอ้งกระทาํ เป็นการ
กาํหนดงานท่ีจะทาํอะไรบา้งในแต่ละมาตรการ อาจมีหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแผนงานก็ได ้ ซ่ึงแผนง
งานหน่ึงๆ จาํเป็นตอ้งมีหลายลกัษณะงาน 

8)   โครงการ (Project) เป็นลกัษณะงานท่ีถูกกาํหนดไวใ้นแผนงาน ซ่ึงโครงการ
หน่ึงๆ นั้น มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีสามารถเอ้ือให้การดาํเนินงานตามแผนงานสัมฤทธผล ซ่ึงอาจมี
หลายโครงการในแต่ละแผนงานได ้

9)    กิจกรรม (Activities) ไดแ้ก่ ส่ิงหรืองานท่ีตอ้งดาํเนินการในแต่ละโครงการ ส่ิง
หรืองานน้ีมีความหลากหลาย และสามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในตวัเอง 

10)  แผนปฏิบติัการ (Action plan) หมายถึง การกาํหนดกิจกรรมของงานแต่ละ
ขั้นตอนการดาํเนินงาน โดยมีการระบุผูรั้บผิดชอบงบประมาณ เวลา และสถานท่ี โดยหลกัการแลว้ 
“แผนปฏิบติัการ” เป็นหัวใจของแผนการจดัการทั้งหมด ถา้กาํหนดแผนปฏิบติัการไม่ไดแ้ลว้ 
นโยบายการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีตั้งจุดประสงคค์งลม้เหลว การบริหารจึง
เป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ งบประมาณ หรือ
สถานท่ี ยิ่งไปกว่านั้น แผนปฏิบติัจาํเป็นตอ้งมีการออกแบบ (Design) การปฏฺบติัเป็นไปดว้ยความ
คล่องตวัของกิจกรรม โดยกาํหนดขั้นตอนการทาํงาน เม่ือถึงขั้นดาํเนินการ (Implementation) ก็
สามารถทาํไดเ้ลย หรือถา้มีการซ่อมแซม (Maintenance) และเฝ้าตรวจ (Monitoring) ก็สามารถทาํได้
เลยเช่นกนั สุดทา้ยอาจจะตอ้งเขา้ไปสู่จุดตอ้งเสนอแนะใหท้าํ Post-audit ของการวิเคราะห์ระบบและ
การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลใหม่ในการปรับปรุงแผนจดัการใหม่กไ็ด ้
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2.7.5  การพฒันาทีส่ิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
“การพฒันาท่ีย ัง่ยนื”  เป็นคาํท่ีใชใ้นรายงาน Our Common Future ในปี พ.ศ. 2530 โดย World 

Commission on Environment and Development (The Bruntland Commission) หมายถึง การเป็นอยูอ่ยา่ง
พอเพียงของชนรุ่นปัจจุบนัโดยไม่เบียดเบียนความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป ซ่ึง ไดแ้ก่ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการกาํจดัความยากจนและความแร้นแคน้ทาง
สงัคมไปพร้อมๆ กนั เพื่อใหมี้ความยัง่ยนืตลอดไป ทั้งน้ี การพฒันาท่ีส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื (Environmetally 
sustainable development)  จึงเป็นแนวคิดของธนาคารโลก (World Bank) และองคก์รระหว่างประเทศ
หลาย ๆ องคก์ร ท่ีเห็นวา่ส่ิงแวดลอ้มมีความสาํคญัต่อการพฒันา  แต่การพฒันาในประเทศยากจนจะตอ้ง
เกิดข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนท่ียากจนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและไม่นาํไปสู่การทาํลายส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืของธนาคารโลกหมายถึงการกลมกลืนเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เขา้
ดว้ยกนั โดยนักเศรษฐศาสตร์จะตอ้งเรียนรู้ถึงความสาํคญัของทรัพยสิ์นทางธรรมชาติ นกันิเวศวิทยา
ตอ้งลดความแขง็กร้าวลงและยดึความยดืหยุน่และศกัยภาพของการปรับตวัของระบบธรรมชาติเป็นหลกั
เพิ่มข้ึน และนกัสงัคมวิทยาตอ้งช่วยการพฒันาใหย้ ัง่ยนืเพิ่มข้ึน โดยการเสนอปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการและแผนงานพฒันา ทั้งสามฝ่ายอาจมีแนวคิดไม่เหมือนกนั เช่น นกัเศรษฐศาสตร์อาจเห็นวา่
เป้าหมายทางเศรษฐกิจคือการเติบโตและประสิทธิภาพ เป้าหมายทางสังคมคือความเสมอภาคและการ
ขจดัความยากจน และเป้าหมายทางนิเวศคือการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื แต่เป้าหมายแต่ละ
ดา้นน้ียงัไม่ครบถว้น เพราะเป้าหมายโดยรวมควรประกอบดว้ยส่วนยอ่ยต่างๆ (สมพร  แสงชยั,  2550: 
308-309; ปราณี  พนัธุมสินชยั และศกัด์ิชยั สุริยจนัทราทอง, 2553: 7-4.) ดงั ภาพที ่2.32          
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ภาพที ่2.32  เป้าหมายของการพฒันาท่ีส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 
แหล่งทีม่า:  ปรับปรุงจาก Serageldin, et al. 1994: 2 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั. 2550: 309 และไทยแลนด ์

    อินดสัตร้ีดอทคอม. 2554: ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสงัคม (ตอนท่ี 2)   
 
จากท่ีกล่าวมาแลว้ องคป์ระกอบสําคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ การป้องกนั การ

วางนโยบาย และการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียง และลดผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดงัแสดงใน ภาพที ่2.33 

 
 
 
 
 
 

เศรษฐกจิ 

ส่ิงแวดล้อม สังคม 

การพฒันา       

ทีย่ัง่ยืน 

Socio-Economic 

Eco-Efficiency 

Socio-Environmental 

เป้าหมายทางเศรษฐกจิ 
- การเติบโต 
- ความเสมอภาค 
- ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายทางนิเวศ 
- เกียรติยศของ 
   ระบบนิเวศ 
- ขีดความสามารถ 
   ของระบบนิเวศ 
-  ความหลากหลาย 
    ทางชีวภาพ 

เป้าหมายทางสังคม 
- การคืน/ใหอ้าํนาจ 
- การมีส่วนร่วม 
- การล่ืนไหลทาง    
   สังคม 
- ความเป็นปึกแผน่
ทางสังคม 

- เอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม 
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ภาพที ่2.33  องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า:  ปราณี  พนัธุมสินชยั และศกัด์ิชยั  สุริยจนัทราทอง, 2553: 7-4. 

 
2.7.6   เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
การจดัการของเสียมีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือหลกัว่า ผู้ที่ทําให้เกิดของเสียต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการบําบัดของเสียตนเอง 
(Polluter pays principle) ดงันั้น  จึงไดมี้แนวคิดโดยนาํหลกัการเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการ
ของเสีย เช่น ค่าปล่อยมลพิษ ค่าเกบ็ซากคืนบรรจุภณัฑห์รือสินคา้  การใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับโรงงาน
ท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี หรือโรงงานท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดมลพาท่ี
แหล่งกําเนิดให้มากท่ีสุด รวมทั้ ง การจัดอบรมความรู้ให้แก่โรงงานและผูป้ระกอบการโดย
หน่วยงานของรัฐ จะทาํฝห้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดใ้นท่ีสุด นอกเหนือจากการประหยดั
ทรัพยากร และลดตน้ทุนการผลิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูป้ระกอบการหันมาสนใจกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Instruments) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
(ปราณี  พนัธุมสินชยั และศกัด์ิชยั  สุริยจนัทราทอง,  2553: 7-10 – 7-12) ดงัแสดงใน ภาพที ่2.34  

 
 
 
 
 

การป้องกนั การวาง

นโยบาย 

การลด
ความเส่ียง/
ผลกระทบ 

การพฒันาทีย่ัง่ยืน 

ทาํอย่างต่อเน่ือง 
ผลติภัณฑ์ 

มนุษย์ 

รวมทุกส่วนทั้งดนิ/นํา้/อากาศ การผลติ ส่ิงแวดล้อม 
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ภาพที ่2.34  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
แหล่งทีม่า:  ปราณี  พนัธุมสินชยั และ ศกัด์ิชยั  สุริยจนัทราทอง, 2553: 7-12. 

 
 1)  เคร่ืองมือดา้นการเงิน/การคลงั  ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความสามารถในการบาํบดั

มลพิษใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
(1) ค่าบริการ (User charge) คือ ค่าบริการในการบาํบดัของเสียให้ไดต้าม

มาตรฐาน  เช่น ค่าเกบ็ขนขยะ ค่าบาํบดันํ้าเสีย 
(2) ค่าปล่อยมลพิษ (Emission charge) คือ การเก็บค่าธรรมเนียม โดยคาํนึงถึง

การปล่อยมลพิษทั้งท่ีไดม้าตรฐานและไม่ไดม้าตรฐาน ต่อความสูญเสียของส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ
อนามยั 

(3) ภาษีส่ิงแวดลอ้ม (Environmental tax) เช่น การเก็บภาษีแบตเตอรร่ีรถยนต์
ใชแ้ลว้ ภาษีนํ้ามนัดิบท่ีมีกาํมะถนัสูง โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้ก่้อมลพิษเปล่ียนพฤติกรรม 

(4) ค่าธรรมเนียมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Admission fee) เช่น ค่าจดทะเบียน
สารเคมี ซ่ึงเรียกเกบ็จากผูก่้อมลพิษท่ีแสวงหากาํไร ซ่ึงเกบ็ทนัทีท่ีขออนุญาต 

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 

ด้านการเงนิ/ 
การคลงั 

ด้านการตลาด ด้าน
แรงจูงใจ 

- ค่าบริการ 
- ค่าปล่อยมลพษิ 
- ภาษีส่ิงแวดล้อม 
- ค่าธรรมเนียม 
- ค่าปรับ 
- ค่าภาษีผลติภัณฑ์ 

- ค่ามดัจํา 
- ค่าซ้ือขายใบอนุญาต 

- ทุนให้เปล่า 
- เงนิกู้ 
- ลดภาษี 
- สิทธิพเิศษ 
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(5) ค่าปรับ (Fines) ซ่ึงเรียกเก็บจากผูท่ี้ทาํให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม
และละเมิดกฏหมาย 

(6) ภาษี/ค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์ (Product charge) เช่น ภาษีท่ีเรียกเก็บเพื่อ
ครอบคลุมการกาํจดัซากของผลิตภณัฑท่ี์คิดรวมกบัค่าซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

2)  เคร่ืองมือดา้นการตลาด  โดยใชก้ลไกตลาดเป็นตวักาํหนด เช่น 
(1) ค่ามดัจาํ-คืนเงิน (Deposit-Refund) เพื่อให้มีการนาํซากหรือผลิตภณัฑท่ี์ใช้

แลว้กลบัคืน เช่น การมดัจาํขวด 
(2) การซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Emission trading) โดยกาํหนดเพดาน

ระดบัการปล่อยมลพิษตามเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเปิดให้มีการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อย
มลพิษสาํหรับผูป้ระกอบการท่ีลดมลพิษไดต้ามเป้าหมาย เช่น การซ้ือขาย Carbon credit เป็นตน้ 
 3)  เคร่ืองมือสร้างแรงจูงใจ  ตั้งบนพ้ืนฐานของการใชสิ้ทธิพิเศษ เช่น 

(1) การให้ทุน  (Grant) เ ป็นการให้โดยไม่ต้องชําระคืนเพื่อประโยชน์ ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(2)   การใหกู้ย้มืในเง่ือนไขพิเศษ (Loan) เช่น การกูจ้ากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
(3)   การลดภาษี (Tax reduction) เช่น การลดภาษีเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์และ

สารเคมีท่ีใชใ้นการบาํบดัมลพิษ 
(4)  การให้สิทธิพิเศษอ่ืนๆ (Special treatment) เช่น การสนับสนุนโดย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) การลดค่าธรรมเนียมการต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสาํหรับกิจการท่ีมีระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การไดรั้บพิจารณาการ
จดัซ้ือ โดยหน่วยงานราชการ 

 
 2.7.7  นโยบายและมาตการด้านการค้าและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ    
  ในปี 1968 นิตยสาร Science ไดตี้พิมพบ์ทความซ่ึงต่อมามีการกล่าวขวญัถึงทัว่โลกของ 
Garrett Hardin ช่ือ “โศกนาฏกรรมของการใชท้รัพยากรร่วมกนั” (The Tragedy of the Commons) 
ขอ้เขียนพยายามอธิบายว่าเหตุใดปัญหาส่ิงแวดลอ้มจึงยากท่ีจะแกไ้ขได ้Hardin อธิบายว่า ลอง
จินตนาการว่าท่ีดินแปลงหน่ึงท่ี “เป็นของทุกคนจนไม่มีใครเป็นเจา้ของ (อยา่งแทจ้ริง)” “เปิดกวา้ง
สาํหรับทุกคน”  ถูกใชเ้ป็นท่ีเล้ียงววั สถานการณ์เช่นน้ีจะจูงใจใหแ้ต่ละคนเอาววัเขา้ไปเล้ียง เพราะววั
ทุกตวัท่ีนาํไปเล้ียงจะนาํกาํไรมาสู่เจา้ของ จาํนวนววัก็จะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามแรงจูงใจ ดว้ยการเป็น
ท่ีดินซ่ึงมีพื้นท่ีจาํกดัและทุกคนร่วมกนัเป็นเจา้ของ จะทาํให้ไม่สามารถใชเ้ล้ียงววัไดไ้ปเร่ือยๆ โดย
ไม่จาํกดัจาํนวน ณ จุดหน่ึงท่ีมีจาํนวนววัมากเกินไป ระบบธรรมชาติก็จะลม้เหลว ความเส่ียงท่ีจะเกิด
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ผลเสียข้ึนเช่นน้ี สังคมจะเป็นผูรั้บไปไม่ใช่ผูเ้ล้ียงแต่ละคน ในบริบทดงักล่าว Hardin เรียกจุดจบท่ีเขา
เช่ือว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงไดน้ี้ว่า “โศกนาฏกรรม” (Tragedy) ซ่ึงมิไดส่ื้อถึงความเศร้า 
หากหมายถึงการไม่สามารถหลีกหนีสภาวการณ์เสียหายน้ีได ้ (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2556.) ซ่ึงตวั
แบบ “The Tradgedy of the Commons” น้ีสามารถนาํมาอธิบายไดถึ้งปัญหาท่ีเป็นสินทรัพยเ์ปิด 
(Open access resources) ไดทุ้กขนาด แมว้่าตวัแบบขา้งตน้จะถูกกาํหนดมาเพื่อใชอ้ธิบายความ
ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือครัวเรือนของหมู่บา้นขนาดเลก็ (Hamlet) แต่สามารถนาํมาซ่ึงความเขา้ใจ
ต่อปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองการจดัการทรัพยากรท่ีเป็นสินทรัพยร่์วม (Common resource) ใน
ระดบัประเทศ (National scale) และระหว่างประเทศ (Nation states)  ดงันั้น การจดัการทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ หากถูกกาํหนดและจดัการแนวทางท่ีแต่ละประเทศมีสิทธิภายใต้
อาณาเขตของประเทศตนเป็นสิทธิท่ีพึงกระทาํได ้แต่ในภาพรวมอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศอ่ืนๆ ได ้ดงันั้น หากไม่มีขอ้ตกลงร่วม หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว ก็จะไม่สามารถมีบทลงโทษแก่ประเทศผูก่้อปัญหาหรือสร้างมลพิษทาง
ส่ิงแวดล้อมได้ ประเทศต่างๆ ก็ย่อมจะลอยตวัเหนือปัญหา ชิงความได้เปรียบทางการคา้และ
อุตสาหกรรมจากการผลิตสินคา้และบริการ โดยไม่สนใจถึงปริมาณการปล่อยมลภาวะสู่โลกหรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งรับผิดชอบในการก่อมลภาวะแก่ประเทศอ่ืนๆ เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศขา้ม
พรมแดน เป็นตน้ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นตวัอย่างท่ีดีในการร่วมกนัหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรณีการควบคุมการแพร่กระจายของซลัเฟอร์ในสหภาพยโุรป ซ่ึงไดมี้
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการดา้นเศรษฐกิจเพื่อยโุรปขององคก์ารสหประชาชาติ (United 
Nations Economic Commission for Europe: UNECE) กบัสหภาพยโุรปในการหาทางลดการปล่อย
ซัลเฟอร์ในอากาศท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดฝนกรด โดยผลกัดนัให้เกิดขอ้ตกลงและกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลายๆ ฉบบัตามมา เช่น 1985 Helsinki Protocol on the Reduction of Sulphur 
Emissions or their Trans-boundary Fluxes, The 1999 Oslo Protocol on Further Reduction of 
Sulphur Emissions, The 1999 Guthenberg Protocol to abate Acidification, Eutrophication and 
Ground Level Ozone รวมถึงขอ้กาํหนดท่ีผูป้ระกอบการตอ้งปฏิบติัตามเพื่อลดปริมาณซลัเฟอร์ใน
นํ้ ามันเช้ือเพลิงและการกาํหนดปริมาณสูงสุดของซัลเฟอร์และสารอ่ืนๆ ท่ีอนุญาตให้ปล่อยสู่
บรรยากาศ ไดแ้ก่ Sulphur Content of Certain Liquid Fuels Directive, Amendment to the EC Large 
Combustion Directive, National Emission Ceiling Directive (Roberts,  2011: 167-170)  
 สาํหรับเวบ็ไซดข์องหน่วยงาน องคก์รระหว่างประเทศ และความตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เจรจาดา้นการพฒันา การคา้ และส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ แสดงใน ตารางที ่ 2.10 
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ตารางท่ี 2.10  เวบ็ไซดข์องหน่วยงาน องคก์รระหว่างประเทศ และความตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ     
เจรจาดา้นการพฒันา การคา้ และส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 

 
รายช่ือ เวบ็ไซด์ 

Department for Environment Development (UK) http://www.dfid.gov.uk/ 
European Union  http://www.europa.eu.int/ 
Framework Convention on Climate Change http://www.unfcc.int/ 
Global Environment Facility http://www.gefweg.org/ 
Internation Monetary Fund http://www.imf.org/ 
International Government on Climate Change http://www.ipcc.ch/ 
Group of Seven (Canada, France, Germany, Italy, 
Japan, Unite Kingdom and United States) 

http://www.international.gc.ca/g8/index. 
aspx?lang=eng/ 

Group of Eight (Group of 7 plus Russia) http://www.g8.utoronto.ca/ 
Group of 77 (representing less developed nations) http://www.g77.org/ 
General Agreement on Trade in  Services http://www.wto.org/ 
General Agreement on Tariffs and Trade http://www.wto.org/ 
North American Free Trade Organization http://www.ffas.usda.gov/info/factsheets/   

nafta.html/ 
Organization for Economic Commission for Europe http://www.oecd.org/ 
United Nations http://un.org/ 
United Nations Conference on Environment and 
Development 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

United Nations Economic Commission for Europe http://www.unece.org/ 
United Nations Environment Programme http://www.unep.org/ 
World Trade Organization http://www.wto.org/ 
 
แหล่งทีม่า:  Roberts,  2011: 177. 
 
 2.7.7.1 พนัธกรณี ความตกลง และแถลงการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือและการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
   สําหรับพนัธกรณี ความตกลง และแถลงการณ์ท่ีสําคญัด้านส่ิงแวดลอ้มระหว่าง
ประเทศ ไดแ้ก่ 
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1)  แผนปฏิบติัการท่ี 21 (Agenda 21)   
ผลจากการประชุมสุดยอดระดบัโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN 

Conference on Environment and Development : UNCED) หรือ การประชุม Earth Summit ณ กรุงริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2535 เป็นการประชุมท่ีมีผูน้าํระดบัโลกจาก 
179 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเขา้ร่วมประชุม และไดมี้การร่วมลงนามรับรอง แผนปฏิบติัการ 21 
(Agenda 21) ซ่ึงถือเป็นแผนแม่บทของโลกท่ีประเทศสมาชิกตอ้งตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และเห็นความสาํคญัท่ีจะตอ้งร่วมกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืให้เกิดข้ึนใน
โลก โดยกาํหนดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสมดุล พร้อมทั้งกระตุน้ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ สร้างกลยทุธ์การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้
การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้การคุม้ครองฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อผลประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป ทั้งน้ี ควรเปิดโอกาสใหก้ลุ่มต่างๆ ในสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนัต่อไปได ้

  จากการท่ี Agenda 21 น้ีกล่าวถึง สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มของโลกเส่ือมโทรม เกิดจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ีไม่ย ัง่ยืน ความตอ้งการ
ท่ีมากเกินควร และการดาํเนินชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือย การดาํเนินเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบติัการ 21 
จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัประสิทธิภาพในการผลิตและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโภคในแผนปฏิบติั
การ 21 เสนอให้ประเทศต่างๆ จะตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ย ัง่ยืน โดย
ประเทศท่ีพฒันาแลว้เป็นผูน้าํ สาระสาํคญั มีดงัน้ี 

(1)  ส่ง เสริมการจัดทําแผนงาน  10 ปี  เพื่ อให้การสนับสนุนการ
ดาํเนินงานในระดบัประเทศและภูมิภาคในการเร่งรัดและเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตและการบริโภค
ท่ีย ัง่ยืนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากความสามารถในการรองรับ (Carrying 
capacity) ของระบบนิเวศ และการป้องกนัมิให้การพฒันาเศรษฐกิจเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ี โดยให้ความ
ช่วยเหลือประเทศกาํลงัพฒันาทางดา้นการเงิน วิชาการ และการเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity 
building) 

  (2)   เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Eco-efficiency) โดยส่งเสริมให้มี
แผนงานในการส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาด  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในตัวอย่างท่ีประสบ
ความสาํเร็จ และจดัการฝึกอบรมให ้SMEs ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร 
(ICT) เพิ่มมากข้ึน 
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  (3)  เพิ่มพูนให้บริษทัผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
ความน่าเช่ือถือ (Accountability) ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยดาํเนินงานในดา้นต่างๆ รวมทั้งความ
สมคัรใจ การหารือระหว่างผูป้ระกอบการกับชุมชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ส่งเสริมให้
สถาบนัการเงินนาํเอาขอ้พิจารณาในเร่ืองการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในกระบวนการของการตดัสินใจ 
สร้างความรู้และความเขา้ใจใหก้บัคนงานและผูป้ระกอบการในเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 ผลจากการประกาศแผนปฏิบติัการ 21 ในปี พ.ศ.2535 ก่อให้เกิดกระแส
ขบัเคล่ือนการผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื จากทฤษฎีท่ีมีการศึกษาวิจยัผา่นเวทีสมัมนาและระดม
ความคิดให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกั มีการปรับปรุงกรอบแนวคิดและขยายผลไปสู่การกาํหนดนโยบายและ
ความร่วมมือในระดบัสากลเพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม,  2557) 

2) พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
  เป็นพิธีสารภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซ่ึงจดัทาํข้ึน
เพื่อเป็นกรอบการอนุวตัของประเทศภาคี ภายใตห้ลกัการของอนุสัญญาฯ พิธีสารเกียวโตตั้งช่ือข้ึน
ตามสถานท่ีในการเจรจาท่ีเมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่น เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2540 
และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2548 ประกอบไปดว้ย 28 มาตรา พิธีสารเกียวโตกาํหนด
เป็นขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย (Legal binding) ซ่ึงกาํหนดพนัธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศภาคีในภาคผนวกท่ี 1 (Annex I) (ประเทศท่ีอยูใ่นภาคผนวก B (Annex B) 
คือ กลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed Country) ประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงประเทศใน
กลุ่ม OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ประเทศในกลุ่ม
เศรษฐกิจเปล่ียนผ่าน (EIT: Economic in Transition) หรือประเทศในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวนัออกท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของประเทศรัสเซีย) โดยรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 จากระดบัการ
ปล่อยโดยรวมของกลุ่มภาคผนวกท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 
โดยปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ และมีการกาํหนด
ชนิดก๊าซเรือนกระจกท่ีอยู่ภายใตพ้ิธีสารฯ 6 ชนิดคือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)             
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PCFs) 
และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ (SF6) โดยการลดก๊าซเหล่าน้ีให้คิดเทียบเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ โดยหลกัการภายใตพ้ิธีสารเกียวโต ประกอบดว้ย  

 (1) หลกัการป้องกนัไวก่้อน ภายใตห้ลกัการป้องกนัไวก่้อนนั้น กิจกรรมท่ีมี
โอกาสจะก่อให้เกิดอนัตราย ต่อสภาพภูมิอากาศจะตอ้งมีการจาํกดัหรือห้ามดาํเนินการ ถึงแมจ้ะยงั
พิสูจน์ไม่ได ้อย่างชดัเจนว่าเป็นสาเหตุดงักล่าวก็ตาม เน่ืองจากหากรอให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์พฒันาท่ีจะทาํให้พิสูจน์ไดอ้ย่างชดัเจนแลว้ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
อาจจะสายเกินกว่าท่ีจะแกไ้ขได ้หลกัการน้ีจึงให้โอกาสในการควบคุม กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงแต่
เน่ินๆ เช่น การกาํหนดใหมี้การลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกใหอ้ยูใ่นระดบัการปล่อย ณ ปี พ.ศ.2533 
ใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ.2543 

 (2) หลกัการความรับผิดชอบร่วมกนัในระดบัท่ีแตกต่าง (Common but 
Differentiated Responsibilities: CBDR) ทุกประเทศภาคีอนุสัญญาฯ มีพนัธกรณีในการดาํเนินการ
เปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศโดยอนุสัญญาฯ แบ่งประเทศภาคีต่างๆ ออกเป็น สองกลุ่มใหญ่ คือ 
ประเทศในภาคผนวกท่ี 1 และประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1   

 (3) หลกัการส่ือสารด้านขอ้มูลข่าวสารประเทศภาคีอนุสัญญา ฯ ตอ้ง
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารการดาํเนินการ ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความโปร่งใส
ภายใตข้อ้ตกลงท่ีว่าตอ้งมี การจดัทาํ รายงานแห่งชาติภายใตอ้นุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ (National Communication under United Nations Framework 
Convention on Climate Change : UNFCCC) ซ่ึงมีเง่ือนไขในเร่ืองของ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
และระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัระหวา่งประเทศในภาคผนวกท่ี 1 และประเทศนอกภาคผนวกท่ี 1  

 (4) หลกัการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยกว่า เน่ืองจากประเทศท่ีกาํลงั
พฒันามีโอกาสเส่ียงต่อผลกระทบการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศสูง ดงันั้นหลกัการน้ีตอ้งการให้
ประเทศพฒันาแลว้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความสะดวก สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี ทั้ง
ทางด้านการเงิน และ เทคโนโลยี กับประเทศกาํลงัพฒันา และความช่วยเหลือน้ีตอ้งเป็นส่วน
เพิ่มเติมจาก ความช่วยเหลือระหว่างประเทศท่ีให้อยู่เดิม ปัจจุบัน อนุสัญญาฯ ได้ใช้กองทุน 
ส่ิงแวดลอ้มโลกเป็นกลไกหน่ึงในการสนับสนุนประเทศกาํลงัพฒันาในการดาํเนินการ ดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกาํหนดใหป้ระเทศพฒันาแลว้ดาํเนิน นโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ีสะอาดให้กับประเทศกาํลงัพฒันา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม. 2555ก: ระบบบริการห้องสมุดอิเลก็ทรอนิคส์ สผ._พิธีสารเกียวโต. และ องคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2558ข)  

3) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)  

             ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ไดเ้ช่ือมโยงการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษยก์บัความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากผล
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นําไปสู่การตระหนักถึงปัญหาและความกังวลของผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน จึงไดมี้การจดัประชุมนานาชาติข้ึนและนาํไปสู่การจดัตั้งคณะกรรมการการเจรจาระหว่าง
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รัฐบาลด้านกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change: INC) ในปี พ.ศ. 2533 
และต่อมา INC ไดย้กร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ข้ึนและไดมี้การลงมติรับรองใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2535 ณ สํานักงานใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนั้นไดเ้ปิดให้มีการลงนามในระหว่างการประชุม Earth Summit ในเดือน
มิถุนายน 2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงมีประเทศต่างๆ รวม 154 ประเทศไดร่้วม
ลงนาม และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2537 (ค.ศ. 1994) ทั้งน้ี อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ “บรรลุถึงการรักษาระดบัความเขม้ขน้
ของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงท่ี อยู่ในระดบัท่ี ปลอดภยัจากการแทรกแซงของมนุษยท่ี์
เป็นอนัตรายต่อระบบภูมิอากาศ การรักษาระดบัดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการในระยะเวลาเพียงพอท่ีจะ
ให้ระบบนิเวศปรับตวั โดยไม่คุกคามต่อการผลิตอาหารของ มนุษยแ์ละการพฒันาทางเศรษฐกิจ
เป็นไปอยา่งย ัง่ยนื"  
 หลกัการของอนุสัญญาฯ  ในการดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
อนุสัญญาฯ ประเทศภาคีสมาชิกตอ้งปฏิบติั ตั้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐาน (สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2555ก) ดงัน้ี 

 (1)  ประเทศภาคีควรจะปกป้องระบบภูมิอากาศเพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติ
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตบนหลกัการของความเท่าเทียม (Equity) การรับผดิชอบร่วมกนัในระดบัท่ี
แตกต่างกนั (Common but differentiated responsibilities) และความสามารถของแต่ละประเทศ 
(Capabilities) นอกจากน้ีประเทศอุตสาหกรรมตอ้งเป็นผูน้าํในการต่อสู้กบัปัญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(2)  ความตอ้งการของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีมีสภาวะเปราะบางต่อผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควรจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเตม็ท่ี  

 (3) ประเทศภาคีควรมีมาตรการป้องกนัไวก่้อน (Precautionary) เพื่อ
คาดการณ์ ปกป้อง หรือลดสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการรับมือกบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ควรจะมีความคุม้ค่าในการลงทุน (Cost-effective) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อโลกโดยมีค่าใชจ่้ายตํ่าสุด 

 (4) ประเทศภาคีควรจะให้การส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยนโยบายและ
มาตรการต่างๆท่ีจะปกป้องการเปล่ียนแปลงระบบภูมิอากาศจากการกระทาํของมนุษยน์ั้น ควรจะ
เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมต่อสภาวการณ์ของแต่ละประเทศ 
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 (5) ประเทศภาคีควรจะมีความร่วมมือในการส่งเสริมการสนับสนุนทาง
การเงินและการเปิดกวา้งของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศซ่ึงจะนาํไปสู่การเจริญเติบโตและการ
พฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันา 

4)   ขอ้ตกลงอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากลายทางชีวภาพ  
 อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity: CBD) พ.ศ. 2535 เปิดให้รัฐต่างๆ ลงนามในวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ณ ท่ีประชุม
สหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ( United Nations Conference on Environment and 
Development)  เป็นขอ้ตกลงดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศท่ีมีเจตนารมณ์ ใหรั้ฐบาลทุกประเทศ 
พฒันาประเทศโดยไม่ละเลยการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการกาํหนด
วตัถุประสงคห์ลกัไว ้3 ประการ คือ เพื่ออนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใชป้ระโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน และ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชท้รัพยากร
พนัธุกรรมอยา่งเท่าเทียมและ ยติุธรรม ในการเขา้ถึงและการใชท้รัพยากรธรรมชาติระหวา่งรัฐภาคี  
 หลกัการหลายประการตามอนุสัญญาฉบบัน้ี มาจากปฏิญญากรุงสต๊อกโฮลม์
ว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์พ.ศ. 2515 (Stockholm Declaration on Human Environment, 1972) 
เช่น หลกัการ 2 “ทรัพยากรธรรมชาติของโลกรวมทั้งอากาศ นํ้ า ดิน พืช และสัตว ์และตวัอยา่งของ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติจะตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครองเพื่อประโยชน์ของชนรุ่นปัจจุบนัและ
อนาคต โดยการวางแผนหรือการจดัการอยา่งรอบคอบระมดัระวงั” หลกัการท่ี 3 “ความสามารถของ
โลกในการผลิตทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนใหม่ได ้ (Renewable resources)  ตอ้งไดรั้บการธาํรงไวแ้ละใน
กรณีท่ีทาํไดต้อ้งฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงทรัพยากรดงักล่าว”  และ หลกัการท่ี 4 “มนุษยมี์ความรับผดิชอบ
พิเศษท่ีจะตอ้งปกป้องและจัดการอย่างชาญฉลาดซ่ึงมรดกของส่ิงมีชีวิตในป่าและถ่ินท่ีอยู่ของ
ส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น” ซ่ึงในขณะน้ีตกอยูใ่นภยนัตรายอยา่งใหญ่หลวงจากปัจจยัดา้นลบต่างๆ ร่วมกนั จึง
ตอ้งให้ความสําคญัต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมทั้งส่ิงมีชีวิตในป่าและตอ้งอยู่ในการวางแผนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัอนุสัญญาฯ ก็ได้ยอมรับสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือ
ทรัพยากรดา้นชีวภาพและความรับผิดชอบของรัฐในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การใช้ทรัพยากรด้านชีวภาพในลกัษณะท่ีย ัง่ยืน เช่นเดียวกับ  “วาระเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน”              
(Agenda 21)  ของปฏิญญากรุงสต๊อกโฮลม์ ท่ีว่า “รัฐมีสิทธิอธิปไตยตามกฎบตัรสหประชาชาติและ
หลักกฎหมายระหว่างประเทศในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรของตนตามนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของตนและมีความรับผิดชอบท่ีจะให้แน่ใจว่ากิจกรรมในเขตอาํนาจหรือการควบคุม
ของตนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มของรัฐอ่ืนหรือของบริเวณท่ีอยู่นอกเขตอาํนาจ
แห่งชาติของตน”  
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 “อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ” มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม พ.ศ. 2536 โดยประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และ
ใหส้ัตยาบนัเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาฯ มีผลบงัคบัใชต่้อประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
29 มกราคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบนัอนุสัญญาฯ น้ีมีประเทศภาคีสมาชิกจาํนวน 193 ประเทศทั้งหมด 
โดยประเทศไทยเขา้เป็นภาคีลาํดบัท่ี 171  (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2558; สาํนกังาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2556) 
 2.7.7.2  มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มในการคา้ระหวา่งประเทศ 
   ตามท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้ งสหรัฐอเมริกา ยุโรปแ และญ่ีปุ่น ได้ท่ีริเร่ิมให้นํา
มาตรการส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการคา้ระหว่างประเทศภายใตข้อ้ตกลง GATT ซ่ึง WTO รับสืบทอด
มา โดยใหเ้หตุผลว่าปัจจุบนักิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา้ การผลิต ตลอดจนการบริโภคของมนุษย ์
ลว้นก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั้น จึงควรใหส้มาชิก 
WTO ร่วมมือกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มผา่นการคา้ระหวา่งประเทศ โดยการรับรองสิทธิในการกาํหนด
และใชม้าตรการทางส่ิงแวดลอ้มกบัสินคา้ส่งออกของประเทศคู่คา้ ซ่ึงในทางปฏิบติัเป็นการยากท่ีจะ
ช้ีว่า เจตนารมณ์ของมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม คือการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มหรือกีดกนัทาง
การคา้ ประกอบการฟ้องร้องและการพิสูจน์ตามกระบวนการของ WTO ค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น
และเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เกินกําลังของประเทศกําลังพฒันาจะฟ้องร้องได้ทุกกรณี ประเทศ
มหาอาํนาจในฐานะผูซ้ื้อรายใหญ่ของโลกจึงฉวยโอกาสนาํมาตรการคุม้ครองทางส่ิงแวดลอ้มมาใช้
เป็นกาํแพงกั้นการทะลกัเขา้ของสินคา้บางประเภท โดยมาตรการทางการคา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
การคา้ระหวา่งประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน. 2548: 6 และ 2549: 231-232 ) 
ดงัน้ี 
 1)  มาตรการห้ามหรือจาํกดัการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
เป็นการเฉพาะเจาะจง นอกจากจะไม่ส่งเสริมใหมี้การผลิตในประเทศแลว้ ยงัโนม้นา้ว ชกัชวน และ
บีบบงัคบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีผลิตสินคา้นั้นหันมาใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองส่ิงท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ร่วมกนัของโลก ตวัอยา่งเช่นมาตรการพิทกัษโ์อโซนในชั้นบรรยากาศโดยจาํกดั
การผลิตสินคา้ท่ีใชส้าร CFC ในการผลิต จาํกดัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากป่าไมเ้ขตร้อนช้ืน 
มาตรการอนุรักษ์โลมาหรือเต่าทะเลโดยบงัคบัให้ใชเ้คร่ืองมือในการจบัสัตวน์ํ้ าตามมาตรฐานท่ี
กาํหนด ซ่ึงมีราคาสูงและผลิตในประเทศของผูอ้อกมาตรการ 
 2) มาตรการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์ (Product Environment 
Standard)  โดยกาํหนดมาตรฐานทางกายภาพและทางเคมีในผลิตภณัฑ ์เช่น ปริมาณสารตะกัว่ใน
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นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ปริมาณสารเคมีตกคา้งในผลิตภณัฑ์เกษตร มาตรฐานไอเสียของรถยนต ์เป็นตน้ 
หรือกาํหนดมาตรฐานในกระบวนการผลิต ตวัอยา่งเช่น การเกษตรโดยจาํกดัการใชส้ารเคมี 
 3) มาตรการอ่ืนๆ ตวัอย่างเช่น มาตรการทางภาษีเพื่อคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเรียกเก็บภาษีจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีก่อมลพิษ เพื่อนําไปใช้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมท่ีเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการผลิตสินคา้นั้น ขณะเดียวกนัก็เรียกเก็บภาษีจากสินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีนาํเขา้ดว้ย หรือ
มาตรการอุดหนุนผู ้ผลิตในประเทศท่ีใช้กระบวนการผลิตท่ีไม่ก่อมลภาวะหรือประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น มีระบบบาํบดันํ้ าเสียจากโรงงาน ระบบบาํบดักากอุตสาหกรรม มีการนาํ
วสัดุกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ หรือการรณรงคใ์หผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
หรือสภาพแวดลอ้ม 
   โดยท่ีนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมกัอา้งทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศว่าด้วย 
“ความไดเ้ปรียบเชิงสัมพทัธ์”  (Theory of Comparative Advantage) ซ่ึงระบุว่าการคา้เสรีก่อใหเ้กิด
การจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงสนับสนุนนโยบายการคา้เสรีโดยปราศจาก
เง่ือนไข  อยา่งไรกต็าม ในโลกแห่งความเป็นจริง ประเทศมหาอาํนาจมกัอา้งการคา้เสรีบงัหนา้ตราบ
เท่าท่ีตนไดป้ระโยชน์ ตอ้งพยายามคิดคน้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกนัทางการคา้ หรือเพื่อให้ฝ่ายของ
ตนเกิดการได้เปรียบในทางการค้ามากท่ีสุด ในปัจจุบันมาตรการด้านสุขอนามัยและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นอาวุธท่ีทรงประสิทธิภาพมากท่ีสุดสาํหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงในทางปฏิบติั
เป็นการยากท่ีจะช้ีว่าเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม คือการคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้มหรือกีดกนัทางการคา้กนัแน่ ประกอบกบัการฟ้องร้องและการพิสูจน์ตามกระบวนการ
ของแกตต ์(General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) ค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น ส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายมาก เกินกาํลงัของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีจะฟ้องร้องไดทุ้กกรณี ประเทศมหาอาํนาจทาง
เศรษฐกิจในฐานะผูซ้ื้อรายใหญ่ของโลกจึงฉวยโอกาสนาํมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มมาใชเ้ป็น
กาํแพงกั้นการทะลกัเขา้ของสินคา้บางประเภท (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2549: 229-231) ขณะท่ี
ประเทศสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) เปิดช่องใหมี้ปฏิบติัการ
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มอย่างกวา้งขวางอยู่แลว้ ประเทศสมาชิกมีเสรีภาพในการกาํหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของตนเขม้งวดอย่างไรก็ได ้ขอเพียงแต่ปฏิบติัโดยเสมอภาคระหว่างสินคา้ท่ีผลิตใน
ประเทศและสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศโดยเสมอภาคเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นรากฐานของการคา้พหุ
ภาคี ผลประโยชน์ท่ีไดคื้อทาํให้เกิดความแน่นอน ความชดัเจนปราศจากขอ้สงสัยเก่ียวกบัความ
ตอ้งการสินคา้ และสามารถคุม้ครองประเทศท่ีอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และมีหลกัประกนัสําหรับ
ผูบ้ริโภค  ขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) ควร
เป็นช่องทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อแก้ความกังวลเก่ียวกับปัญหา
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีปราศจากพรมแดน  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํหรับควบคุมประเทศในการใชม้าตรการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยลาํพงั ซ่ึงเช่ือว่าการปฏิบติัการโดยลาํพงัมกัก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัและมกัจะ
มีการใชม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้มเกินขอบเขตของประเทศ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา
ของสหประชาชาติ (United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) ให้
การรับรองการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มโลกโดยการร่วมมือในระดบัพหุภาคี วิธีการน้ีช่วยลดความ
เส่ียงต่อการตดัสินใจท่ีขาดเหตุผล การเลือกปฏิบติั และการใชม้าตรการคุม้ครองการคา้ท่ีแฝงตวัใน
คราบของการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม การใหก้ารรับรองดงักล่าวนบัเป็นความเห็นชอบในระดบัสากล
ท่ีเป็นส่วนรวม และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการใชท้รัพยากรโลก (สมพจน์ กรรณนุช, 
2553: 368-370)   

 2.7.7.3  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการคา้และส่ิงแวดลอ้ม 
         การคา้ระหว่างประเทศจะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต        
สีเขียวหรือไม่? เป็นคาํถามท่ียงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่ในวงวิชาการในปัจจุบนั (World Trade 
Organization, 2011)  เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างการคา้ระหว่างประเทศ กบัผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มมีความสลบัซับซอ้น และข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัหลายดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม 
กฎหมาย และสถาบนั ดงันั้น จึงเป็นการยากท่ีจะบ่งช้ีลงไปไดว้า่การคา้ระหวา่งประเทศเป็นตวัการท่ี
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มจริงหรือไม่  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มี
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาดงักล่าวผา่นทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศท่ีระบุไวว้่า การคา้
ระหว่างประเทศเกิดข้ึนจากความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้ชนิดต่าง ๆ ของแต่ละ
ประเทศ โดยประเทศต่างๆ จะส่งออกสินคา้ท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ดงันั้น ประเทศท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ นํ้ามนัดิบ ฯลฯ ก็จะมีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าในการ
ผลิต และส่งออกสินคา้ท่ีมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติสูง เช่นเดียวกนั ประเทศกาํลงัพฒันาส่วนใหญ่
มกัจะมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้ท่ี “สกปรก” หรือ ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีสูง 
เน่ืองจากมีกฎเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตํ่าทาํใหต้น้ทุนในการผลิตตํ่า ยิง่ไปกว่านั้นจากแนวคิดและ
หลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เรียกว่า “Pollution heaven hypothesis” ยงัพบว่า หน่วยผลิตในประเทศท่ีมี
กฎเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดจะยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีกฎเกณฑด์า้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เขม้งวดนอ้ยกว่า เพื่อประหยดัตน้ทุนในการผลิต เหตุผลเหล่าน้ีเองท่ีทาํให้การคา้ระหว่างประเทศ
ถูกมองว่าเป็นตวัการสาํคญัในการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม Copeland and Taylor (2004) ไดพ้ฒันากรอบ
แนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการคา้ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นระบบยิง่ข้ึน โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 1. ผลกระทบดา้น
ขนาด (Scale effect) การเปิดเสรีทางการคา้ทาํใหเ้กิดการขยายตวัของผลผลิต และนาํไปสู่การใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 2. ผลกระทบดา้นส่วนผสม 
(Composition effect) การเปิดเสรีทางการคา้ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ปรับเปล่ียนส่วนผสมของ
ผลผลิตของประเทศ โดยเน้นไปท่ีการผลิตสินคา้ท่ีตนมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ดงันั้น 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจึงข้ึนอยู่กับชนิดของสินค้าท่ีประเทศนั้ นๆมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการผลิต หากเป็นสินคา้ท่ี “สกปรก”การเปิดเสรีทางการคา้ก็จะนาํไปสู่ผลกระทบใน
เชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 3. ผลกระทบดา้นเทคนิค (Technique effect) การเปิดเสรีทางการคา้ทาํใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยทีางการผลิตท่ีดีข้ึน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน การเปิด
เสรีทางการคา้ทาํใหป้ระเทศต่างๆสามารถเขา้ถึงสินคา้ บริการ และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มไดม้ากข้ึน ผูส่้งออกสินคา้ประเภทดงักล่าวจึงมีแรงจูงใจในการผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนจะเห็นไดว้่าในขณะท่ีผลกระทบดา้นขนาดส่งผลในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ผลกระทบดา้นเทคนิคกลบัมีผลกระทบทางบวกต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนผลกระทบดา้นส่วนผสมก็
ข้ึนอยูก่บัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ท่ีแต่ละประเทศผลิต ดงันั้น การเปิดการคา้เสรี
จะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่นั้น จึงข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงของผลกระทบทั้งสามชนิด 
อีกมุมมองหน่ึงท่ีนกัเศรษฐศาสตร์เห็นว่าการคา้เสรีอาจจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มไดก้็คือ แนวคิด
เร่ือง “Environmental Kuznets Curve” ซ่ึงระบุไวว้่าระดบัรายไดก้บัมลพิษ จะมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะตวั U ควํ่า ซ่ึงมีความหมายว่าในช่วงท่ีประเทศมีระดบัรายไดท่ี้ตํ่า การพฒันาเศรษฐกิจ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและทาํลายส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก แต่เม่ือประเทศได้
พัฒนาไปสู่ระดับรายได้ท่ีสูงมากพอแล้วประเทศก็จะหันมาให้ความสําคัญกับปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึนประกอบกบัมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีดีข้ึนและส่งผลให้มลพิษมีปริมาณท่ี
ลดลง (Becker and Henderson, 2000; Eskeland and Harrison, 2003; Beckerman. 1992; Frankel 
and Rose, 2002;  International Bank for Reconstruction and Development, 1992.  อา้งถึงใน
สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม, 2555: 302-304) 
  จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการคา้เสรีไม่จาํเป็น
ท่ีจะตอ้งส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มเสมอไป และในบางกรณีอาจจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มเสียดว้ยซํ้ า
ไป อยา่งไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวยงัมิไดท้าํการพิจารณาถึงปัจจยัทางดา้นสถาบนั เช่น กฎหมาย 
และ กรอบกติกาทางการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ WTO ท่ีอาจจะเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริม 
หรือเป็นอุปสรรค ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารคา้ระหว่างประเทศโดยเสรี (สถาบนั
ธรรมรัฐเพื่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม, 2555: 304) 
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 2.7.7.3  การคา้กบันิเวศ 
  หนงัสือ Ecology of Commerce : A Declaration of Sustainability ซ่ึงเขียนโดย Paul 
Hawken, 2010: ฉบบัปรับปรุง (Revised Editon). ไดก้ล่าวถึงประเด็นของการทาํธุรกิจแบบยัง่ยืน
โดยรักษาส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งน่าสนใจในหลายประเด็นเพื่อใหน้กัธุรกิจทั้งท่ีมีแนวคิดเสรีนิยมและ
อนุรักษนิ์ยมร่วมกนัออกแบบธุรกิจและระบบตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางนิเวศเศรษฐกิจแบบ
ฟ้ืนฟูท่ีมนุษย ์ส่ิงมีชีวิต ทั้งพืชและสตัว ์สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกลูไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 
 1)  ผูเ้ขียนเช่ือว่าขอ้ห่วงใยและการให้ความสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มจะไม่เพียง
เป็นแค่ประเด็นทางสังคม ธุรกิจ หรือจริยธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอีกต่อไป แต่จะเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอารยะธรรมความเจริญ แมว้่าโลกใบน้ีจะมีคาํช้ีแนะเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆ ไว้
อยา่งชดัเจนแลว้กต็าม แต่เรายงัคงตอ้งคลาํหาหนทางอยา่งมะงุมมะหงาหรา ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่โดย
ธรรมชาติของโลกแมว้่าจะมีการเช่ือมต่อทางสังคมท่ีระบบขอ้มูลข่าวสารเดินทางอยา่งรวดเร็วข้ึน
แต่กลับยิ่ งทําให้ขีดความสามารถของการจัดการข้อมูลเหล่านั้ นช้าลงไปอีก  ด้วยเหตุ น้ี 
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้ความสําคญัอย่างมากเพราะในธุรกิจ การคา้ และตลาด นั้น เทคโนโลย ี
อุปนิสยั และการรับรู้ของผูค้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว โดยในขณะท่ีเขียนหนงัสือ Ecology of 
Commerce เล่มน้ี ยงัไม่มีการพดูถึงแนวคิดการทาํธุรกิจเชิงการกศุล เพื่อสงัคม หรือธุรกิจท่ีไดรั้บเงิน
ชา้ ในขณะท่ีวนัน้ีธุรกิจท่ีเคยอยูก่บัโลกท่ีไม่แสวงกาํไรไดเ้ขา้มาหล่อหลอมเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ี
แหลมคมโดยโยนแนวคิดของการทาํธุรกิจแบบเดิมท่ีควรเป็นและไม่ควรเป็นท้ิงไป 
 2) เราสามารถมีระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่บนพื้นฐานของการเยียวยาโลกอนาคต
ไดอ้ย่างง่ายๆ โดยการเลือกท่ีจะสร้างสรรสินทรัพยเ์พื่ออนาคตหรือท่ีเรียกว่าการฟ้ืนฟูกลบัสภาพ
เดิม (Restoration) แทนการนาํสินทรัพยข์องอนาคตไปใชห้รือท่ีเรียกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ 
(Exploitation) เม่ือเราเอาเปรียบโลก เอาเปรียบผูค้น และก่อให้เกิดความทุกขท์รมานท่ีไม่สามารถ
บอกได ้การทาํเพื่อโลกมิใช่วิถีท่ีจะนาํพาไปสู่ความร่ํารวย แต่เพื่อการร้องขอผูท่ี้มีความฝันจากโลก
ในการจดัตั้งร้าน การประดิษฐคิ์ดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือเทคโนโลยทีางสังคม และสร้างสรรคส่ิ์งท่ี
ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้พวกเรามาร่วมกนักระทาํการอย่างมีความรับผิดชอบในฐานะผูโ้ดยสารของ
สถานท่ีอนังดงามท่ีเรียกวา่บา้น ซ่ึงเป็นจริงในวนัน้ียิง่กวา่ท่ีเคยเป็นมาก่อน  
 3) “การคา้เชิงนิเวศ” (Ecology of Commerce) เป็นการนาํคาํหรือวลีท่ีมี
ความหมายท่ีตรงขา้มกนั (Oxymoron) เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อส่ือถึงช่องว่างของการดาํรงชีวิตบนโลกกบั
วิถีท่ีเราดาํเนินชีวิตทางธุรกิจ ขณะท่ีนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้ง
แสวงหาความสมดุลทางความจาํเป็นทางธุรกิจกบัความจาํเป็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยสามารถมี
จุดสมดุลไดเ้พียงจุดเดียวและมีความเป็นพลวตัรท่ีสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงพลงัแห่งชีวิต ดงันั้น 
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การหลอมรวมการคา้กบันิเวศเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อนาํไปสู่ความยัง่ยืนของการผลิตและการจาํแนก
แจกจ่ายโดยมาจากการเลียนแบบและการผลกัดนัของกระบวนการทางธรรมชาติ โดยเม่ือทศวรรษท่ี
แลว้หรือห้าสิบปีท่ีผา่นมาเราอาจไม่ตอ้งเร่งรีบต่อการทาํความเขา้ใจของความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ดาํเนินธุรกิจกบัการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี แต่ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกรรมขององคก์รธุรกิจไม่เพียงแต่
ทาํลายชีวิตบนโลก เขตป่าสงวน ความเป็นป่า หรือวฒันธรรมของชนเผา่พื้นเมืองเพ่ือความอยูร่อด
ในระบบเศรษฐกิจของโลก ขณะท่ีระบบธรรมชาติกาํลงัถูกทาํลาย ทั้งพื้นดิน พื้นนํ้ า อากาศ จากท่ี
เคยเก้ือกูลและสนบัสนุนต่อส่ิงมีชีวิตเปล่ียนป็นระบบท่ีรองรับกกัเก็บของเสีย ดงันั้น จึงไม่สามารถ
ท่ีหนีคาํกล่าวท่ีวา่ “ภาคธุรกิจกาํลงัทาํลายส่ิงแวดลอ้มของโลกใบน้ี”  
 4)  ขอ้บกพร่องเดียวท่ีสาํคญัของระบบบญัชีสมยัใหม่ (Modern Accounting) 
คือการไม่มีการคิดหรือคาํนวณราคาต้นทุนและความสูญเสียของ (ทรัพยากร)โลก เข้าสู่ราคา
ทอ้งตลาด ขอ้มูลสาํคญัน้ีจึงไม่ปรากฎหรือถูกละเลยในทุกระดบัของเศรษฐกิจ  อีกทั้งความโดดเด่น
ของอุตสาหกรรมนิยมได้แผ่ขยายเหนือการมองถึงชีวิตท่ีก่อประโยชน์ แต่ยงัยบัย ั้งการเกิดของ 
“เศรษฐกิจแบบฟ้ืนฟู”  (Restorative Economy) โดยท่ีเศรษฐกิจแบบฟ้ืนฟูไดพ้ยายามสร้างตลาดท่ี
ทุกๆ ธุรกรรม (Business transaction) สู่การช่วยหล่อเล้ียงความสมบูรณ์ของส่วนรวม (ซ่ึงเป็นส่ิงตรง
ขา้มกบัท่ีเราทราบกนัดีในปัจจุบนัว่าการบริโภคก่อใหเ้กิดการทาํลายและและอนัตรายตามมา)  ท่ีช่วย
ให้ภาคธุรกิจยงัสามารถทาํเงินไปพร้อมๆกบัความยัง่ยืนของระบบการดาํรงชีวิต มิฉะนั้นแลว้การ
ฟ้ืนฟูโลกก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ดงันั้น การแข่งขนัทางธุรกิจในตลาด จึงมิใช่เป็นการแข่งขนั
ระหว่างบริษทัท่ีสร้างของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้มกบัอีกบริษทัหน่ึงท่ีพยายามรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การ
แข่งขนัจึงควรเป็นเร่ืองท่ีบริษทัต่างๆ แข่งขนัในการดาํเนินการอย่างดีท่ีสุดเพื่อฟ้ืนฟูและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  (ดว้ยเหตุน้ี หากยอ้นกลบัไปในอดีตจะพบว่าการให้ส่ิดึงจูงใจเร่ืองราคาและตน้ทุนของ
ระบบอุตสาหกรรมในอดีตเป็นการส่งสัญญาณผิด ดๆ แก่ผูบ้ริโภค ประเด็นท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการบูร
ณาการดา้นราคาและตน้ทุนเพื่อให้ทุกภาคธุรกิจไดเ้ขา้มาสู่กระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
มิใช่เร่ืองท่ียากลาํบากเกินไปในการจะทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง  
 5)  ปัจจุบนันกัส่ิงแวดลอ้มไดเ้รียกร้องใหภ้าคธุรกิจนาํส่ิงท่ีเดิมเคยเป็นตน้ทุน
ภายนอกและมองไม่เห็นเขา้มาเป็นตน้ทุนภายใน ดงันั้น แมว้่าจะเป็นการถูกบงัคบัให้ต่อสนองต่อ
สัญญาณแห่งความขดัแยง้  โดยทางหน่ึงเป็นการร้องขอให้ “ส่งมอบสินคา้สู่ตลาดในราคาเท่าท่ีจะ
ตํ่าสุดได”้  ส่วนอีกทางหน่ึงคือการเรียกร้องให้ “นาํตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเขา้มารวมในราคาใหม่”  ถา้
ธุรกิจดาํเนินการแบบแรกดีเกินไปก็จะตอ้งแบกรับความผดิและถูกลงโทษจากรัฐบาล หรือจากความ
คิดเห็นของภาคสาธารณะ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถดาํเนินโดยบรรลุราคาท่ีตํ่าสุดโดยปราศจากรูปแบบ
ต่างๆ ของการประนีประนอมทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม ซ่ึงถา้การดาํเนินการแบบหลงัไปดว้ยดี จะ
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ทาํให้ภาคธุรกิจตอ้งเจ็บตวัจากการตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในตลาด เพื่อให้ภาคธุรกิจทาํหน้าท่ี
ครบทั้งสองบทบาทอย่างมีประสิทธิผลและมีความสอดคลอ้งกบัเชิงนิเวศ จึงตอ้งมีการไกล่เกล่ีย
ประณีประนอมเร่ืองความขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ระหว่างผูใ้หก้ารคุม้ครอง (guardian) และผูบ้ริโภค 
(consumer) โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการปรองดอง วิธีการร่วมมือท่ีเห็นพร้องกนัเพื่อใหท้ั้งสองฝ่าย
สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ี รัฐบาลมีบทบาทท่ีดว้ยการจดัสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนเพื่อการดูแล
สังคม การสร้างสภาพชีวิตท่ีดีให้ชุมชนมีความยัง่ยืนโดยภาครัฐ “จะตอ้งมีการทบทวนการออกแบบ
ใหร้ะบบใหม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทั้งสองทางท่ีกล่าวมาขา้งตน้”  (ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทั้งภาคประชาชน
และองคก์รเอกชนไม่สามารถดาํเนินได)้  โดยจดัพื้นท่ีให้แต่ละบุคคลมีโอกาสร่วมกนัแลกเปล่ียน
และจดัการองคป์ระกอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน เมือง เช่น ในเร่ืองอาหาร นํ้า และความตาย  
 6)  บทบาทหนา้ท่ีหลกัของภาษีส่ิงแวดลอ้ม ( Green Tax) มิใช่การจดัเก็บเพื่อ
เพิ่มรายไดใ้ห้กบัรัฐแต่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัตลาดไดท้ราบถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของ
สินคา้และบริการ โดยลบล ้างการบิดเบือนของราคาสินคา้ท่ีตํ่ากวา่ความเป็นจริงแก่ผูซ้ื้อ โดยตน้ทุน
ภายนอกจะถูกนับรวมเพ่ือคาํนวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ดงันั้น หลกัการท่ีสาํคญัในการออกแบบระบบ
เศรษฐกิจใหม่จึงหมายถึงการเคล่ือนยา้ยภาษีท่ีจดัเกบ็จากส่ิงท่ีดี (goods) ไปจดัเกบ็เพิ่มกบัสินคา้และ
บริการท่ีไม่ก่อผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม (bads) หรือเปล่ียนจากการเก็บภาษีรายไดแ้ละเงินเดือนค่าจา้งไป
เป็นการจดัเก็บภาษีจากมลพิษท่ีก่อ การทาํลายส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการใชพ้ลงังานในรูปแบบท่ีไม่
สามารถทดแทนได ้(non-renewable energy consumption) เน่ืองจากภาษีส่ิงแวดลอ้มน้ีจะถูกบวกเขา้
ไปกบัราคาท่ีบริษทัหรือลูกคา้ตอ้งจ่ายเพื่อเป็นค่าการใชท้รัพยากร ค่าสินคา้หรือบริการ  
 7)  การเพิ่มข้ึนของประชากรและการลดลงของขีดความสามารถระบบนิเวศ
เปรียบเสมือนรถไฟสองขบวนท่ีเร่งความเร็วเขา้หากนัในยามคํ่าคืน โศกนาฏกรรมไม่ไดอ้ยู่ท่ีการ
เกิดการชนกนั แต่หากอยูท่ี่รถไฟทั้งสองขบวนจะวิ่งผา่นพน้กนัดว้ยความเร็วท่ีสูงมากและห่างออก
จนทาํใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งส่ิงท่ีตอ้งการกบัความสามารถในการจดัหามาได ้โดยช่องวา่งท่ีขยายตวั
อยา่งรวดเร็วนั้นเกิดจากการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ตามท่ี Matis Wackernagel  ผูร่้วมคิดคน้แนวคิด
เร่ือง “รอยเทา้นิเวศ” (Ecological Footprint) กล่าวว่า “ดว้ยมาตรฐานการผลิตและการบริโภคใน
ปัจจุบนั เราอาจจะผา่นพน้จุดท่ีจะคํ้าจุนประชากรโลกอยา่งย ัง่ยืนมาแลว้ ดงันั้น จึงควรกระตุน้ให้
เกิดการแสวงหาโดยใชว้ิจารณญาณและรวดเร็วเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นการบูรณาการความตอ้งการ
และความจาํเป็นของภาคธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความพอดีกบัขีดความสามารถในการรองรับของโลกใบน้ี 
ทั้งในดา้นนํ้า ป่าไม ้และทุ่งหญา้”  
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 ในภาพรวมแลว้ หนงัสือ “The Ecological of Commerce” ไดน้าํเสนอ
หลกัการไว ้ 3 แนวทาง เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
กระทาํของพวกเราแต่ละคนใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่  

1) การกําจัดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด     ท่ีไม่เพียงแต่จะช่วยใหรั้กษทรัพยากรแต่ยงัเป็นการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ของมนุษย์
จากการใชท้รัพยากรจากเดิมท่ีเป็นเชิงเส้นตรงไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นแบบวฏัจกัรเพื่อมุ่งสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการลดการทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การออกแบบระบบใหมี้ขนาดเลก็ลง
เพื่อใหมี้ของเสียนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย แทนท่ีระบบขนาดใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการยอ่ยสลาย
หรือสามารถนาํของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

2) การปรับเปล่ียนจากฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเช้ือเพลิงคาร์บอนใน
อดีตไปสู่ฐานของพลังงานธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม และคล่ืน เป็นต้น โดยการสร้าง
แรงจูงใจในการผลิตและใช้พลงังานเหล่าน้ี ซ่ึงมีอายุการใช้งานท่ียืนยาวกว่าการใช้เช้ือเพลิงท่ี
สันดาปจากฟอสซิลท่ีแม้ว่าจะมีราคาท่ีถูกกว่าแต่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนท่ีคุกคามต่อการสูญเสียและการถูกทาํลายของทรัพยากรนํ้ า ดิน มหาสมุทร 
และป่าไม ้รวมถึงการนาํไปสู่การล่มสลายของอารยะธรรม  

3)  การสร้างระบบของการรับผิดชอบและตอบสนองต่อการสนับสนุนและ
สร้างความเขม้แขง็ต่อพฤติกรรมท่ีมีต่ออรรถประโยชน์จากทรัพยากร ภาษีส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มลพิษ  สารเคมี ความไวว้างใจในการผลิตและการกระจายในระดบัทอ้งถ่ิน การฟ้ืนฟูทางนิเวศวิทยา
บางทีสามารถดาํเนินการไดก้บักิจการขนาดเล็กไดอ้ย่างเป็นะรรมชาติและแน่นอนมากกว่าในระดบั
กิจการขนาดใหญ่ โดยภาครัฐควรสนบัสนุนกิจการขนาดเลก็ผา่นการสร้างความแตกต่างและแรงจูงใจ
แทนการใหเ้งินกูย้ืม เพื่อการเป็น “ผูป้ระกอบการเชิงนิเวศ” (Ecopreneurs) ผูซ่ึ้งอุทิศตนเพื่อการฟ้ืนฟู
โลกท่ีจะดีข้ึนตามมา 
 
 2.7.8  นโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมของไทย 

2.7.8.1 แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11  
  การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้ง
เผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและ
ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัใน
ประเทศให้เขม้แข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถพฒันา
ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  สํ าห รับประ เด็นด้ านท รัพยากรธรรมชา ติ และ ส่ิ งแวดล้อม  พบว่ า  ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้ า เติมให้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขณะท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันาเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม
ประเทศไทยยงัมีความมัน่คงด้านอาหาร แมจ้ะตอ้งเผชิญกับความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศและความตอ้งการพืชพลงังาน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้ความสํ าคัญกับการส ร้างความมั่นคงด้านอาหาร  การบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น ฐานการผลิตภาคเกษตรอาหาร และเกษตรอุตสาหกรรม 
มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียม ความพร้อม
รองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้ 
จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
 ภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงไดมี้การบรรจุ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 “ยทุธศาสตร์ความ
เขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงอาหารและพลงังาน” และยทุธศาสตร์ท่ี 6 “ยทุธศาสตร์การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื”  

1)   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงอาหารและ
พลงังาน” โดยใหค้วามสาํคญัในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แขง็และ
ยัง่ยืน มุ่งรักษา ป้องกนั และคุม้ครองพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการเกษตร สนบัสนุนให้เกษตรกรราย
ยอ่ยมีท่ีดิน เป็นของตนเองหรือมีสิทธิทาํกินในท่ีดิน ใชม้าตรการทางภาษีเพื่อบงัคบัหรือจูงใจให้
บุคคลผูถื้อครองท่ีดิน ทาํประโยชน์ในพื้นท่ีดงักล่าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครอง
ท่ีดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจดัให้มีองคก์รและระบบบริหารจดัการท่ีดินให้เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ค่านิยม วฒันธรรมท่ีดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให ้ ความสาํคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนื  

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐให้
ความสําคญักบั การวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน 
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สนบัสนุนการผลิตทาง การเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีควบคุมและกาํกบัดูแลใหมี้การนาํเขา้
และใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพ่ือการผลิตให้ทัว่ถึง 
ส่งเสริมการผลิตท่ีคงไวซ่ึ้งความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตว ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ            
ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

(3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนบัสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและ
ผูป้ระกอบการนาํองคค์วามรู้นวตักรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบนฐาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้ผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้เทียบเท่าระดบั
สากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินคา้เกษตรและตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองคก์รชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบสินคา้เกษตรและอาหาร
ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร  

(4) การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร มุ่งพฒันาระบบการ
สร้าง หลกัประกนัรายไดข้องเกษตรกรให้มีความมัน่คงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พฒันา
ระบบประกนัภยั พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการทาํการเกษตรแบบมีพนัธสญัญาท่ีเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย ยกระดบัคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยูข่องเกษตรกร สร้างแรงจูงใจใหเ้ยาวชน เกษตรกรรุ่น
ใหม่ และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขา้สู่ อาชีพเกษตรกรรม พฒันาสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ให้เป็นกลไกสนบัสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรราย
ยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนต่าํท่ีเป็นผลมาจากขอ้ตกลง
การเปิดการคา้เสรี 

(5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ การเกษตรดว้ยระบบเกษตรยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนบัสนุนให้มีการจดัการและเผยแพร่องคค์วามรู้และการพฒันาดา้นอาหารศึกษาทุกรูป
แบบอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ี เก้ือกูลกนัในระดบัชุมชนท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียงกนั ส่งเสริมการนาํวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดใ้นชุมชนและท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตร
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มาผลิตเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีใหเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเขม้แขง็ดา้นอาหารใหก้บัเกษตรกรและชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

(6) การสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานชีวภาพเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศ
และความเขม้แข็งภาคเกษตร ดว้ยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พลงังานจากพืชพลงังาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินคา้เกษตรท่ีใช้เป็นทั้ งอาหารและ
พลงังาน เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและการใชพ้ลงังานชีวภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาคการผลิตและ
บริการ จดัให้มีกลไกกาํกบัดูแลโครงสร้างราคาของพลงังานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช้
พลงังานชีวภาพอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

(7) การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร
และ พลงังาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ภาคเอกชน และ
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับ
กระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอยา่ง
จริงจงั ทั้งในส่วนกลางและระดบัพื้นท่ีพฒันาระบบ ฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นอาหารและพลงังาน
ตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พฒันากฎหมายท่ี เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดา้น
การเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 

ทั้งน้ี ภาพรวมของ“ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงอาหารและ
พลงังาน” ในแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 แสดงใน ภาพที ่2.35 
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ภาพที ่2.35  ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงอาหารและพลงังาน แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
 
    2)  ยทุธศาสตร์ท่ี 6 “ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื” โดยใหค้วามสาํคญัในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าและเขตอนุรักษ ์พฒันาระบบฐานขอ้มูลและการจดัการองค์
ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและบริหารจดัการ ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการท่ีดินและ
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การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เร่งรัดการบริหารจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าตน้ทุน ส่งเสริมให้เกิดการใชน้ํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จดัทาํแผน
แม่บทโครงสร้างพื้นฐานดา้นทรัพยากรนํ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการ
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

(2) การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคล่ือนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อม
ไปสู่การ เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปรับโครงสร้างการ
ผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมและขนส่งเพื่อลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก พฒันาเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้การวางผงัเมืองท่ีผสมผสานวฒันธรรม 
สงัคม ระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั 

(3) การยกระดบัขีดความสามารถในการรองรับและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กนั มุ่งพฒันาองคค์วามรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ
เพื่อรองรับกบัความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพฒันาศกัยภาพชุมชนให้
พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

(4) การเตรียมความพร้อมรองรับกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติ ดว้ยการจดัทาํแผนท่ี
และจดัลาํดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาคและจงัหวดั ยกระดบัการจดัการภยัพิบติัใหมี้
ประสิทธิภาพ พฒันาระบบฐานขอ้มูล การส่ือสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดา้นการจดัการภยัพิบติั พฒันาระบบงานอาสาสมคัรของประเทศอย่างจริงจงั และให้มี
มาตรฐานตามหลกัสากล สนบัสนุน ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ินใหมี้การ
เตรียมความพร้อม และจดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับภยัพิบติั 

(5) การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและวิกฤตจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวงัมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการคา้และการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการ
ทางการคา้และขอ้ตกลง ระหว่างประเทศเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ศึกษาผลกระทบและกาํหนดแผน กลยุทธ์รายสินคา้ รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคา้และธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่งเสริมให้ผูส่้งออกทาํคาร์บอนฟุตพร้ินต ์และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
เพื่อการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

(6)  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบความ
ตกลง และพนัธกรณีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความ
เขา้ใจในพนัธกรณี ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พฒันาบุคลากรภาครัฐ
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เพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ 
สนบัสนุนการดาํเนินงานตามพนัธกรณีและขอ้ตกลง ระหว่างประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(7)  การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการขยะและนํ้ าเสียชุมชน พฒันาระบบการจดัการของเสียอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ขยะติดเช้ือ ลดความเส่ียงอนัตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบติัภยัจากสารเคมี และพฒันาระบบเตือนภยั 
แจง้เหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการเม่ือเกิดอุบติัภยัดา้นมลพิษ 

(8) การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพฒันาศกัยภาพชุมชนใน
การเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปั้ญหาความเหล่ือมลํ้าใน
การเขา้ถึงและใช ้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเ้อ้ือต่อ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน ให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายไดจ้ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพื่อสร้าง
ระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ี ภาพรวมของ“ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื” ในแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 แสดงใน ภาพที ่2.36 
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ภาพที ่2.36  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
  2.7.8.2  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 
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  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ได้รับการประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2555 ซ่ึงไดมี้ความต่อเน่ืองจากกรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550 - 2554โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การให้
ความสําคัญต่อบทบาทและสิทธิชุมชนตามท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 รวมถึงมีความสอดคลอ้งและต่อยอดกบัทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละ
เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Creative and Green Economy)  มุ่งเนน้การสร้างสมดุลการ
พฒันาในทุกมิติ การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
การสร้างภูมิคุม้กนัต่อความเส่ียงในมิติต่าง ๆ อยา่งย ัง่ยนื 
  แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 ยงัมุ่งเนน้แนวทางการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนกลุ่มต่างๆ 
สามารถเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และกาํหนดมาตรการสร้างภูมิคุม้กนัต่อ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญกบัปัญหาความผนัผวนจากผลของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติท่ีนบัวนั
จะทวีความรุนแรงมากข้ึนสาระสําคญัของแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.  2555-2559 
ประกอบดว้ย แนวคิดหลกัการสาํคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
สอดคลอ้งและต่อยอดจากแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550-2554  ซ่ึงประกอบดว้ย           
6 หลกัการสาํคญั คือ 
 1) “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” (Sustainable Development) เป็นหลกัการท่ีให้
ความสาํคญักบัการพฒันาท่ีมีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะตอ้งเก้ือกลู
และไม่เกิดความขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั โดยการพฒันาเศรษฐกิจให้ขยายตวัอย่างมีคุณภาพและ
แข่งขนัได ้ จะตอ้งคาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถสงวนรักษา
ไวใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยาวนาน ใชท้รัพยากรทุกชนิดอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด             
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความตอ้งการของสงัคมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 2)  “การบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศ” (Ecosystem Approach) เป็นหลกัการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์เชิงระบบหรือ                
องคร์วม (Holistic) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อการดาํรงอยู่ของระบบนิเวศอย่างสมดุล และการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การจดัการลุ่มนํ้าอยา่งบูรณาการ และการบริหารจดัการกลุ่มป่า 
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 3)  “การระวงัไวก่้อน” (Precautionary Principle) เป็นหลกัการจดัการเชิงรุกท่ี
เน้นการป้องกนัผลกระทบล่วงหน้าโดยการสร้างระบบภูมิคุม้กนัให้กบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีเปราะบางและพื้นท่ีเส่ียง 
 4) “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” (Polluters Pay Principle: PPP) และ “ผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย” (Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป็นหลกัการในการนาํเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยสร้างแรงจูงใจและภาระ
รับผดิชอบเพ่ือลดการก่อมลพิษ ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสร้างความ
เป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียประโยชน์ เพื่อลดความขดัแยง้ทางสังคมอนัเกิดจากการนาํทรัพยากรธรรมชาติ
ไปใชป้ระโยชน์ และทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 
 5) “ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน” (Public-Private Partnership) เป็น
หลกัการท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผิดชอบและควรนาํมาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายเพ่ือ
ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
 6) “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เป็นหลกัการท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความยัง่ยนื
ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนการกระจายอาํนาจท่ียดึหลกัการพื้นท่ี - หนา้ท่ี - การมีส่วนร่วม (Area-Function-
Participation: AFP) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสใน
กระบวนการตัดสินใจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ของทุกภาคส่วน 
 สาํหรับวิสยัทศัน์ ของแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 คือ “ประเทศ
ไทยมีการพฒันาอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหก้บัประชาชน” โดยประกอบดว้ย  6 ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการ
บริโภคใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชนในทุกระดบั ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาคนและสงัคมใหมี้สาํนึกรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความ
เช่ือมโยงของประเด็นปัญหา วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานต่างๆ แสดงตาม               
ภาพที ่2.37 



      

      

 

  แผนการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 

ภาพที ่2.3   ความเชื่อมโยงของประเดน็ปัญหา วิสยัทศัน์ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ และแผนงานของแผนการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มพ.ศ. 2555-2559 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2555: 46. 
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 2.7.8.3  ยุทธศาสตร์มนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ์และยุทธศาสตร์วิจยัและพฒันา 
อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั 

 1)  ยทุธศาสตร์มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์  
                ยุทธศาสตร์มนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ์ (Roadmap) จดัทาํข้ึนโดยพิจารณา
จากสถานการณ์การผลิตและความตอ้งการใช้พืชมนัสําปะหลงั โดยการดาํเนินการแบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ประกอบดว้ย  

(1)  ระยะเร่งด่วน คือการรักษาระดบัราคามนัสาํปะหลงัและบริหารจดัการ
มนัสาํปะหลงัจากประเทศเพ่ือนบา้น  

(2)  ระยะสั้น(1-3ปี) จะเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจดัการพื้นท่ี
ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ การจดัตั้งและพฒันาเขตเกษตรเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และการบริหาร
จดัการเชิงพื้นท่ี 

(3)  ระยะปานกลาง(3-5 ปี) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมนัสําปะหลงั และ
การผลกัดนันโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน และ 

(4)  ระยะยาว (5-10 ปี) การเดินหนา้การพฒันาระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการ
พฒันาเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของโลก 

มีการกาํหนด วิสัยทศัน์:  “เป็นผูน้าํดา้นการคา้ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั
ของโลก”  ในยุทธศาสตร์แต่ระยะ ไดก้าํหนดมาตรการไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการผลิต 2) ดา้น
การตลาด 3) ดา้นนโยบายและบริหารจดัการ 4) ดา้นการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 5) 
ดา้นการวิจยั  

เป้าหมาย:  
1) เป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงัโลก 
2) เพิ่มผลผลิตเฉล่ียมนัสาํปะหลงัโลก เป็น 5 ตนั/ไร่ ในปี พ.ศ. 2562 และ

เพิ่มเป็น 7 ตนั/ไร่ ในปี พ.ศ. 2569 
3) มูลค่าการส่งออกไม่ตํ่ากว่า 20,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2562 และเป็น 

150,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2569  
4)  รักษาระดบัพื้นท่ีการปลูกมนัสาํปะหลงัท่ี 8.5 ลา้นไร่ 
ผลลพัธ์: 
1) อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑท์าํรายไดใ้ห้แก่ประเทศไม่

น้อยกว่า 150,000 ลา้นบาทจากผลิตภณัฑ์มนัเส้นและมนัอดัเม็ด 60,000 ลา้นบาท  แป้งมนั
สาํปะหลงั 65,500 ลา้นบาท แป้งดดัแปร 23,000 ลา้นบาท สาคู 1,500 ลา้นบาท  



146 

2) ผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ 913 ล้านลิตร มูลค่า 
25,000 ลา้นบาท 

3) เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัมีประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนื 

โดยมีรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ภายใตย้ทุธศาสตร์มนัสาํปะหลงัและ
ผลิตภณัฑ ์(พ.ศ. 2558-2569) ดงั ตารางที ่2.11 
   

 
 
 
 
 



      

      

ตารางที ่2.11  มาตรการภายใตย้ทุธศาสตร์มนัสาํปะหลงั และผลิตภณัฑ ์(พ.ศ. 2558-2569)  
 
กาํหนดมาตรการปี 2558-2569 แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-12 ปี) 
1. ด้านการผลติ 1.1 เพิม่ประสิทธิภาพ 

และ ลดต้นทุนการผลติ 

1.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยผีา่น          
ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มนัสาํปะหลงั และแปลงตน้แบบ(การ
ใชพ้นัธุ์ที่เหมาะสมกบัพื้นที่ การใช้
ปุ๋ยตามค่าการวเิคราะห์ดินร่วมกบัปุ๋ย
อินทรีย,์ระบบนํ้า,การเฝ้าระวงั
ศตัรูพืช,การจดัทาํแปลงพนัธุ์ไวใ้ช้
เอง) 
1.1.2 การจดัทาํมาตรฐานและแปลง
พนัธุ์และขายกิ่งพนัธุ์คุณภาพปลอด
ศตัรูพืช 
1.1.3 สนบัสนุนใหเ้กษตรกรเขา้ถึง
ดอกเบี้ยตํ่าเพือ่การลงทุนเพือ่เพิ่ม
ผลผลิตอยา่งย ัง่ยนื เช่น การไถระเบิด
ดินดาน เครื่องจกัรกล และระบบนํ้า 
เป็นตน้ 

1.1.1  ถ่ายทอดเทคโนโลยผีา่น         
ศูนยเ์รียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มนัสาํปะหลงัและแปลงตน้แบบ 
เนน้หนกัเรื่องการจดัการดิน การจดัทาํ
แปลงพนัธุ์และการกาํจดัวชัพืช 
1.1.2 รัฐจดัหาปุ๋ยอินทรียท์รียท์ุก
ประเภท เพื่อสนบัสนุเกษตรการ
ปรับปรุงดิน 
1.1.3 สนบัสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่
เกษตรกรที่ตอ้งการลงทุนในระบบนํ้า
เพื่อเพิ่มผลผลิตและกระจายช่วงการ
ผลิตและการเกบ็เกี่ยว 
1.1.4 พฒันาและสร้างความเขม้แขง็แก่
กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 

1.1.1 พฒันาแหล่งนํ้า
และขยายเขต
ชลประทานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และกระจายการผลิต 
1.1.2 ใชน้ํ้ า 
1.1.3พฒันาและสร้าง
ความเขม้แขง็แก่กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ 
(ต่อเนื่อง) 

1.1.1 พฒันาแหล่งนํ้า
ชลประทานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
ระบบโซล่าร์เซลลผ์ลิต
ไฟฟ้าเพื่อใชใ้นระบบ 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-10 ปี) 
1. ด้านการผลติ  

(ต่อ) 
1.2 พฒันาเครื่องจักรกล

ทางการเกษตร 

1.2.1 กาํหนดทิศทางการวจิยั
และพฒันาเครื่องจกัรกล
การเกษตรระดบัประเทศ 

1.2.1 สร้างศูนยจ์กัรกลการเกษตร
ระดบัชุมชน (เครื่องเตรียมดิน     
เครื่องปลูก เครื่องเกบ็เกี่ยว ระบบ
นํ้า) 

1.2.1สร้างศูนยจ์กัรกลการ 
เกษตรระดบัชุมชน (ต่อเนื่อง) 
1.2.2 พฒันาต่อยอดศูนย์
จกัรกลการเกษตรระดบัชุมชน 

 

1.3 บริหารจัดการพืน้ที่ 1.3.1 จาํแนก ตรวจสอบและ
กาํหนดมาตรการในพื้นที่
ปลูกมนัสาํปะหลงัตาม
ประกาศเขตความเหมาะสม 
(Zoning) และเกษตรกรใน
พื้นที่ปลูกที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
โดยใชร้ะบบภูมิสารสนเทศ 
1.3.2 กาํหนดมาตรการการ
จดัการพื้นที่ 
1.3.3 การติดตามผลผลิต
ประเทศคู่แข่ง โดยใชข้อ้มูล
จากดาวเทียม 

1.3.1 ตามศกัยภาพ (Zoning) 
- จาํแนกและจดักลุ่มส่งเสริมใน
พื้นที่ (Zoning)  
- S1 S2 S3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต/ปรับปรุงสภาพขอ้จาํกดั 
-  ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
1.3.2 ตามเอกสารสิทธิ์ ดาํเนินการ
ตามแผนแม่บท แกไ้ขปัญหาการ
ทาํลายทรัพยาการป่าไม ้การบุก
รุกที่ดินของรัฐ และการจดัการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

1.3.1 ตามศกัยภาพ (Zoning) 
(ต่อเนื่อง) 
- จาํแนกและจดักลุ่มส่งเสริม
ในพื้นที่ (Zoning)  (ต่อเนื่อง) 
- S1 S2 S3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต/ปรับปรุงสภาพ
ขอ้จาํกดั 
-  ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
1.3.2 ตามเอกสารสิทธิ์ 
ดาํเนินการตามแผนแม่บท 
แกไ้ขปัญหาการทาํลายทรัพยา
การป่าไม ้การบุกรุกที่ดินของ
รัฐ และการจดัการทรัพยากร
อยา่งย ัง่ยนื (ต่อเนื่อง) 

1.3.1 ตามศกัยภาพ (Zoning) 
(ต่อเนื่อง) 
- จาํแนกและจดักลุ่มส่งเสริม
ในพื้นที่ (Zoning)  (ต่อเนื่อง) 
- S1 S2 S3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต/ปรับปรุงสภาพ
ขอ้จาํกดั 
-  ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
1.3.2 ตามเอกสารสิทธิ์ 
ดาํเนินการตามแผนแม่บท 
แกไ้ขปัญหาการทาํลาย
ทรัพยาการป่าไม ้การบุกรุก
ที่ดินของรัฐ และการจดัการ
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
(ต่อเนื่อง) 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 
มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-10 ปี) 
1. ด้านการผลติ  

(ต่อ) 
1.4 พฒันาเครือข่ายด้าน

การผลติและ
การตลาด 

 1.4.1 การพฒันาและขยาย
เครือข่ายการผลิตและ
การตลาดโดยใชต้น้แบบ 
Korat Tapioca Model  

1.4.1 การพฒันาและ
ขยายเครือข่ายการผลิต
และการตลาดโดยใช้
ตน้แบบ Korat Tapioca 
Model (ต่อเนื่อง) 

 
 

1.5 การพฒันาระบบ 
      โลจิสติกส์ 

 1.5.1 พฒันาระบบโลจิ
สติกส์ ระบบรางและทางนํ้า 
เพื่อขนส่งปัจจยัการผลิต 
ผลผลิต และผลิตภณัฑ ์

1.5.1 พฒันาระบบโลจิ
สติกส์ ระบบรางและ
ทางนํ้า เพื่อขนส่งปัจจยั
การผลิต ผลผลิต และ
ผลิตภณัฑ ์(ต่อเนื่อง) 

 

2. ด้าน
การตลาด 

2.1 การรักษา
เสถียรภาพด้าน
ราคาและการตลาด 

2.1.1 พฒันาเพิ่มช่องทางการคา้ ผลิตภณัฑม์นั
สาํปะหลงัในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
2.1.2 ทบทวนการกาํหนดมนัสาํปะหลงัเป็น
สินคา้ควบคุมเพื่อลดเงื่อนไขทางการคา้ 
2.1.3 ลดอุปทานในช่วงฤดูเกบ็เกี่ยวดว้ยการ
สนบัสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร โดยไม่คิด
ดอกเบี้ย เพือ่ชะลอการขดุมนัสาํปะหลงัเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 

2.1.1 พฒันาเพิ่มช่องทาง
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัใน
ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
(ต่อเนื่อง) 
2.1.2 พฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลิตมนัเส้นที่สะอาด 
2.1.3 พฒันาการตรวจวดั
แป้งในหวัมนัสด 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-12 ปี) 
2. ด้านการตลาด 
   (ต่อ) 

2.2 การเสริมสภาพคล่อง
การตลาด 

2.2.1 สนบัสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า
แก่สหกรณ์การเกษตรเพื่อรวบรวม
และแปรรูปหวัมนัสดเป็น
ผลิตภณัฑม์นัเส้น 
2.2.2 ทบทวนการเร่งรัดหนี้สินจาก
ผูกู้เ้งิน ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
2.2.3 เพิ่มอุปสงคใ์นช่วงฤดูกาล
เกบ็เกี่ยว ดว้ยการสนบัสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่
ผูป้ระกอบการเพื่อแปรรูปและเกบ็
สตอ็ก 

  

2.3 สร้างความเชื่อมั่น
ด้านความเป็นผู้นํา
การค้าของโลก 

 2.3.1 จดัการประชุม World 
Tapioca Conference 

2.3.1 จดัการประชุม 
World Tapioca 

Conference (ต่อเนื่อง) 

2.3.1 จดัการประชุม 
World Tapioca 
Conference (ต่อเนื่อง) 

2.4 ขยายตลาด  2.4.1 เจรจาเพื่อผลกัดนัการคา้ 
 เสรี 
2.4.2 แสวงหาตลาดใหม่
สาํหรับผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

2.4.2 แสวงหาตลาดใหม่
สาํหรับผลิตภณัฑม์นั
สาํปะหลงั (ต่อเนื่อง) 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี)   ระยะยาว (5-10 ปี) 
3. ด้านนโยบาย 

และการบริหาร
จัดการ 

3.1  สร้างความชัดเจน    
ด้านนโยบาย 

3.1.1 สร้างความชดัเจนในนโยบาย
และกฏหมาย การใชเ้อทานอลใน
พลงังานทดแทน 
3.1.2 การแกไ้ขกฏหมายในดรงงาน
เอทานอลสามารถผลิตเพือ่ใชใ้น
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มิใช่พลงังานได ้
3.1.3 กาํหนดมนัสาํปะหลงัเป็น non-
GMO 

 

3.2 พฒันาด้านการค้า
และการลงทุนกบั
ประเทศสมาชิก
อาเซียน (AEC) 

3.2.1 กาํหนดระเบียบและวธิีการ
ปฏิบตัิในการนาํเขา้หวัมนัสาํปะหลงั
และผลิตภณัฑจ์ากประเทศเพื่อน
บา้น 
3.2.2 จดัตั้งและพฒันาเขตเศษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน เพือ่เป็นจุด
รับซื้อผลผลิตจากประเทศเพื่อนบา้น 
เพื่อแปรรูปและส่งออกเป็นการ
เฉพาะ 

3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ประเทศเพื่อนบา้น 
3.2.2 ใชอ้าเซียนเป็นแหล่งวตัถุดิบ 
ฐานการผลิตและแปรรูปเบื้องตน้ 
3.2.3 สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม
มนัสาํปะหลงัอาเซียนภายใตแ้นวคิด
ฐานการผลิตและตลาดเดียวกนั 
3.2.4 ส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาของ
ประเทศไทย เช่น การผลิตก๊าซ
ชีวภาพในโรงงานแป้ง 

3.2.1 พฒันาเชื่อมโยง
เครือข่ายขอ้มูลตลอดสาย
อุปทานอาเซียน 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-10 ปี) 
3.  ด้านนโยบาย 

และการบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

3.2  สร้างความ
ชัดเจน           
ด้านนโยบาย 

3.2.1 จดัทาํฐานขอ้มูล
ผูผ้ลิตวตัถุดิบตน้นํ้า 
ผูผ้ลิตและผูใ้ชต้ลอด
ห่วงโซ่ทั้งระบบ เพื่อ
ใชใ้นการวเิคราะห์
ประเมินศกัยภาพและ
การเชื่อมโยงทั้ง
ระบบ 
 

3.2.1 จดัทาํฐานขอ้มูลผูผ้ลิตวตัถุดิบตน้นํ้า ผูผ้ลิตและผูใ้ช้
ตลอดก่วงโซ่ทั้งระบบ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ประเมิน
ศกัยภาพและการเชื่อมโยงทั้งระบบ 
(ต่อเนื่อง) 

  

4. ด้านการแปรรูป
และการสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

4.1 พฒันาการแปร
รูปและสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

 
 

4.1.1 สนบัสนุนสินเชื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์แปร
รูปมนัเส้นคุณภาพ 
4.1.2 สนบัสนุนการแปรรูปเพือ่ทดแทนพลงังานเพิ่มขึ้น 
4.1.3 ผลกัดนัการพฒันาผลิตภณัฑม์ูลค่าเพิ่มจากวตัตถุดิบ
หวัมนัสาํปะหลงัสด 
4.1.4 สนบัสนุนอุตสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
สิ่งแวดลอ้ม Zero Waste 
4.1.5 สนบัสนุนภาคเอกชนทาํการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่จาก
งานวจิยัเชิงพาณิชย ์
4.1.6 แกไ้ขระเบียบลิขสิทธิ์ใหเ้อื้อต่อการนาํผลการวจิยั
ต่อยอดไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตของภาคเอกชน 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-10 ปี) 

4. ด้านการแปรรูปและ
การสร้างมูลค่าเพิม่ 
(ต่อ) 

4.2 การส่งเสริมการ
ลงทุน 

 
 

- ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมแปรรูป มูลค่าสูง 

- ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรม
แปรรูป มูลค่าสูง (ต่อเนื่อง) 

- ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมแปรรูป 
มูลค่าสูง (ต่อเนื่อง) 

5.  ด้านงานวจิัยและ
พฒันา 

5.1 ด้านพนัธุ์และ
เขตกรรม 

 5.1.1 วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารใชพ้นัธุ์
และเขตกรรมเฉพาะพื้นที่ดว้ยเทคโนโลยี
แบบแม่นยาํ (Precision Agriculture) รวมทั้ง
เครื่องจกัรกลทางการเกษตร 
5.1.2 พฒันางานวจิยัพนัธืเพื่อใหไ้ดแ้ป้งเพื่อ
มีคุณสมบตัิเฉพาะที่สามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่มีมูลค่าสูง 
5.1.3 พฒันาฐานพนัธุกรรมอยา่งเป็นระบบ
เพื่องานวจิยัพนัธุ์ในอนาคต 

5.1.1 วจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
การใชพ้นัธุ์และเขตกรรมเฉพาะ
พื้นที่ดว้ยเทคโนโลยแีบบ
แม่นยาํ(Precision Agriculture) 
รวมทั้งเครื่องจกัรกลทางการ
เกษตร(ต่อเนื่อง) 
5.1.2 พฒันางานวจิยัพนัธุ์เพื่อให้
ไดแ้ป้งที่มีคุณสมบตัิเฉพาะที่
สามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
มูลค่าสูง 

 

5.2 ด้านเครื่อง 
จักรกล 

 5.2.1 สนบัสนุนงานวจิยัเพื่อพฒันา
เครื่องจกัรกลขนาดเลก็/ขนาดใหญ่ ใหค้รบ
วงจร (เช่น เครื่องปลูก และเครื่องเกบ็เกี่ยว) 

5.2.1 สนบัสนุนงานวจิยัเพื่อ
พฒันาเครื่องจกัรกลขนาดเลก็/
ขนาดใหญ่ ใหค้รบวงจร 
(ต่อเนื่อง) 
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ตารางที ่2.11 (ต่อ)  
 

มาตรการ แนวทาง ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) ระยะยาว (5-10 ปี) 

5.  ด้านงานวจิัยและ
พฒันา (ต่อ) 

5.3 ด้านการแปรรูป  
 

5.3.1 พฒันาต่อยอดงานวจิยัเพื่อเพิม่
มูลค่าผลิตภณัฑแ์ละสร้างความ
หลากหลายในผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ แป้งมนั
สาํปะหลงัดดัแปรสาํหรับอุตสาหกรรม
อาหาร ยา ผลิตภณัฑจ์ากฐานชีวภาพ 
(Bio-based) (ต่อเนื่อง)  

5.3.1 พฒันาต่อยอดงานวจิยัเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละสร้าง
ความหลากหลายในผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร
สาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา 
ผลิตภณัฑจ์ากฐานชีวภาพ (Bio-
based) (ต่อเนื่อง) 

5.3.1 พฒันาต่อยอดงานวจิยั
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละ
สร้างความหลากหลายใน
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ แป้งมนั
สาํปะหลงัดดัแปรสาํหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา 
ผลิตภณัฑจ์ากฐานชีวภาพ 
(Bio-based) (ต่อเนื่อง) 

5.4 ด้านการตลาด  5.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลตลาด
ต่างประเทศที่ตอ้งการขยาย 
5.4.2 ศึกษาแนวทางการแกป้ัญหาตลาด
เก่า 
5.4.3 ศึกษาการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวชายแดน จนัทบุรี สระแกว้ 
บุรีรัมย ์

5.4.1 ศึกษาวจิยัตลาดที่มี
ศกัยภาพที่ตอ้งการขยาย 
5.4.2 ศึกษาแนวทางการ
แกป้ัญหาตลาดเก่า 
5.4.3 ศึกษาการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดน จนัทบุรี สระแกว้ 
บุรีรัมย ์

 

 
แหล่งทีม่า:  กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557. 
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  2.7.8.4  ยทุธศาสตร์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย  
    กรอบยทุธศาสตร์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัประเทศไทย (พ.ศ. 2555 -

2559)  จดัทาํข้ึนโดยมีโจทยจ์ากอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า 
การทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อนาํมาต่อยอดและส่งมอบผลงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยกรอบยุทธศาสตร์ฯ น้ีเป็นการบูรณาการงานวิจัยและพฒันารวมทั้ งการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไ้ขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมนั
สําปะหลงัของประเทศ ตั้ งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม หากมีการวิจยัและพฒันาโดยนาํ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้ไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงัตลอดห่วงโซ่
นอกจากแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อยา่งเป็นระบบแลว้ ยงัสนบัสนุนใหเ้กิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมี
มูลค่าสูงนอกจากนั้นหากมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั เพิ่มรายไดแ้ละสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีกบัเกษตรกร 
เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รวมทั้งลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  (สาํนกัพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558: 8-11)โดยประกอบดว้ยยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ดงัต่อไปน้ี 
 ยทุธศาสตร์: 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีของประเทศและปรับปรุงมนั
สาํปะหลงัใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัการแปรรูปหรือใชง้านในอุตสาหกรรมเฉพาะ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 :  การพฒันาเทคโนโลย ีและการควบคุมผลผลิตการเกบ็เก่ียว
และภายหลงัการเกบ็เก่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การแปรรูปมนัสําปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 : การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 ยทุธศาสตร์ท่ี 7: การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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  เป้าหมาย :   
 (1)  เพื่อใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั
อยา่งย ัง่ยนื 
 (3)  เพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัโดยการนาํมนัสาํปะหลงัไป
ใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
             รายละเอียดเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ ดงั ภาพที่ 2.38  และดว้ย
ความสาํคญัและศกัยภาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จึงมีโปรแกรมสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันามนัสาํปะหลงัเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี กรอบการดาํเนินงานโปรแกรมมนัสาํปะหลงัของ สวทช. เนน้การดาํเนินงานท่ี
ตอบสนองยทุธศาสตร์ วิจยัและพฒันามนัสาํปะหลงัของประเทศ ยทุธศาสตร์ท่ี 1, 2, 3 และ 7 โดยมี
แผนงานหลกั 4  ดา้น ไดแ้ก่  แผนงานท่ี 1 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนั
สาํปะหลงั แผนงานท่ี 2   การปรับปรุงและการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั  
แผนงานท่ี 3 การพฒันาเทคโนโลย/ีกระบวนการผลิตแป้งดดัแปรและผลิตภณัฑใ์หม่จากมนัสาํปะหลงั 
และ แผนงานท่ี 4   การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั ดงั ภาพที ่2.39 
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ภาพที ่2.38  ยทุธศาสตร์และเป้าหมายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัประเทศไทย  
       (พ.ศ. 2555-2559) 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2554:  9. 
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ภาพที ่2.39   แผนงานสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันามนัสาํปะหลงัเพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั 
                       ของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2554:  11. 

 
  ทั้งน้ี จากการคาดคะเนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการนาํวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เขา้ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัตลอดห่วงโซ่ โดย สวทช.พบวา่มีมูลค่าไม่
นอ้ยกว่า 130,000 ลา้นบาท (ภาพที่ 2.40)โดยแยกเป็นมูลค่าเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก   แผนงานท่ี 1 การ
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตมนัสาํปะหลงั 61,700 ลา้นบาท  แผนงานท่ี 2  การปรับปรุง
และการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 10,900 ลา้นบาท  แผนงานท่ี 3 การพฒันา
เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดดัแปรและผลิตภณัฑใ์หม่จากมนัสําปะหลงั 240 ลา้นบาท    และ  
แผนงานท่ี 4   การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั 59,550 ลา้นบาท   
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ภาพที ่2.40  ประมาณการมูลค่าเพิ่มจากการนาํวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
          ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัตลอดห่วงโซ่ 

              แหล่งทีม่า :  สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2554: 12. 
 

 

2.8  แนวคดิต้นทุนและผลประโยชน์ 
   
 หลกัการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ จะเหมือนกนัหมดไม่ว่าจะ
นาํไปใชก้บัโครงการในลกัษณะใด คือจะตอ้งมีการระบุประเภทของตน้ทุนและผลประโยชน์ต่าง ๆ 
แลว้จึงคิดมูลค่าท่ีเป็นตวัเงิน แต่หากนาํหลกัการขา้งตน้มาใชก้บัโครงการท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป เช่น โครงการด้านการเกษตร โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านการสาธารณสุข 
โครงการดา้นอุตสาหกรรม ยอ่มมีความแตกต่างกนัในลกัษณะของทั้งตน้ทุนและผลประโยชน์ การ
วดัและการคิดมูลค่าของตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งมี
วิธีการท่ีแตกต่างกนัไป บา้งวดัไดง่้าย เช่น ปริมาณและมูลค่าของสินคา้อุตสาหกรรม บา้งวดัไดย้าก 
เช่น ปริมาณและมูลค่าของผลผลิตจากโครงการดา้นสาธารณสุขหรือดา้นการศึกษา อยา่งไรก็ตาม 
ภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคญัเท่าท่ีควรกับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 

61,700 ลบ. 

10,900 ลบ. 

240 ลบ. 

59,550 ลบ. 
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Aspects) เพราะเป็นการประเมินท่ีไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบักาํไรท่ีเป็นตวัเงิน  แต่เป็นการประเมิน
ลกัษณะน้ีกลบัท่ีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับโครงการท่ีเป็นของภาครัฐบาลเอง หรือโครงการท่ีรัฐ
สนบัสนุนใหเ้อกชนทาํ นัน่คือการประเมินว่าทรัพยากรท่ีใชไ้ปในโครงการหน่ึงๆ นั้น จะก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์กบัสังคมอย่างไรบา้ง เป็นการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดต่อสังคมหรือไม่ การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์อาจกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ เท่าท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  มี 4 รูปแบบ 
(เยาวเรศ  ทบัพนัธ์ุ, 2551:  3-5, 155-159) ไดแ้ก่  

1) การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) เป็นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยนําทั้ งผลประโยชน์และตน้ทุนมาคิดให้อยู่ในหน่วยของเงิน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์และตน้ทุนของโครงการหน่ึงๆ การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีน้ีเหมาะสมท่ีจะใชก้บั
โครงการท่ีให้ผลหลายๆ ดา้น หรือใชใ้นการเปรียบเทียบปริมาณและ/หรือคุณภาพ/รวมทั้งอาจมี
ผลขา้งเคียงซ่ึงแตกต่างกนั ทั้งน้ี กระทาํไดเ้พราะทั้งตน้ทุนและผลประโยชน์ต่างๆ จะถูกแปลงใหอ้ยู่
ในหน่วยวดัเดียวกนั คือหน่วยของเงิน  

2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของตน้ทุน (Cost Effectiveness Analysis: CEA) เป็นการ
วิเคราะห์ท่ีมีหลายทางเลือกและทุกทางเลือกต่างมีเป้าหมายร่วมอนัเดียวกนั (Single Common 
Effect) ต่างกนัแต่เพียงวา่แต่ละทางเลือกมีประสิทธิภาพในการบรรลุผลต่างกนั การวิเคราะห์ในดา้น
ตน้ทุนอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จาํเป็นตอ้งนําประสิทธิภาพของแต่ละทางเลือกเขา้มาพิจารณา
เปรียบเทียบกบัตน้ทุนดว้ย เช่น การท่ีจะต่ออายผุูท่ี้ป่วยดว้ยโรคไตวายอาจทาํไดห้ลายวิธี เช่น ดว้ย
วิธีการลา้งไต หรือวิธีการผา่ตดัเปล่ียนไต ซ่ึงวิธีหรือทางเลือกทั้งสองต่างก็มีเป้าหมายในการยดือายุ
ผูป่้วยออกไปเช่นกนั แต่ประสิทธิผลในการยดือายขุองผูป่้วยในแต่ละทางเลือกนั้นต่างกนั ตน้ทุนใน
การดาํเนินการของแต่ละทางเลือกก็ต่างกนัดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีจึงตอ้งเปรียบเทียบตน้ทุนหน่ึงหน่วย
ของผลอนัเป็นเป้าหมาย เช่น เวลาท่ีช่วยยืดอายขุองผูป่้วยออกไปต่อหน่ึงบาทของตน้ทุนท่ีใชใ้นแต่
ละวิธี การเปรียบเทียบผลต่อหน่ึงบาทของตน้ทุนเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์มากเม่ือผูท่ี้ทาํหน้าท่ี
ตดัสินใจอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของงบประมาณท่ีจาํกัดและโครงการในแต่ละทางเลือกมีขนาดไม่
แตกต่างกนัมากนกั 

3) การวิเคราะห์ตน้ทุนตํ่าสุด (Cost Minimize Analysis: CMA) เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกหลาย ๆ ทางท่ีจะนาํไปสู่ผลท่ีเหมือนกนัทุกประการ (Identical Outcome) เพื่อ
ดูว่าทางเลือกใดจะเสียตน้ทุนตํ่าสุด เพราะถา้ทุก ๆ ทางเลือกสามารถทาํใหบ้รรลุผลท่ีเหมือนกนัทุก
ประการ ทางเลือกใดท่ีเสียตน้ทุนตํ่าท่ีสุดย่อมเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ตวัอย่างเช่น การพิจารณาสอง
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผา่ตดัยอ่ยในผูใ้หญ่ เช่น การผา่ตดัริดสีดวง ถา้การผา่ตดัและผลของการ
ผา่ตดัจากทั้งสองโครงการมีผลเหมือนกนัทุกประการ โครงการทั้งสองต่างกนัเพียงโครงการหน่ึงให้
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ผูป่้วยรักษาตวัในโรงพยาบาลหลงัการผ่าตดัอย่างน้อย 1 คืน ในขณะท่ีอีกโครงการหน่ึงให้คนไข้
กลบัไปรักษาตวัท่ีบา้นเลย ถา้ประสิทธิผลของการรักษาเหมือนกนัทุกประการตน้ทุนของทางเลือก
ใดท่ีตํ่ากว่าย่อมเป็นการประหยดัต่อสังคม การวิเคราะห์ตน้ทุนตํ่าสุดมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีท่ี
สําคัญคือผูว้ิ เคราะห์ไม่ต้องประเมินด้านผลประโยชน์ของโครงการ เพราะทุกโครงการให้
ผลประโยชน์ท่ีเหมือนกนั แต่ขอ้เสียของการวิเคราะห์น้ีก็สืบเน่ืองมาจากขอ้ดี การท่ีผูว้ิเคราะห์
สามารถตดัการประเมินทางดา้นผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ ไปไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีสาํคญัคือ
ผลประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ เหมือนกันและเท่ากันทุกประการ ดังนั้น ถา้ทางเลือกท่ีนํามา
พิจารณาใหผ้ลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัไป การวิเคราะห์ในรูปแบบน้ีก็ไม่เหมาะสมและเพ่ือใหแ้น่ใจ
ว่าผลของแต่ละทางเลือกเหมือนกนัทุกประการก็จะตอ้งมีการทดลองและทดสอบประกอบดว้ย 
ดงันั้น การวิเคราะห์แบบน้ีจึงมีความจาํเป็นในการนาํไปใช ้

4) การวิเคราะห์ตน้ทุน-อรรถประโยชน์ (Cost Utility Analysis: CUA) เป็นการวิเคราะห์
ดว้ยหลกัการเดียวกบั BCA เพียงแต่วิธีการคิดมูลค่าของผลประโยชน์แทนท่ีจะคิดเป็นมูลค่าใน
หน่วยเงิน จะคิดเป็นมูลค่าของผลประโยชน์ในหน่วยวดัของอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจ 
การพิจารณาจาํแนกผลประโยชน์และตน้ทุน จะตอ้งวิเคราะห์ผลกระทบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
ประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน (Cost) ใหค้รบถว้น  

ทั้งน้ี การท่ีจะเลือกใช้รูปแบบใดในการวิเคราะห์ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ลกัษณะของโครงการท่ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นโจทยใ์นการประเมิน และความยุ่งยากของเทคนิคท่ีใช ้โดย
พิจารณาดูว่าโครงการนั้นคุม้ค่ากบัสังคมหรือไม่ หรือท่ีเป็นประโยชน์กว่าคือการพิจารณาระหว่าง
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง  อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวิเคราะห์
ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ คือ การวิเคราะห์ตามแนวคิดตน้ทุนและผลประโยชน์ หรือ CBA 
ได้รับการพฒันามานานพอสมควรเป็นท่ียอมรับว่ามีความเป็นมาตรฐานและถูกนําไปใช้อย่าง
กวา้งขวาง โดยนาํหลกัของเศรษฐศาสตร์สวสัดิการมาใชใ้นการคาํนวณผลประโยชนสุ์ทธิทางสังคม
อนัเกิดจากโครงการลงทุนของภาคเอกชนเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางดา้นการเงิน รวมถึงการนาํ
ผลกระทบภายนอก (Effect of Externalities) ของการผลิตสินคา้และบริการซ่ึงไม่สะทอ้นในราคา
ตน้ทุน หรือมีผลกระทบต่อผูอ่ื้นโดยปราศจากการชดเชย มาคาํนวณร่วม ซ่ึงจะทาํให้การเกิดการ
สะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริงและการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  (เยาวเรศ  ทบัพนัธ์ุ,  2551: 
11 และ 155-159; กรมควบคุมมลพิษ, 2546: 3-4; DEAT, 2004: 2, 4; ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย,  
2541) 
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 2.8.1  การประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  
 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ หรือ CBA เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์โครงการ
เดียวหรือหลายโครงการก็ไดว้่าโครงการใดเหมาะสมท่ีสุดในแง่ของเศรษฐศาสตร์ หรือ หมายถึง 
การศึกษาผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเงินท่ีใชล้งทุนของโครงการนั้น ๆ พบว่า มีการนาํ CBA ไป
วิเคราะห์ใชใ้นภาคเอกชน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและคุม้ค่าของการลงทุนดา้นอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี  การประมาณค่าใช้จ่ายตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์และบริการ  การคาํนวณหา
มูลค่าตน้ทุนแอบแฝง (Hidden Cost) และผลตอบแทนท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Benefit) หรือ
ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  นอกจากน้ี CBA ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ทราบว่าการจัดจ้างคน
ภายนอกหรือเช่าซ้ือจะทาํใหห้น่วยงานหรือโครงการสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายและมีผลตอบแทน
ดา้นคุณภาพท่ีดีข้ึนหรือไม่  CBA ยงัถูกนาํมาใชใ้นการประเมินโครงการและนโยบายทางสังคม
เพื่อให้นักบริหารหรือผูก้าํหนดนโยบายใช้ประกอบการตดัสินใจและดาํเนินนโยบาย  (DEAT, 
2004: 4) โดยสรุปแลว้ CBA ไดรั้บการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 
  1)  ประเมินและจดัลาํดบัความเป็นไปไดข้องโครงการ (Evaluate or rank the 
feasibility of projects) โดยผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจจะใชผ้ลการวิเคราะห์ CBA ว่าโครงการท่ี
สนใจอยูค่วรดาํเนินการหรือไม่  หรือใชจ้ดัลาํดบัความสาํคญัการดาํเนินการโครงการหรือนโยบาย
ใดก่อนหลงั 
 2)  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากกฎระเบียบ (Analyze the effect of regulations) โดย
การวิเคราะห์ CBA จะช่วยลดความเส่ียงในการออกกฎระเบียบใหม่ท่ีภาครัฐบงัคบัใชก้บัภาคเอกชน
หรือควรเขม้งวดกฎระเบียบท่ีมีอยูม่ากข้ึน 

3)  สนับสนุนการลงทุนดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี (Justify equipment and 
technology investment) โดยใช ้CBA เป็นเคร่ืองมือนาํไปสู่การลงทุนใหม่ท่ีเงินของผูเ้สียภาษีถูกใช้
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4)  กาํหนดทางเลือกท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการตดัลดค่าใชจ่้ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การวางแผนดา้นเงินทุน (Determine the most effective way to cut out costs, especially on capital 
planning) โดยการทาํ CBA จะช่วยให้โครงการมีการวางแผนงานดา้นค่าใชจ่้ายท่ีทาํให้เกิดผลการ
ดาํเนินงานท่ีตอ้งการ (Cost Effective Planning) 
  5)  กาํหนดผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัจา้งหรือเช่าซ้ือจากภายนอก (Determine 
the relative benefits of outsourcing and leasing) โดยเปรียบเทียบกบัการดาํเนินการแบบดั้งเดิมท่ี
หน่วยงานดาํเนินการเองทั้งหมดกบัการว่าจา้งหรือเช่าซ้ือจากภายนอกท่ีจะทาํให้โครงการสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายโดยไดรั้บสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพดีกวา่เดิม 
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  6) คาํนวณหาปริมาณค่าใชจ่้ายแอบแฝงและผลตอบท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้(Quantify 
hidden cost and intangible benefits) โดยเฉพาะกรณีท่ีการคิดตน้ทุนทางวิศวกรรมไม่ไดค้รอบคลุม
ค่าใชจ่้ายหรือผลตอบแทนในดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีผลสาํคญัต่อการดาํเนิน
โครงการ 
  7) ใชเ้ป็นหลกัประกนัความรับผดิชอบในหนา้ท่ีจากผูมี้อาํนาจตดัสินใจของภาครัฐ 
(Ensure accountability by public sector decision-maker) เช่น ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ CBA  ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จะช่วยใหอ้งคก์รภาครัฐ องคก์รอิสระ 
และส่ือมวลชนเพ่ิมความเช่ือถือต่อผูมี้อาํนาจการตดัสินใจ 
 
 2.8.2  การพจิารณาจําแนกต้นทุนและผลประโยชน์ 
  2.8.2.1 ตน้ทุน (Cost)  
                      ต้นทุน คือ ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ไปเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการท่ีเป็น
เป้าหมายโครงการ/มาตรการ/มาตรฐานท่ีกาํหนด ส่วนตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จะหมายถึงค่าใชจ่้าย
ท่ีก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรของสงัคม โดยตน้ทุน (กรมควบคุมมลพิษ, 2546: 62-64) แบ่งเป็น 
           1)   ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost ) และตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost) 
         (1)  ต้นทุนทางตรง  หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงเพื่อให้เกิด
โครงการและโครงการนั้นๆ สามารถดาํเนินการไปได ้ตน้ทุนประเภทน้ีเป็นค่าใชจ่้ายหรือทรัพยากร
ท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละปีนบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดอาย ุตน้ทุนทางตรงจะประกอบดว้ย  

1.1 ตน้ทุนท่ีใชใ้นการลงทุน (Investment Cost) ตน้ทุนประเภทน้ี
เกิดข้ึนเพื่อใหโ้ครงการฯ ดาํเนินการได ้เช่น ค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองใชส้าํนกังาน ค่าเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ ค่าก่อสร้างถนน ตน้ทุนเหล่าน้ีเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเร่ิมตน้ของโครงการ 

1.2 ตน้ทุนการดาํเนินการ (Operation Cost) ตน้ทุนประเภทน้ี
เกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินโครงการ เช่น ค่าวตัถุดิบการผลิต ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าท่ีปรึกษา ค่า
สาธารณูปโภค ค่าประชาสมัพนัธ์ ค่าฝึกอบรมพนกังาน  

1.3 ตน้ทุนในการบาํรุงรักษา (Maintenance Cost)  ตน้ทุนประเภท
น้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือบาํรุงดูแลเคร่ืองจกัร อาคารส่ิงก่อสร้าง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอายุการใชง้าน
ค่อนขา้งนาน และตอ้งดูแลรักษาใหค้งสภาพในการใชง้าน 

1.4 ตน้ทุนการวิจยัและพฒันา (Research and Development Cost)  
ตน้ทุนประเภทน้ี เป็นค่าใชจ่้ายในการวิจยัเบ้ืองตน้ในการกาํหนดโครงการฯ ตน้ทุนประเภทน้ีถือ
เป็นตน้ทุนจม (Sunk Cost) หมายถึงทรัพยากรท่ีใชไ้ปในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในอดีต และไม่มี
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ผลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินหรือไม่ดาํเนินโครงการฯ โดยทรัพยากรประเภทน้ีไม่สามารถนาํ
กลับมาใช้ได้อีก  ถ้าผลการวิจัยไม่เป็นท่ีน่าพอใจค่าใช้จ่ายประเภทน้ีจะสูญเสียไป ในทาง
เศรษฐศาสตร์ตน้ทุนประเภทน้ีจะไม่นาํมารวมในการวิเคราะห์ 
 (2)  ตน้ทุนทางออ้มหรือตน้ทุนขั้นท่ีสอง หมายถึง ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการ
นาํโครงการมาใช ้หรือเป็นผลท่ีเกิดจากผลกระทบขั้นต่อๆ ไป ของโครงการ มกัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่
ตั้ งใจให้เกิดข้ึน ทั้งน้ีในการพิจารณาต้นทุน ควรนําต้นทุนทางอ้อมรวมเขา้กับตน้ทุนทางตรง 
ตวัอย่าง เช่น โครงการสร้างเข่ือนอาจส่งผลให้เกิดการตกตะกอนของดินเพิ่มมากข้ึน จะทาํให้
ค่าใชจ่้ายในการขดุลอกลาํนํ้ ามากข้ึนดว้ย ดงันั้น ตน้ทุนทางออ้มของโครงการดงักล่าวคือค่าใชจ่้าย
ของการขดุลอกนํ้า 
 2)   ตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวัเงินได ้(Tangible Cost) และ ตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้
(Intangible Cost) 
 (1)  ตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวัเงินได ้(Tangible Cost) ตน้ทุนประเภทน้ีเป็นการวดั
ค่าใช้จ่ายในรูปตวัเงินท่ีไม่ซับซ้อนและมีความชัดเจนค่อนขา้งมาก ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุน
ทางออ้มท่ีกล่าวมาแลว้สามารถวดัเป็นตวัเงินได ้
 (2)  ตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้(Intangible Cost) ตน้ทุนประเภทน้ีไม่สามารถ
วดัออกมาเป็นรูปตวัเงินไดอ้ยา่งชดัเจน แต่มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จบ็ 
การไร้การศึกษา ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามเม่ือตน้ทุน
ท่ีวดัเป็นตวัเงินไม่ไดเ้กิดข้ึน แสดงว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริงของตน้ทุนท่ีเกิดจากโครงการไม่สามารถบอก
ไดอ้ย่างชดัเจน ทาํให้การประเมินตน้ทุนโครงการดงักล่าวมีความยุ่งยากและมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบั
วิธีการท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินค่าดว้ย เพราะมูลค่าท่ีคาดเคล่ือนจะมีผลต่อการตดัสินใจในการออก
มาตรการหรือนโยบาย 
  นอกจากน้ี  การวดัตน้ทุนประเภทน้ีอาจประเมินค่าในรูปของตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวั
เงินท่ีจ่ายไปเพื่อหลีกเล่ียงตน้ทุนท่ีไม่อาจวดัเป็นตวัเงินได ้เช่น ตน้ทุนในการหลีกเล่ียงการเกิด
มลพิษใชเ้ป็นตวัแทนในการวดัตน้ทุนมลพิษท่ีไม่อาจวดัเป็นตวัเงินได ้
 3)  ตน้ทุนท่ีเกิดในพื้นท่ี (On-site Cost) และตน้ทุนท่ีเกิดนอกพื้นท่ี (Off-site Cost) 
 (1)  ตน้ทุนท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (On-site Cost) การพิจารณาตน้ทุนประเภทน้ีใช้
หลกัการเดียวกบัการพิจารณาผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใชบ้งัคบัมาตรฐาน โดยตอ้งกาํหนด
ขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีบงัคบัใชม้าตรฐานให้ชดัเจน ดงันั้น ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในขอบเขตพื้นท่ีท่ีใช้
บงัคบัมาตรฐานท่ีกาํหนด เรียกว่า ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีอาจมีทั้งตน้ทุนทางตรงหรือทางออ้ม 
ตน้ทุนท่ีวดัเป็นตวัเงินไดห้รือไม่ได ้
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   (2)  ตน้ทุนท่ีเกิดนอกพื้นท่ี (Off-site Cost) ตน้ทุนประเภทน้ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
นอกพ้ืนท่ีท่ีใชบ้งัคบัมาตรฐานท่ีกาํหนด 
 4)  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) และตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Cost) 
 (1)  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Cost) คือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนท่ีวดัเป็น
ตวัเงินไดซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัการนาํทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆ มาใช้ในการกาํหนดและนํา
โครงการ มาใชป้ระโยชน์ 
 (2) ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) คือ ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ทั้งท่ี
วดัเป็นตวัเงินไดแ้ละวดัไม่ไดท่ี้เกิดข้ึนกบัสังคมจากการนาํทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตมากาํหนด
และดาํเนินโครงการ โดยตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จะถูกนําไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาํหนด
มาตรการ/มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั 
 อย่างไรก็ตามบางรายการท่ีไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แต่จะ
รวมอยูใ่นการวิเคราะห์ทางการเงิน ไดแ้ก่ 

2.1 ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) ในทางเศรษฐศาสตร์รายการท่ีลงทุนใน
ทรัพยสิ์นถาวรท่ีจ่ายคร้ังเดียวถือเป็นต้นทุน ดังนั้น การหักค่าเส่ือมราคาเพื่อคิดเป็นตน้ทุนจะ
ก่อใหเ้กิดการนบัซํ้าทางเศรษฐกิจ การหกัค่าเส่ือมจึงเป็นวิธีการทางบญัชี 

2.2 ค่าภาษี (Tax Payment) ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่จดัว่าเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
แทจ้ริงของการลงทุนแต่เป็นการจ่ายเงินโอนประเภทหน่ึง 

2.3 ดอกเบ้ีย (Interest Payment) ในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นค่าใชจ่้าย 
เพราะเป็นการพิจารณาค่าเสียโอกาสของทุนเม่ือปรับค่าของเวลาโดยใชอ้ตัราคิดลด 

2.4 ค่าชาํระหน้ี (Debt Service) เป็นการโอนเปล่ียนมือทางการเงิน ไม่แสดง
ถึงการใชท้รัพยากรท่ีแทจ้ริง ดงันั้น จึงไม่จดัเป็นค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ 

2.5 ตน้ทุนจม (Sunk Cost)  เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายไปแลว้ในอดีตและไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการหรือมาตรการ จึงไม่นบัเป็นค่าใชจ่้ายทางเศรษฐศาสตร์ 
  2.8.2.2  ผลประโยชน์ (Benefit)  
  ผลประโยชน์ หมายถึง ส่ิงท่ีไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ ในทาํนองเดียวกบัตน้ทุน สําหรับผลประโยชน์นั้น จาํแนกไดเ้ป็น (กรมควบคุมมลพิษ, 
2546:  59-62) 
   1) ผลประโยชน์ทางตรง (Direct Benefit) และผลประโยชน์ทางออ้ม 
(Indirect Benefit)  
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       (1)  ผลประโยชน์ทางตรง (Direct Benefit) คือ ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการโดยตรง เช่น กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากการสร้างเข่ือน  ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากการสร้าง
คลองชลประทาน  โดยทัว่ไปผลตอบแทนทางตรงของโครงการ มกัมีหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มข้ึน
ของผลผลิตทางกายภาพ การเพิ่มข้ึนของมูลค่าผลผลิต การเปล่ียนรูปแบบของผลิตภณัฑ์ การลด
ตน้ทุนการผลิต การลดตน้ทุนขนส่ง การเปล่ียนเวลาและสถานท่ี (การเกบ็สินคา้ไวจ้าํหน่ายในช่วงท่ี
ราคาสินคา้สูงข้ึน การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจาํหน่ายเพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีแพงกวา่)  
  (2)  ผลประโยชน์ทางออ้มหรือผลประโยชน์ขั้นท่ีสอง (Indirect Benefit) 
หรือเป็นผลท่ีเกิดจากผลกระทบในขั้นต่อๆ ไป โดยผลประโยชน์ทางออ้มอาจแบ่งเป็น  

  ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ไปข้างหน้า 
(Forward-Linked Benefit) และยอ้นกลบั(Backward-Linked Benefit) คือ เม่ือมีการดาํเนินโครงการ
แลว้ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ และเป็นการเพิ่มการใชว้ตัถุดิบในการผลิต 
ตวัอย่างเช่น โครงการชลประทานทาํให้เกิดการผลิตขา้วได้มากข้ึน จะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทางออ้มท่ีเป็นความสัมพนัธ์ไปดา้นหน้าคือ การก่อให้เกิดผลกาํไรหรือรายไดข้องผูป้ระกอบการ
อ่ืนๆ เช่น ผูป้ระกอบการขนส่ง โรงงานผลิตขนมท่ีใชข้า้วเป็นวตัถุดิบ และผลประโยชน์ทางออ้มท่ี
เป็นความสมัพนัธ์ยอ้นกลบัคือ มีการใชว้ตัถุดิบ ไดแ้ก่ พนัธ์ุขา้ว แรงงาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผล
กาํไรแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

  ผลประ โ ย ชน์ ท า ง อ้อ ม ท่ี เ กิ ด จ า ก ผลก ร ะทบภ า ยนอก 
(Externalities) ผลประโยชน์น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากเม่ือมีโครงการแลว้ และก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้งเคียง
ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การก่อสร้างท่าเรือทาํให้เกิดการตดัถนนผ่านเขา้ไปยงัพื้นท่ีก่อสร้างทาํให้
ประชาชนอพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนและประกอบอาชีพตามเสน้ทางท่ีถนนตดัผา่น 

 ผลประโยชน์ทางอ้อมท่ีเกิดจากผลกระทบท่ีขยายผลเป็นทวี 
(Multiple Effect) ผลประโยชน์น้ีเกิดข้ึนเม่ือมีโครงการแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึน และยงั
ช่วยให้แรงงานมีอาํนาจในการจบัจ่ายซ้ือสินคา้และบริการ จะมีผลเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจต่างๆ ท่ีขาย
สินคา้และบริการดว้ย เช่น สินคา้อุปโภคบริโภคต่างๆ การขยายผลดงักล่าวก่อให้เกิดการขยายผล
เป็นค่าทวีข้ึนมา 
  ทั้งน้ี การพิจารณาผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งรวมผลประโยชน์ทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
   2)  ผลประโยชน์ท่ีวดัเป็นตวัเงินได ้(Tangible Benefit) และผลประโยชน์ท่ี
วดัเป็นตวัเงินไม่ได ้(Intangible Benefit)  
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  (1)  ผลประโยชน์ท่ีวดัเป็นตวัเงินได ้(Tangible Benefit) เป็นการวดัผล
ประโยชน์ในรูปตัวเงินท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความชัดเจนค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นกรณีท่ี
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีกล่าวมาแลว้สามารถวดัเป็นตวัเงินได ้
  (2)  ผลประโยชน์ท่ีวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้(Intangible Benefit) ผลประโยชน์
ประเภทน้ีไม่สามารถวดัเป็นตวัเงินไดอ้ย่างชดัเจน แต่มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั การศึกษา การจา้งงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดอตัรา
การตาย การมีโภชนาการท่ีดี  การลดโรคภยัเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารเน่ืองจากมีการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าใหดี้ข้ึน  
    3)  ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี (On-site Benefit) และผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนนอกพื้นท่ี (Off-site Benefit) 
  (1)  ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (On-site Benefit) เป็นผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนในขอบเขตของพื้นท่ีท่ีกําหนดในโครงการหรือพื้นท่ีท่ีบังคับใช้มาตรฐาน อาจเป็น
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือผลประโยชน์ท่ีวดัเป็นตวัเงินไดห้รือไม่ได ้
  (2) ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ี (Off-site Benefit) เป็นผลประโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนนอกขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีกําหนดในโครงการหรือพื้นท่ีท่ีบังคบัใช้มาตรฐาน อาจเป็น
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือผลประโยชน์ท่ีวดัเป็นตวัเงินไดห้รือไม่ไดเ้ช่นกนั 
   4)  ผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit) 
  (1) ผลประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) คือผลประโยชน์
ทั้งหมดท่ีวดัเป็นตวัเงินไดท่ี้เกิดจากการนาํทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการนาํ
โครงการหรือมาตรการไปปฏิบติัหรือดาํเนินการ โดยผลประโยชน์ทางการเงินมกันาํไปใชใ้นการ
วิเคราะห์โครงการของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั เพื่อใชว้ดัความสามารถในการก่อใหเ้กิด
รายไดก้บัโครงการ 
  (2)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Benefit) คือผลตอบแทน
ท่ีแทจ้ริงทั้งหมดทั้งท่ีวดัเป็นตวัเงินไดแ้ละตวัเงินไม่ไดท่ี้เกิดในสังคมในการนาํทรัพยากรหรือปัจจยั
การผลิตไปใช้ เพื่อดาํเนินโครงการหรือมาตรการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จึงเป็นการวดั
ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริงของการใชท้รัพยากร เพื่อพิจารณาว่าโครงการหรือมาตรการมีประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวมอย่างไร เช่น การลดความเสียหายแก่สังคมจากการระงบัการเล้ียงกุง้กุลาดาํในพ้ืนท่ี   
นํ้ าจืด การลดความเสียหายแก่สังคมจากการแก้ไขปัญหาสารตะกั่วปนเป้ือน ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์จะนาํไปวิเคราะห์เพื่อกาํหนดมาตรการของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นหลกั 
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  อย่างไรก็ตามมีรายการบางประเภทท่ีไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่จะรวมอยูใ่นการวิเคราะห์ทางการเงิน ไดแ้ก่  

(2.1) เ งิ น อุ ดห นุน  ( Subsidy) ไ ม่ ร วมอยู่ ใ นก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ท า ง
เศรษฐศาสตร์ เพราะไม่ไดแ้สดงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากการใชท้รัพยากรในการกาํหนดมาตรการ 
แต่เป็นการไหลเวียนทางกระแสการเงินเท่านั้น 

(2.2) เงินกู้รับ (Loan Receipt) ไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นการโอนเปล่ียนมือระหวา่งเจา้ของเงินกบัผูใ้ชเ้งิน ซ่ึงไม่ใช่ผลผลิตท่ีแทข้อง
ปัจจยัทุน 
  ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ (2540: 32-33) อธิบายว่า “การประเมินโครงการดา้น
เศรษฐศาสตร์” เป็นการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจว่าโครงการท่ีกาํลงัพิจารณาอยู่นั้น
จะใหผ้ลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจ
ในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จาํกัดให้ได้รับผลตอบแทนต่อส่วนรวมมากท่ีสุด ผลการวิเคราะห์จะ
ปรากฎออกมาในรูปของผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บว่าจะไดสู้งหรือตํ่ากว่าค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไป 
ถา้สูงกว่าโครงการนั้นเป็นโครงการท่ีดีทางเศรษฐกิจ (Economically Sound or Profitable) ถา้ตํ่ากว่าก็
เป็นโครงการท่ีไม่ดีทางเศรษฐกิจ (Economically Unwise or Unprofitable) การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์จึงมีส่วนช่วยอย่างสาํคญัต่อการตดัสินใจในการท่ีจะรับหรือปฏิเสธโครงการ ขณะท่ี 
“การประเมินโครงการดา้นการเงิน” เป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนของโครงการใน
แง่เอกชนหรือผลกาํไรทางการเงินเป็นสาํคญั นอกจากน้ียงัรวมถึงการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม
กบัโครงการ เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ใจว่าถา้มีโครงการน้ีแลว้จะไม่มีปัญหาทางการเงินใดๆ ในทุก
ขั้นตอนของโครงการ และรวมตลอดถึงผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อให้
แน่ใจวา่โครงการมีผลตอบแทนใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมากพอท่ีจะจูงใจใหเ้ขา้มาร่วมโครงการดว้ย  
 
 2.8.3 แนวทางในประเมินค่าต้นทุนและผลประโยชน์ 
  การประเมินค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการในรูปตวัเงิน ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ ไม่
นาํเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง และ นาํเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง (ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, 2540; ปรีดา  ฉนัทะกุล, 
2526 อา้งถึงใน จาํลอง  โพธ์ิบุญ, 2552: 103-106)  
 1) ไม่นาํเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Without Time Adjustment) 
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  (1) การตรวจสอบอยา่งง่าย (Ranking by Inspection) วิเคราะห์ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากโครงการและเปรียบเทียบกนัถา้ผลตอบแทนมากกว่าตน้ทุนก็ทาํโครงการนั้น หรือถา้มี
หลายโครงการกเ็ลือกทาํโครงการท่ีใหก้าํไรมากท่ีสุด 
      (2) ระยะคืนทุน (Payback period) หมายถึง ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิเท่ากบัตน้ทุน
ของโครงการ 
         ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิเท่ากบัตน้ทุนของโครงการ    =                      ค่าลงทุน                
                                                                             ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี 
       (3)  อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน เป็นการพิจารณาถึงผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี
เทียบกบัค่าลงทุนคร้ังแรกของโครงการโดยคิดอตัราร้อยละต่อปี 
                 อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน   =      ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี x 100 
                                                                                                 ค่าลงทุน 
 2) นาํเวลามาเก่ียวขอ้ง (With Time Adjustment) 
      เน่ืองจากโครงการจาํนวนมากมีระยะเวลาดาํเนินการหลายปี ในการพิจารณาเลือก
โครงการใดมาดาํเนินการจาํเป็นตอ้งนาํหลกัฐานเร่ืองมูลค่าของเงินในอนาคตมาพิจารณาดว้ย 
      มูลค่าของเงินในอนาคต 
      ถา้เราฝากเงินจาํนวน P บาท ไวก้บัธนาคารและไดอ้ตัราดอกเบ้ีย i % ต่อปี 
  ปีท่ี 1   มูลค่าเงินทั้งหมด  =  P+iP = P(1+i) 
  ปีท่ี 2 มูลค่าเงินทั้งหมด  =  P(1+i)+P(1+i) = P(1+i)(1+i) = P(1+i)2 
  ปีท่ี 3 มูลค่าเงินทั้งหมด  =  P(1+i)3 
  … 
  ปีท่ี n มูลค่าเงินทั้งหมด  =  P(1+i)n 
  ถา้ให ้S คือ จาํนวนเงินตน้ P พร้อมดอกเบ้ีย i % ในปีท่ี n 
             S   =   P(1+i)n 
 โดยท่ี (1+i)n เรียกว่า“Compounding Factor” หรือ “Single Payment Compound Amount 
Factor” หรือ CAF ซ่ึงหมายถึง มูลค่าของเงิน 1 บาท พร้อมดอกเบ้ีย i % ในปีท่ี n 
 
 2.8.4  ขั้นตอนในการวเิคราะห์เปรียบเทยีบต้นทุนและผลประโยชน์ 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและผลประโยชน์ หรือ BCA เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
โครงการเดียวหรือหลายโครงการก็ไดว้่าโครงการใดเหมาะสมท่ีสุดในแง่ของเศรษฐศาสตร์ หรือ 
หมายถึง การศึกษาผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเงินท่ีใชล้งทุนของโครงการนั้น ๆ โดยศึกษาโครงการ
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ตลอดอายโุครงการ เพราะฉะนั้นตอ้งทราบอายโุครงการ ยิง่ไปกวา่นั้น BCA ยงัเป็นการศึกษา ณ  เวลา
ปัจจุบนัแต่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจโดยพิจารณาผลประโยชน์และตน้ทุนตลอดทั้ง
โครงการ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจทางดา้นเศรษฐศาสตร์ (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 108-116) โดยมี
หลกัการคิด คือ 
  B1 B2 B3 …. B50 
ปีท่ี (Year) 0 1 2 3 …. 50 
 C0 C1 C2 C3 …. C50 
  
  ทั้งน้ี ขั้นตอนหรือวิธีการในการทาํ BCA มีดงัต่อไปน้ี 
  1)  ระบุ/จาํแนกผลตอบแทนทางตรง แลว้ตีออกมาเป็นมูลค่าทางตวัเงิน 
  2)  ระบุ/จาํแนกตน้ทุนทางตรง แลว้ตีออกมาเป็นมูลค่าทางตวัเงิน 
  3)  ระบุ/จาํแนกผลตอบแทนทางออ้ม (ถา้เป็นไปไดใ้หคิ้ดมูลค่าเป็นตวัเงินออกมา) 
  4)  ระบุ/จาํแนกตน้ทุนทางออ้ม (ถา้เป็นไปไดใ้หคิ้ดมูลค่าเป็นตวัเงินออกมา) 
  5)  เปล่ียนมูลค่าผลตอบแทนและตน้ทุนของโครงการเป็นมูลค่าปัจจุบนั แลว้นาํมา
รวมกนัในแต่ละดา้น 
   6)  เปรียบเทียบตน้ทุนและผลประโยชน์โดยการใช ้3 ตวัช้ีวดัหลกั คือ  (1) มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV หรือ Net Present Worth: NPW)  (2) อตัราส่วนผลประโยชน์/
ตน้ทุน (Benefit/Cost ratio) และ (3)  อตัราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ซ่ึงมี
แนวทางในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  (1)  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  =  ผลตอบแทนรวม (Benefits) -  ตน้ทุนรวม (Costs) 
               n 
      NPV = ∑     [ (Bt   -  Ct )/(1 + r)t]  
     t = 0         
  เม่ือ  Bt    คือ  ผลประโยชน์ของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี 
     Ct   คือ  ตน้ทุนของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี 
                 r   คือ  อตัราคิดลด 
              t   คือ  ปี  ไดแ้ก่ ปีท่ี 0, 1, 2,…, n (โดย 0 แทนปีปัจจุบนั และ 1 
แทนอีก 1 ปีขา้งหนา้) 
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 ถา้  NPV  มีค่าเป็นบวก หมายความว่า ผลประโยชน์จากโครงการมีค่า
มากกวา่ตน้ทุนของโครงการ การใชท้รัพยากรนั้น ๆ กใ็หผ้ลคุม้ค่า 
   (2)  อตัราผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit/Cost Ratio หรือ            
B/C Ratio)                                                      n                         n 
                             B/C Ratio =    [∑   Bt /(1 + i)t] / [∑ Ct /(1 + i)t] 
                                                                   t = 0                       t = 0 
 ผลตอบแทนรวม ( Total Benefits)  =  B0 + (Bt  /(1 + i))+ (Bt  /(1 + i)t)+. . . + (Bt  /(1 + i)n) 
 ตน้ทุนรวม (Total Cost)                   =  C0 + (Ct  /(1 + i))+ (Ct  /(1 + i)t)+. . . + (Ct  /(1 + i)n) 
 
  การพิจารณาเบ้ืองตน้ 
  ถา้ B/C ratio  <  1  ไม่ควรลงทุน 
  ถา้ B/C ratio  >  1  ควรลงทุน 
  ถา้ B/C ratio  =  1  ตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบ 
 (3)  อตัราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
     IRR          =  อตัราเฉล่ียของผลตอบแทนสุทธิ (Net benefit (%) ต่อปี) 
                                                      =  อตัราคิดลด (Discount Rate: r) ท่ีทาํให ้NPV = 0  หรือ 
                        n 
                                                 =    ∑  [Bt  - Ct /(1 + r)t]  
                                                                 t = 0         
  โดยหน่วยงานความช่วยเหลือพิเศษทางด้านวิชาการสําหรับโครงการกองทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศแห่งญ่ีปุ่น (JBIC), 2545: ผ 3-1 -ผ 3-3. อา้งถึงใน 
จาํลอง โพธ์ิบุญ (2552: 115-116) ไดอ้ธิบายถึง การเลือกใชอ้ตัราคิดลด (Discount rate) วา่เป็นการยากท่ี
จะตอบว่าควรจะใชอ้ตัราคิดลดเท่าไรในการประเมินเศรษฐศาสตร์เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัหลายประการ
ดงัน้ี 
 1)  การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการหน่ึง ๆ จะเลือกใชอ้ตัราคิดลดเพียง
ค่าเดียวเท่านั้น ในการวิเคราะห์อตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Cost/Benefit) หรือ 
รายการยอ่ยต่างๆ ของโครงการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นการพฒันา 
 2) อัตราคิดลดท่ีใช้จะไม่สะท้อนถึงสภาพเงินเฟ้อของปีต่างๆ มูลค่าทั้ งหมดท่ี
วิเคราะห์เป็นราคาจริงหรือราคาคงท่ีในปีต่างๆแลว้คิดลดลงมา 
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                     3)  ตามทฤษฎีแลว้ อตัราคิดลดสามารถมีทั้งค่าบวก ศูนย ์และติดลบ หากไม่คิดลดลง
มาท่ีปีเดียวกนั (หรือใชอ้ตัราคิดลดเป็นศูนย)์ ก็จะเกิดปัญหาในการเปรียบเทียบอตัราการบริโภคใน
ปีท่ีปัจจุบนัและปีอนาคตได ้(ฐานเวลาต่างกนั) 
  สําหรับการประเมินทางด้านการเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ีใช้มกัสะทอ้นถึงอตัราทาง
การตลาดเพื่อการลงทุนและตน้ทุนของโครงการ ซ่ึงมีความอ่อนไหวและแปรผนัตามกระแสการเงิน
ในปัจจุบนัหรืออตัราเงินเฟ้อดว้ย อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เป็นค่าท่ีไม่ไดม้า
แบบง่ายนกัในระบบเศรษฐกิจ และท่ีจริงแลว้ตอ้งเลือกใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมตามปรากฎการณ์
ทางเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 
  1)  ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) เม่ือเงินตน้ไดถู้กเลือกลงทุน
ในโครงการใดโครงการหน่ึงโดยเฉพาะโครงการรัฐบาลมากกว่าของเอกชน ตามความหมายน้ี ค่า
เสียโอกาสของเ งินลงทุนจะเ ก่ียวข้องโดยตรงกับทฤษฎีการลงทุนเพื่อการผลิต  (Capital 
Productivity) ในการลงทุนสร้างโรงงานหรือซ้ือเคร่ืองจกัร คุณค่าของเงินแต่ละหน่วยท่ีลงทุนไปจะ
บงัเกิดผลตอบแทนจาํนวนหน่ึงท่ีแน่นอนเม่ือเวลาผา่นไป ซ่ึงอตัราคิดลดในกรณีน้ีกคื็อ อตัราคืนทุน
นัน่เอง 
  2)  มูลค่าในการยมื (Cost of Borrowing Money) รัฐบาลของหลายประเทศมีการยมื
เงินมาใช้ในโครงการพฒันาต่างๆ จากแหล่งเงินทุนทั้งภายในหรือจากต่างประเทศ กลไกทาง
การเงินท่ีจะใชร้วมถึงหน้ีรัฐบาลกูย้ืม เงินเฟ้อหรือภาษีจากการบริโภคของภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กรณีท่ีประเทศหน่ึงตอ้งการกูเ้งินจากต่างประเทศ แนวทางน้ีอาจนาํมาใชใ้นการกาํหนด
อตัราคิดลดได ้
  3) อตัราสังคมท่ีข้ึนกบัเวลา (Social Rate of Time Preference) แนวความคิดน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถของสังคมในการสะทอ้นอตัราคิดลดไดแ้ม่นยาํกว่าการใชร้าคาตลาดของเอกชน ถา้
ผูบ้ริโภคแต่ละคนใชจ่้ายในปัจจุบนัมากเกินกว่าการเก็บออมไวเ้พื่อการลงทุนและการผลิตในอนาคต
แลว้อตัราทางสังคมท่ีข้ึนกบัเวลาจะนาํไปสู่การลดลงของอตัราคิดลดท่ีรุนแรงกว่าการคิดตามราคา
ตลาด อตัราคิดลดตามวิธีการน้ีจะข้ึนกบัสถานการณ์ของแต่ละประเทศโดยเฉพาะ 
  ขอ้แตกต่างระหวา่งการประเมินทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ แสดงใน ตารางที ่2.12 
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ตารางที ่ 2.12  ขอ้แตกต่างระหวา่งการประเมินทางการเงินและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
 

 การประเมินทางการเงนิ การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ 

จุดเน้น (Focus) ผลตอบแทนคืนใหก้บัเงินลงทุนของ
ผูถื้อหุน้บางกลุ่มหรือบางคน 

ผลตอบแทนกลบัสู่สงัคม 

วตัถุประสงค์ (Purpose) บ่งช้ีถึงผลกระทบจากการดาํเนินการ ตดัสินวา่รัฐบาลควรลงทุน
หรือไม่ในแง่ประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ 

ราคา (Price) ราคาตลาดหรือราคาท่ีบริหารจดัการ อาจตอ้งใช ้“ราคาเงา”  
(Shadow Price) 

ภาษ ี(Taxes) เป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต เป็นส่วนหน่ึงของ
ผลประโยชนต่์อสงัคม 

เงนิทีใ่ช้สนับสนุนการลงทุน 
(Subsidies) 

แหล่งท่ีทาํรายได ้ เป็นบางส่วนของค่าใชจ่้าย
ของสงัคม 

เงนิกู้ (Loan) เป็นแหล่งเพ่ิมเงินลงทุนในโครงการ เป็นการโอนยา้ยการเงิน; 
แปลงขอ้ร้องเรียนใหเ้ป็น
กระแสทรัพยากร 

ดอกเบีย้การจ่ายเงนิกู้ 
(Interest/Loan repayment) 

เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน ทาํให้
ยอดเงินลงทุนท่ีใชไ้ดล้ดนอ้ยลง 

เป็นการถ่ายโอนค่าใชจ่้าย 

การคดิลด (Discount rate) เป็นตน้ทุนส่วนเพิ่ม (Marginal cost) 
ตามอตัราเงินกูใ้นตลาด 

เป็นตน้ทุนค่าเสียโอกาส;         
ท่ีแปรตามสภาวะสงัคม           
ณ เวลาต่างๆ 

การกระจายรายได้ 
(Income Distribution) 

สามารถวดัไดใ้นรูปของการคืนทุน
สุทธิของปัจจยัการผลิตแต่ละตวั เช่น 
ท่ีดิน แรงงาน เงินลงทุน 

ไม่พิจารณาในการวิเคราะห์
ประสิทธิผลทาง
เศรษฐศาสตร์ สามารถ
วิเคราะห์แยกไดห้รือให้
นํ้ าหนกัในการวิเคราะห์ 

 
แหล่งทีม่า: Hizhusen, 1982. อา้งถึงใน จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 117. 
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2.9  งานวจิยัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการศึกษา การประยุกต์
หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงั สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 2.9.1  งานวจัิยและวรรณกรรมการประเมินวฏัจักรชีวติและคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
 งานวิจยัดา้นการประเมินวฏัจกัรชีวิตและการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ประกอบดว้ย     
1) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัวงจรและผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั และ 2) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
  2.9.1.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัวงจรและผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั  มีดงัน้ี 
    1) จุฑารัตน์  ช่างสลกั และ จงจินต ์ ผลประเสริฐ (2554: 1-7) ศึกษา “การ
ปลดปล่อยคาร์บอนจากขั้นตอนการทาํไร่มนัสาํปะหลงั” โดยการสาํรวจภาคสนามและการรวบรวม
ขอ้มูลในสามจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชลบุรีรวมเน้ือท่ี
เพาะปลูกได ้495 ไร่ พบว่า  ปริมาณค่าสมมูลคาร์บอนท่ีปลดปล่อยออกมาตลอดวงจรของการทาํไร่
มนัสาํปะหลงัมีค่า 224.4 กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี  (โดยจาํแนก ดงัน้ี 1. การเตรียมพื้นท่ี 
28.3 กิโลกรัม (13%) คาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี  2.  การใส่ปุ๋ย 114.4 กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อ
ปี (50%)  3. การพรวนดิน 5.9 กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี (3%)  4. การกาํจดัวชัพืช 29.5 
กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี (13%)  5. การเก็บเก่ียวผลผลิต 10.9 กิโลกรัมคาร์บอนต่อปี
เฮกตาร์ต่อปี (5%)  6. การขนส่งผลผลิต 35.6 กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี (16%)) โดยพบว่า
ขั้นตอนการใส่ปุ๋ย การกาํจดัวชัพืช และการขนส่งผลผลิต  มีการปลดปล่อยคาร์บอนรวมกนัถึง 
178.3 กิโลกรัมคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของการปลดปล่อยคาร์บอนจาก
ขั้นตอนการทาํไร่มนัสาํปะหลงัทั้งหมด  
   2) สุธี คงศิริ (2552) ศึกษา “การประเมินวฏัจกัรชีวิตหวัมนัสาํปะหลงัและ
แป้งมนัสําปะหลงั” โดยการจดัทาํขอ้มูลรายการบญัชีส่ิงแวดลอ้มโดยตลอดวฏัจกัรชีวิต ของหัว          
มนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงั ท่ีนํ้ าหนกั 1 ตนั ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว 
การขนส่ง และการแปรรูป ซ่ึงผลการศึกษาบ่งช้ีว่า (1) การผลิตหัวมนัสาํปะหลงั ขั้นตอนการเตรียม
ดินเป็นขั้นตอนหลกัท่ีก่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ขั้นตอนการกาํจดัวชัพืช 
และขั้นตอนการใชปุ๋้ยเคมี (2) การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั พบว่า ขั้นตอนผลิตก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือรองลงมาคือ ขั้นตอนการใช้วตัถุดิบ และน้อยท่ีสุดคือ  ขั้นตอนการ
ขนส่ง  
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    3)  ชาครีย ์รถา, ฉตัรเพชร  ยศพล,  เนตรนภิส  ตนัเตม็ทรัพย ์และ วนัเพญ็ 
วิโรจนกูฏ, 2554: 8 ศึกษาถึง การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั เพื่อ
หาวิธีการประเมินและการวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนฟุตพร้ินท์
จากผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั โดยครอบคลุมใน 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน    
(2) การเพาะปลูกมนัสําปะหลงั (3) การขนส่งจากไร่มนัไปยงัโรงงาน  (4) การผลิตแป้ง                            
มนัสาํปะหลงั ระบบบาํบดันํ้ าเสีย และระบบก๊าซชีวภาพ โดยการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าการเพาะปลูก
มนัสาํปะหลงั 1 ตนั ปลดปล่อยคาร์บอนเท่ากบั 497.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า จาก
การขนส่งมนัสาํปะหลงัโดยใชร้ะยะทางเฉล่ียจากไร่มนัไปยงัโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 4  แห่ง (ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมาและมหาสารคาม) พบว่ามีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซดเ์ท่ากบั 0.86 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร 
และผลคาํนวณค่าการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานทั้ง 
4 แห่ง เท่ากบั 405.28   328.97   423.89  และ  587.15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อ 
แป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัตามลาํดบั โดยสาเหตุการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์แตกต่างกนัของ
โรงงานนั้นข้ึนอยู่กบัระดบัของเทคโนโลยีท่ีใช ้ตวัอยา่งเช่น หากมีนาํก๊าซชีวภาพกลบัมาใชใ้นการ
อบแป้งก็จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ลงได้ ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั เพื่อ
นาํไป  (1) ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน (2) พฒันาเป็นขอ้กาํหนด
เฉพาะของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อนาํไปสู่การจดัทาํฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
  4) Keomany (2010) ศึกษาเร่ือง “Compare Life Cycle Assessment of 
Cassava Starch Production Between Thailand and Lao PDR” โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการ
ประเมิน LCA ของการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัระหว่างโรงงานของประเทศไทยกบัโรงงานของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั โดย พบว่าโรงงานของ
ไทยมีค่าศกัยภาพในการทาํให้โลกร้อน (Global Warming Potential, GWP) ค่าศกัยภาพภาวะ การ
เพิ่มข้ึนของแร่ธาตุอาหารในนํ้ า (Eutrophication Potential, EP) และ ค่าศกัยภาพในการก่อใหเ้กิดการ
ร่อยหรอของทรัพยากรประเภทท่ีไม่สามารถทดแทนได ้(Abiotic Depletion Potential, ADP) นอ้ยกว่า
โรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะท่ีค่าศกัยภาพในการก่อให้เกิดความเป็นพิษ
ต่อมนุษย ์(Human Toxicity Potential, HTP) และค่าศกัยภาพการออกซิเดชัน่ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาแสงเคมี 
(Photochemical Oxidation Potential, POP) ของโรงงานในประเทศไทยสูงกวา่  
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  2.9.1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ มีดงัน้ี 
 Berners-Lee (2011) เขียนหนงัสือเร่ือง “How Bad Are Bananas? The Carbon 
Footprint of Everything” โดยผูเ้ขียนไดมี้สมมุติฐานเบ้ืองตน้ (Basic Assumptions) ว่า (1) การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสาํคญั (2) สาเหตุของปัญหาเกิดข้ึนจากมวลมนุษย ์และ  (3)  
เราสามารถกระทาํบางส่ิงบางอย่างในเร่ืองน้ีได ้(เพื่อบรรเทาปัญหา) โดยหนังสือเล่มน้ีไดใ้ชค้าํ 
“คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ (Carbon Footprint)” เพื่อประมาณการเชิงตวัเลขเพื่อวดัผลกระทบท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งเตม็รูปแบบ (Full climate change impact) ของส่ิงต่างๆ อะไรก็ได ้
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม  ส่ิงของ  รูปแบบการดาํเนินชีวิต ขององคก์ร ประเทศ หรือแมแ้ต่โลกทั้งใบ 
โดยวดัในรูปของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (CO2e)  ทั้งน้ี Berners-Lee ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าการ
คาํนวณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องหน่วยงานต่างๆ ควรเรียกว่า Carbon “toe-prints” มากกว่า Carbon 
“footprints” เพราะเป็นตวัเลขการปล่อยคาร์บอนเฉพาะจากการดาํเนินกิจกรรมสํานักงาน และ
มลภาวะท่ีเกิดจากอุปกรณ์ เคร่ืองใชข้องสาํนกังาน โดยไม่ใช่การคาํนวณผลกระทบโดยรวม (Full 
picture) ทั้งการปลดปล่อยทางตรงและทางออ้ม (Direct and Indirect Emissions) ดงัตวัอยา่งเช่น 
คาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์เกิดจากการขบัรถยนตไ์ม่ใช่เพียงมลภาวะท่ีปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย แต่ควร
คิดทั้งหมดตั้งแต่มลภาวะท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ การขุดเจาะนํ้ ามนัดิบ การขนส่งนํ้ ามนัทางเรือ การกลัน่
นํ้ ามนัปิโตรเลียม การขนส่งไปยงัสถานีเติมนํ้ ามนั หรือมองเพียงแค่มลภาวะหลกัท่ีเกิดในขั้นตอน
การผลิตและซ่อมบาํรุงรถยนต ์
 หนงัสือน้ียงัไดมี้การรวบรวมค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ท่ี
มีการทาํวิจยัไวก้วา่ 170 รายการ โดยจดัแบ่งเป็น 10 กลุ่มตามขนาดหรือปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์
ปล่อยออกมา ดงัสรุปใน ตารางที ่2.13 
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ตารางที ่2.13   การปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกิจกรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการจาก 
                         ปริมาณนอ้ยไปมากท่ีรวบรวมจากผลวิจยัของหน่วยงานต่างๆ 
 

 
 

แหล่งทีม่า:  Berners-Lee, 2011.  
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  จาก ตารางที ่2.13 พบวา่ แมบ้างกิจกรรมจะมีการปล่อยคาร์บอนนอ้ยมากแต่เม่ือรวม
ทั้งหมดโลกแลว้มีปริมาณมหาศาล  เช่น การส่งขอ้ความ 1 คร้ัง (a text message) ปล่อยคาร์บอน
เพียง 0.014 กรัม แต่จากขอ้มูลของ Gartner Press เปิดเผยว่าในปีหน่ึงๆ ทัว่โลกมีการส่งขอ้ความ
เฉล่ีย 2.5 ลา้นลา้นขอ้ความ (trillion texts) ในรอบปี ดงันั้น ใน 1 ปีการส่งขอ้ความจะปล่อยคาร์บอน
สูงถึง 32,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (ton CO2e) ซ่ึงมากกว่าค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์อง
การเดินทางโดยกระสวยอวกาศ (a space shuttle flight) ท่ีมีตวัเลขการปล่อยคาร์บอน (อยา่งนอ้ย) 
4,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หนังสือเล่มน้ีได้เปรียบเทียบการปล่อยคาร์บอนของ
กิจกรรมต่างๆ เทียบกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือใกลต้วัอนัทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจง่ายและสามารถ
เปรียบเทียบและเลือกกิจกรรมท่ีทาํแลว้ก่อให้ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศนอ้ยท่ีสุด 
เช่น การรับประทานกลว้ยหอมหน่ึงผลท่ีปลูกเองในสวนจะไม่มีการปล่อยคาร์บอนหรือคาร์บอน
ฟุตพร้ินท ์เท่ากบั 0 กรัม (ในขณะท่ีรับประทานกลว้ยหอมท่ีนาํเขา้จากอีกซีกโลกจะปล่อยคาร์บอน
ถึง 80 กรัม) ซ่ึงจะใหค่้าพลงังานถึง 140 แคลอรี พร้อมสารอาหารท่ีประกอบดว้ยวิตามิน C, วิตามิน 
B6, โปตสัเซียม และใยอาหาร โดยเหมาะกบันกักีฬา ผูท่ี้มีความดนัสูง และพกพาในการเดินทาง
ชีวิตประจาํวนัเพื่อเพิ่มพลงังาน เป็นตน้ กลว้ยเป็นพืชท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าเน่ืองจากถูกปลูกกลางแจง้
ท่ามกลางแสงแดด ต่างจากพืชอีกหลายชนิดท่ีตอ้งปลูกในเรือนกระจก และขนส่งโดยทางเรือทาํให้
ปริมาณคาร์บอนตํ่ากว่าโดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของการขนส่งทางอากาศ ดงันั้น กลว้ยจึงเป็น
ผลไมท่ี้มีคุณค่าอยา่งมาก มิไดแ้ยไ่ปทั้งหมด (Bananas aren’t bad at all) แมว้่าในบางพ้ืนท่ีจะมีการ
หกัร้างถางป่าซ่ึงเป็นแหล่งเกบ็กกัคาร์บอนเพื่อปลูกกลว้ย  
  ในตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี Berners-Leeไดมี้ขอ้คิดเห็นโดยสรุปว่าจากการพูดคุย
กบับุคคลต่างๆ จาํนวนมาก พบวา่สมมุติฐานเบ้ืองตน้ในขอ้ 1. และ ขอ้ 2. เป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับว่า
ในแวดวงของนกัวิชาการ (people within academic community) ว่าปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นเร่ืองสาํคญัและมีสาเหตุมาจากการกระทาํของมนุษย ์แต่ขณะเดียวกนัคนส่วนใหญ่ใน
วงกวา้ง (wider public) ยงัคงไม่แน่ใจและคดัคา้น สาํหรับในขอ้ 3 พบว่าในภาคของธุรกิจนั้น พวก
เขาจะดาํเนินการลดการปล่อยคาร์บอนต่อเม่ือภาครัฐไดข้บัเคล่ือนหรือต่อเม่ือประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ขณะท่ีการเจรจาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
สหประชาชาติท่ี Copenhagen หรือท่ีอ่ืน ๆ มองว่าการลดคาร์บอนควรเป็นหนา้ท่ีของทุกคน หาก
ผูบ้ริโภคมีความสุขในการเลือกจะรับประทานสินคา้ท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่า เป็นหน้าท่ีของร้านคา้ 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ท่ีจะตอ้งจดัหาและส่งเสริมการขายสินคา้เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยภาคการเมืองในการขบัเคล่ือนไปสู่ระดบัของการปล่อยคาร์บอนตํ่า (move 
into a low carbon position) 
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Hermann and Hauschild (2009: 13-16) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์(Effect of Globalization on Carbon Footprint of Product) 
พบวา่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (องักฤษ และ เดนมาร์ก) ไดมี้การซ้ือหรือจดัหาสินคา้หรือบริการจาก
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซ่ึงไดแ้ก่ จีน แทนการผลิตใชเ้องในประเทศโดยพิจารณาราคาสินคา้
จากค่าความเสมอภาคในอาํนาจการซ้ือสัมพทัธ์ (Relative Purchasing Power Parity หรือ RPPP) ท่ี
แตกต่างกนั โดยผูบ้ริโภคในยุโรปจะมองว่าสินคา้ท่ีผลิตจากจีนมีราคาถูกกว่าท่ีผลิตในยุโรป ดงันั้น 
แมว้า่ในกรณีน้ี การคา้ระหวา่งประเทศก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นบวกในรูปของการแบ่งปันความมัง่คัง่
ในรูปมูลค่าการเงินแก่ทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มแรกสามารถไดสิ้นคา้และบริการท่ีถูกลงหรือเงินเท่าเดิมซ้ือ
สินคา้ไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน ขณะท่ีประเทศจีนไดรั้บผลตอบแทนในรูปค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนจาก
การผลิต อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาเร่ืองตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบปัจจยันาํเขา้-นาํ
ออก (Input- Output Analysis) พบว่า การเคล่ือนยา้ยฐานการผลิตสินคา้จากยโุรปไปผลิตท่ีประเทศจีน
ทั้งสองกรณี และนาํเขา้สินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย (Final Product) กลบัมาใชใ้นประเทศได้
ก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นภาพรวมในปริมาณท่ีมากข้ึน โดยในช่วงปี ค.ศ. 2000-
2004 ประเทศเดนมาร์กไดรั้บผลดี คือ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มข้ึนจาก 1 
ลา้นตนั CO2e เป็น 1.8 ลา้นตนั CO2e  ในทางกลบักนัประเทศจีนกลบัปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพิ่มข้ึนจากการผลิตสินคา้และส่งสินคา้ไปยงัเดนมาร์กเพิ่มข้ึนจาก 14 ลา้นตนั CO2e เป็น 21 ลา้นตนั 
CO2e (และสําหรับประเทศอังกฤษก็มีผลเช่นเดียวกัน)  โดยสาเหตุหลักของมลภาวะท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองมาจากรูปแบบการใชพ้ลงังานท่ีแตกต่างกนั การผลิตสินคา้ในประเทศยโุรปใชพ้ลงังานสะอาดใน
การผลิตไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ ก๊าซ
ธรรมชาติ และพลงังานทดแทน (ลม เช้ือเพลิงชีวภาพ) ขณะท่ีประเทศจีนเนน้การผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
ถ่านหินท่ีมีคุณภาพตํ่าเพื่อลดตน้ทุนและปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมาก ดงันั้น ในงานวิจยัจึงไดเ้สนอแนะใหค้วรมีการผนวกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเขา้ไปในสินคา้ท่ีประเทศผูน้าํเขา้ เพื่อช่วยลดค่าปริมาณการปลดปล่อยของประเทศผูผ้ลิต 
รวมทั้งมีการใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลภาวะ 

Roy, Nei, Okadome, Nakamura and Shiina (2008: 1-9) ศึกษาเร่ือง “Effect of 
Cultivation, Transportation and Distribution Methods on the  Life Cycle Inventory (LCI) of  Fresh 
Tomato  โดยศึกษาเปรียบเทียบการขนส่งมะเขือเทศสดทางเรือเดินทะเลกบัรถบรรทุก พร้อมทั้งจดัทาํ
ขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการขนส่งทั้ง 2 วิธี เพื่อนาํมาคาํนวณเปรียบเทียบผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทาํให้ทราบว่าการขนส่งมะเขือเทศทางเรือเดินทะเลจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งแมว้่าจะใชร้ะยะเวลายาวนานกว่าการขนส่ง



180 

โดยรถบรรทุกนอกจากน้ี วิธีการบรรจุหีบห่อท่ีดีจะช่วยใหม้ะเขือเทศคงความสดไวไ้ด ้ดงันั้น ในช่วง
ฤดูหนาวผูป้ระกอบการภตัตาคารหรือห้างสรรพสินคา้ในประเทศญ่ีปุ่นเลือกซ้ือมะเขือเทศจาก
แหล่งผลิตนอกประเทศเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่และยงัก่อมลภาวะนอ้ยกว่าการปลูกในประเทศท่ี
ปลูกในเรือนพลาสติก และควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายการประเมินวงจรชีวิตไปยงั
ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ดว้ย เพื่อให้ฐานขอ้มูลของประเทศไทยมีความหลากหลายและช่วยให้ผลการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทมี์ความแม่นยาํมากยิง่ข้ึน 
  สุชาตา ชินะจิตร (2551) เสนอบทความเร่ือง “กระบวนทศัน์ของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม” โดยให้ความเห็นว่าภาครัฐควรมีการปรับเปล่ียนบทบาทจากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
แบบควบคุมหรือการจดัการท่ีปลายท่อ (End-of-Pipe) ท่ีควบคุมโดยใชก้ฎหมายอยา่งเดียวมาเป็น
การสร้างแรงจูงใจ และริเร่ิมใชเ้คร่ืองมือในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การนาํแนวคิดของ
เทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้นภาคการผลิต การริเร่ิมใชด้ชันีช้ีวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการเพื่อลดของเสียและลดการใชพ้ลงังาน การมีส่วนร่วมและการเขา้ถึง
ขอ้มูลมีความสาํคญัท่ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีส่วนในการกาํหนดการผลิต ซ่ึงจะเป็นกระบวนการผลิตท่ี
ตอ้งคาํนึงถึงการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle 
Assessment : LCA) โดยเคร่ืองมือท่ีใชจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งอาศยัความรู้และเทคโนโลยี ซ่ึงมี
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเขา้มาเป็นผูริ้เร่ิมและสมคัรใจดาํเนินการมากข้ึน  
  สาํหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมขนาดเลก็การจดัการท่ีปลายท่อยงัดาํรงอยู ่แมว้่าจะ
เร่ิมนาํแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเขา้มาใชบ้า้งแลว้ก็ตาม การท่ีจะให้ปรับกระบวนการท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงวงจรอายุของผลิตภณัฑ์นั้นเป็นการยากเพราะยงัตอ้งด้ินรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะท่ี
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขา้มชาติจาํเป็นตอ้งคา้ขายระหว่างประเทศ จึงได้รับ
แนวคิดของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาปฏิบติั แนวโน้มของกติกาส่ิงแวดลอ้มโลก และกติกาการคา้
ระหว่างประเทศ เช่น ในกลุ่มสหภาพยโุรป (EU) ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
สินคา้ผลิตภณัฑจ์ากประเทศไทยย่อมถูกผลกระทบแน่นอน และหลกัการของการเปิดการคา้เสรีท่ี
พยายามจะลด Tariff barrier จะกลายมาเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบั Non Tariff Barrier 
หรือ NTB ท่ีสินคา้จะถูกกีดกนัเน่ืองมาจากการผลิตไม่ไดม้าตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  คู่มือ “แนวปฏิบติัในการจดัทาํฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตอุตสาหกรรมสับปะรด” โดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการเชิงปฏิบติัใน
การพฒันาฐานขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทาํต่อส่ิงแวดลอ้มโดย
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตตลอดโดยตลอดห่วงโซ่การผลิต การพิจารณาถึงวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์



181 

สับปะรดกระป๋อง โดยมีขอบเขตของระบบเร่ิมจากการได้มาของวตัถุดิบท่ีสําคญัคือ การปลูก
สับปะรด การแปรรูปสับปะรดแบบต่างๆ (รวมทั้งการผลิตภาชนะบรรจุ คือกระป๋องเคลือบดีบุก
แบบ 3 ช้ิน) การจดัจาํหน่าย การบริโภค และการกาํจดัของเสียหลงัการบริโภค (การจดัการของเสีย
จากภาชนะบรรจุ) รวมทั้งการขนส่งสบัปะรดจากไร่ไปยงัผูผ้ลิต (โรงงานแปรูปผลิตภณัฑส์ปัปะรด) 
การผลิตนํ้ าตาลท่ีใชใ้นการผลิตนํ้ าเช่ือม การขนส่งแผ่นเหล็กท่ีใชใ้นการผลิตกระป๋อง การขนส่ง
ของเสียจากภาชนะบรรจุไปกาํจดั ในการศึกษาน้ีไดก้าํหนดหน่วยหนา้ท่ี (Functional Unit) ของการ
รวบรวมขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม โดยคิดเป็นปริมาณสารขาเขา้และขาออกต่อ 1 ตนัของ
สับปะรดสด และ 1 ตนัของสับปะรดแปรรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ สับปะรดแปรรูปหั่นแว่น (Slice) 
สับปะรดแปรรูปหัน่กอ้น (Chunk) สับปะรดแปรรูปหัน่ช้ิน (Tidbit/Pieces)  และสับปะรดแปรรูป
หั่นช้ินเล็ก (Crushed) ซ่ึงผลจากการรวบรวมขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มของการปลูกและการ
แปรรูปสับปะรดแบบต่างๆ พบว่าในการปลูกสับปะรดสด 1 ตนั มีการใชห้น่อพนัธ์ุ 802 หน่อ ปุ๋ย
สูตรต่างๆ 36.6 กิโลกรัม สารกาํจดัวชัพืชแบบแห้งและแบบเหลวท่ีนํ้ าหนกั 472 กรัม และปริมาตร 
35มิลลิลิตร ตามลาํดบั แคลเซียมคาร์ไบด ์450 กรัม สารบงัคบัออกผล 666 กรัม และนํ้ ามนัดีเซล 1.3 
ลิตร ขณะท่ีการแปรรูปสับปะรด 1 ตนั มีวตัถุดิบสับปะรดสด 1.87 ตนั  นํ้าประปา 11.5 ลูกบาศก์
เมตร และมีการใชพ้ลงังานดงัน้ี ไฟฟ้า 78 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง นํ้ ามนัเตา 43 ลิตร และถ่านหิน 40 
กิโลกรัม) ซ่ึงขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนขอ้มูลของประเทศไทย
และอา้งอิงในการศึกษา LCI-LCA โดยเป็นขอ้มูลดิบจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงสามารถนาํไป
คาํนวณเพื่อประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑต่์อไป 
   วิทยา กนัยา (2551) ศึกษา การประเมินวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตนํ้ าตาล
ทรายแดง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการใชท้รัพยากรและของเสียท่ีเกิดข้ึน
จากการผลิตนํ้ าตาลทรายแดง รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในขั้นตอนการผลิต
นํ้ าตาลทรายแดง 1 ตนั เพื่อการส่งออกเป็นหลกั โดยใชโ้ปรแกรม SimaPro 7.1 และวิธีการ Eco-
Indicator 99 ในการประเมินผลกระทบตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 1. ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 2. ผลกระทบต่อการคงอยู่ของส่ิงแวดลอ้ม 3. ผลกระทบต่อทรัพยากร ซ่ึงผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายแดงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่ากระบวนการ
ปลูกออ้ย จากการประเมินวกัจักรชีวิตของนํ้ าตาลทรายแดง 1 ตนัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ศกัยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนเท่ากบั 1.318x103 kg CO2eq.                 
2) ศกัยภาพการก่อใหเ้กิดฝนกรดเท่ากบั 8.53 kg SO2-eq  3. ศกัยภาพดา้นการเพ่ิมธาตุอาหารพืชใน
นํ้าเท่ากบั 0.358 kg PO4-eq  4. ศกัยภาพการทาํลายชั้นโอโซนเท่ากบั 3.76 x10-5CFC-11-eq โดยผลท่ี
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ไดส้ามารถนาํไปสร้างโอกาสในการปรับปรุงและพฒันาดา้นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
กระตุน้ใหเ้กิดผลดีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  Jutharat Klinkul (2009) ศึกษาเร่ือง Application of Life Cycle Assessment in Organic 
Rice Production จากกระบวนการผลิตขา้วอินทรีย ์1 ตนั ในพื้นท่ีท่ีตาํบลหนองบวั และตาํบลท่า
ตะโก จงัหวดันครสวรรค์  โดยมีขอบเขตของระบบ (System boundaries) ท่ีทาํการศึกษา
ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน (Soil Preparation)  การหว่านขา้ว (Sowing) การจดัการความอุดม
สมบูรณ์ของดิน (Soil fertility management)  การป้องกนัสัตวร์บกวน (Pest protection) การป้องกนั
แมลงรบกวน (Insect Protection) การป้องกนัโรคพืช (Disease protection) การป้องกนัวชัพืช 
(Weed protection) และการเกบ็เก่ียว (Harvest) เพื่อพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการ
ผลิตขา้วอินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะยโูทรฟิเคชัน่ (Eutrophication)  
และการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต (Species Extinction) ในแต่ละขั้นตอนการผลิต และศึกษาความ
สมดุลของธาตุอาหารหลกั (Nutrient balance) ตลอดวฏัจกัรการผลิตขา้วอินทรียโ์ดยประยกุตใ์ชก้าร
ประเมินวฏัจกัรชีวิตเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  
  ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของกระบวนการปลูกขา้ว
อินทรียท์ั้งหมดเกิดจากการใช้ตอซังและฟางขา้วร่วมกับปุ๋ยอินทรียใ์นปริมาณสูง ก่อให้เกิดธาตุ
อาหารส่วนเกินในระบบ โดย 1. ภาวะโลกร้อนและการสูญพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตมีแนวโนม้เกิดข้ึนใน
ขั้นตอนการเตรียมดินมากท่ีสุด (30.83% และ 61.40% ตามลาํดบั) ภาวะยโูทฟิเคชัน่มีแนวโนม้เกิดข้ึน
ในขั้นตอนการจดัการความอุดมสมบูรณ์ของดินมากท่ีสุด (34%)  3. ธาตุไนโตรเจนและธาตุโปแต
สเซียมส่วนเกินเหลือในระบบประมาณ 3.5 และ 0.9 กิโลกรัมตามลาํดบั ดงันั้น ในเบ้ืองตน้เพื่อลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในการปลูกขา้วอินทรีย ์คือ เกษตรกรควรระมดัระวงัในเร่ืองการใชต้อฟางขา้ว
และวสัดุปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก รวมถึงการใชปุ๋้ยอินทรียเ์กินความตอ้งการของตน้พืช 
  จกัรพงษ ์ แยม้ยิม้ (2553)  ศึกษา “การเปรียบเทียบวิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกใน
เทคโนโลยก๊ีาซชีวภาพดว้ยกลไกการพฒันาท่ีสะอาดและการประเมินวฏัจกัรชีวิต” โดยเปรียบเทียบ
วิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกในเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
แบบบ่อหมกัเร็วนํ้ าขน้ (High suspension Solid-Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket: H-UASB) 
ขนาด 2,000 ลูกบาศกเ์มตร ระหว่างวิธีของกลไกการพฒันาท่ีสะอาดตามกรอบวิธีคิดจากอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกบัวิธีวิเคราะห์ดว้ยการประเมินวฏัจกัรชีวิต 
โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) การจดัหาวสัดุในการสร้างระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ  (2) การผลิตก๊าซชีวภาพ  (3) การนาํไปใช ้ ผลการคาํนวณเปรียบเทียบประมาณการก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดลงทั้ง  2 วิธี พบวา่ การวิเคราะห์ดว้ยการประเมินวฏัจกัรตลอดชีวิตนั้น ทาํใหท้ราบ
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ปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกของทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของระบบก๊าซชีวภาพ ซ่ึงมีค่ามากกว่า
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีกลไกการพฒันาท่ีสะอาดในปริมาณท่ีมากถึง 156.27  ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือร้อยละ 42.47 จึงควรหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการคาํนวณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกตอ้ง 
รวมทั้งมีการออกแบบระบบก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน นอกจากน้ีข้อมูลบางส่วนท่ีนํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูล
ต่างประเทศ เช่น วสัดุท่ีใช้ในการสร้างระบบก๊าซชีวภาพ จึงควรมีการสร้างฐานขอ้มูลสําหรับ
ประเทศไทยเพ่ือใหผ้ลการวิจยัมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
  เบญจมาศ เอ่ียมหนู (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด
คาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผูผ้ลิตในประเทศไทย” และปัญหาและอุปสรรคในการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนเพื่อนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือผูผ้ลิตอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดท้าํการข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน อีกทั้งเพื่อส่งเสริม
และพฒันาปรับปรุงการดาเนินงานในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยดว้ย ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และการสอบถาม โดยทาํการเก็บ
ขอ้มูลเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบของหน่วยงานท่ีทาํการข้ึนทะเบียนฉลาก
ลดคาร์บอน คือ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) และสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม
ไทย ส่วนท่ี 2 คือ การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนฉลากลด
คาร์บอน (Carbon Reduction Label) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และ ส่วนท่ี 3 การเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ   ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมหรือผูผ้ลิตในประเทศไทย คือ 
ขนาดอุตสาหกรรมและรูปแบบการขายสินคา้  2) ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนใหก้บัผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคทัว่ไปทราบ ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล
ท่ีค่อนขา้งยุ่งยากและล่าชา้ และขาดการให้ความสําคญัในเร่ืองของฉลากลดคาร์บอนในภาคธุรกิจ        
เล็ก ๆ โดยสามารถนาํผลการศึกษามาใชใ้น 1) การกาํหนดเป็นกลยุทธ์การขอข้ึนทะเบียนฉลากลด
คาร์บอน ประกอบดว้ย (1)  กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน (2) กลยทุธ์ดา้นการรณรงค ์(3) กลยทุธ์
ดา้นการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ (4) กลยทุธ์ดา้นกระบวนการผลิต  2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการขอข้ึน
ทะเบียน ประกอบดว้ย (1)  ควรให้การส่งเสริมและสนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณในการขอข้ึน
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน โดยเฉพาะบริษทัขนาดเลก็ (2) ควรส่งเสริมและสนบัสนุนในสินคา้ท่ีมี
ฉลากลดคาร์บอนบนผลิตภณัฑ ์ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (3) ควรเร่งการประชาสัมพนัธ์ในเร่ือง
ของฉลากลดคาร์บอน  (4) ควรปรับปรุงกระบวนการ/กฎเกณฑใ์นการขอข้ึนทะเบียนใหเ้หมาะสมกบั
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ลกัษณะของเทคโนโลยีและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (5) ควรมีการคิดค่าใชจ่้ายตาม
กระบวนหรือขั้นตอนของการขอข้ึนทะเบียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อลดปัญหาการส้ินเปลือง
งบประมาณในกรณีท่ีบริษทัท่ีมาขอข้ึนทะเบียนขอยกเลิกกลางคนัในระหว่างการขอข้ึนทะเบียน 
นอกจากน้ียงัไดเ้สนอแนะในการศึกษาลาํดบัต่อไป คือ 1) ศึกษาความสาํเร็จและผลประโยชน์ท่ี
ไดรั้บในการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอนของบริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการขอข้ึนทะเบียนฉลากลด
คาร์บอน 2)  ศึกษาประสิทธิภาพในการทาํฉลากลดคาร์บอนเปรียบเทียบกบัฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อฉลากนั้นๆ ดว้ย 
  กุลวรางค ์ สุวรรณศรี, ยวุนนัท ์ สันติทวีฤกษ ์และกฤษฎี  บาํรุงวงศ ์(2554) ศึกษา
และวิเคราะห์เร่ือง “การวิจยัและพฒันา: ปัจจยัสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินงานคาร์บอนฟุตพร้ินท”์ 
โดยประมวลงานวิจยัและพฒันาดา้นคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกลุ่มประเทศสหภาพยโุรปซ่ึงเป็นผูน้าํ
ในดา้นการดาํเนินคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก ทั้งน้ี สหภาพยโุรปคาดหวงั
ว่าค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท่ีวดัไดข้องผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการจะช่วยกระตุน้ภาคอุตสาหกรรม
และการคา้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ร่วมมือ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน พร้อมกบัสนับสนุนให้มีการส่ือสารขอ้มูลคาร์บอน
ฟุตพร้ินทใ์หผู้บ้ริโภคทราบในรูปแบบ “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Label)  เพื่อสร้างความตระหนกั
ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
บริการท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศน้อยท่ีสุดและนาํพาสังคมโลกไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า 
(Low Carbon Economy) โดยผลการศึกษาพบว่าประเทศต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการวิจยั
และพฒันาคาร์บอนฟุตพร้ินท ์โดยแบ่งงานวิจยัออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1 งานวิจยัเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถดา้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ประกอบดว้ย 1) การวิจยัเพื่อพฒันาฐานขอ้มูล          
วฏัจกัรชีวิตของวสัดุพื้นฐานและพลงังาน (LCI) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และ 2) การวิจยัพฒันา
วิธีการ/มาตรฐานการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมี 3 แนวทางการประเมินท่ีพฒันา
มาจาก (1) กระบวนการผลิตตลอดวกัจกัรชีวิต (Process-based LCA) เพื่อนาํไปใชต้ดัสินใจลดก๊าซ
เรือนกระจกในกระบวนการผลิต (2) แบบจาํลอง Economic Input-Output (EIO) เป็นการใหภ้าพ
ของการผลิตและการบริโภคท่ีเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ทั้งระบบเศรษฐกิจ (3) แบบจาํลอง Hybrid –EIO-LCA เป็นการรวมขอ้ดีของการประเมินดว้ยหลกั 
LCA และ EIO เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง/ชุมชน
ต่างๆ  กลุ่มท่ี 2 งานวิจยัพฒันาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑสิ์นคา้/บริการ โดย
อาศัยความรู้หลายสาขาในการพฒันาเทคโนโลยี/วิธีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลุ่ม
ประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริการซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ดงัน้ี1) ผลิตภณัฑ์เกษตรและ



185 

อาหาร ภายใตแ้นวคิด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  การผลิต
ภายใต้ทรัพยากรท่ีจํากัดโดยใช้ประโยชน์สูงสุดตามความจําเป็นมากกว่าความต้องการ                            
2) ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม โดยมุ่งไปท่ีเทคโนโลยีประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและนํ้ า การใชส้ารชีวภาพทดแทนการใชส้ารเคมี กลุ่มท่ี 3 
งานวิจยัเพื่อประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์โดย 1) เป็นตวัช้ีวดัการจดัการมลพิษและ
ส่ิงแวดลอ้ม จากการใช้เทคโนโลยี/นโยบายใหม่ รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคม                    
2) เปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องกิจกรรมท่ีสังคมมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการเปรียบเทียบเพื่อ
ตดัสินใจเชิงนโยบาย เช่น การวิจยัเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องเช้ือเพลิงหุงตม้แต่ละประเภท  
การสร้างบา้นโดยใชว้สัดุท่ีแตกต่างกนั การพฒันาเมืองปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 4 งานวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการส่ือสารต่อสังคม ประกอบดว้ยงานวิจยัเก่ียวกบั 1) การ
สาํรวจผลตอบรับของสังคมต่อสินคา้ท่ีติดฉลากคาร์บอน 2) การพฒันาวิธีการส่ือสาร/สร้างความ
ตระหนกัต่อสังคม 3) การวดัการยอมรับของสังคม/องคก์รท่ีมีต่อวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์
คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนวิจยัและพฒันาคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องประเทศไทยใหก้า้วทนั
กบัต่างประเทศ  
  อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบการวิจยัและพฒันาคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องต่างประเทศ
กบัประเทศไทยนั้น คณะผูศึ้กษางานวิจยัเร่ืองน้ี พบว่า ปัจจุบนังานวิจยัของประเทศไทยมุ่งไปท่ีการ
วิจยัเพื่อเพิ่มความสามารถดา้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
สินคา้กลุ่มอาหาร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียงัตอ้งเร่งดาํเนินการวิจยัและพฒันาต่อไปในระยะสั้น แต่สาํหรับ
ระยะยาวประเทศไทยตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในงานวิจยัในเร่ืองการประยุกต์ใช้คาร์บอน              
ฟุตพร้ินทท่ี์เป็นเคร่ืองมือช่วยในตดัสินใจเชิงนโยบายและการส่ือสารขอ้มูลกบัผูบ้ริโภค 
  ปรีชาพล  ชูศรี (2553) ศึกษาเร่ือง  “การรับรู้และทศันคติต่อสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินทข์องประชาชน” กบักลุ่มประชากรแยกตามลกัษณะอาชีพ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ทาํงานในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงานอยูใ่นหน่วยงาน
ราชการ และ 3. กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํงานอยู่ในสถานประกอบการของเอกชน ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีการรับรู้และทศันคติท่ีดีเร่ืองการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐและภาคเอกชนใน
เร่ืองภาวะโลกร้อนสูง และถือวา่ประสบความสาํเร็จในการเลือกใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงประชาชน แต่ในเร่ือง
ของการรับรู้และทศันคติต่อฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทน์ั้นยงัมีไม่มากนกัโดยมีเพียงร้อยละ 25.5 จาก
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบว่ารู้จกัฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ โดยพบว่ากลุ่มท่ีทาํงานในหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มมีการรู้จกัและเขา้ใจต่อฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทม์ากกว่าหน่วยงานของรัฐ
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อ่ืนๆ รวมทั้งกลุ่มท่ีทาํงานสถานประกอบการเอกชน โดยกลุ่มท่ี 1 มีความเต็มใจจะจ่ายหรือซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นระดบัเตม็ท่ีในสดัส่วนท่ีมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ   
  การศึกษาเร่ืองน้ีไดมี้การเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐในการใหค้วามรู้
แก่ประชาชนมากข้ึนและควรสนบัสนุนให้ภาคเอกชนท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทท์าํการผลิตสินคา้และจาํหน่ายในประเทศดว้ย และควรตอ้งมีการปรับปรุงฉลากคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทใ์หมี้รูปแบบท่ีเหมาะสมและเขา้ใจไดง่้ายต่อประชาชน   
  บทความเร่ือง Carbon Footprints: Following the Footprints ในวารสาร                      
The Economist (2011) ไดว้ิเคราะห์ว่าฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ะมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการ
ผลกัดนัให้ประเทศต่าง ๆ มีความเป็นสากลในลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนลง เพราะฉลาก
ชนิดน้ีจะช่วยทาํใหผู้บ้ริโภคทราบว่าสินคา้ท่ีผลิตในประเทศเม่ือเทียบกบัสินคา้ท่ีนาํเขา้แลว้แบบใด
จะมีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่ากนัโดยพิจารณาจากค่าการปลดปล่อยคาร์บอนท่ีระบุใน
ฉลากสินคา้ อยา่งไรกต็าม ผลจากการสาํรวจกลุ่มผูบ้ริโภคชาวองักฤษเม่ือปี 2010 ยงัพบว่ามีเพียง  1 
ใน 5 หรือประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นท่ีรู้จกัฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัฉลากชนิดอ่ืน 
ไดแ้ก่ ฉลากสินคา้อินทรีย ์(Organic Label) ฉลากการคา้ท่ีเป็นธรรม (Fair Trade Label) จะมีผูรู้้จกั
และจดจาํฉลากไดถึ้งร้อยละ 54 และร้อยละ 82  ตามลาํดบั ซ่ึงการท่ีมีผูรู้้จกัฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์
นอ้ยอาจเน่ืองมาจากฉลากประเภทน้ีเพิ่งจะเร่ิมใชใ้นปี 2007 จึงยงัใหม่ต่อผูบ้ริโภคประกอบกบั
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการค่อนขา้งสูงสาํหรับแต่ละผลิตภณัฑ ์ขณะท่ีฉลากอีก 2 ชนิด มีการใชม้า
นานตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 และ 1980 ตามลาํดบั สาํหรับประเทศองักฤษหา้ง Tesco ซ่ึงเป็นหา้งขาย
ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดคาดว่าในอนาคตสินคา้ของหา้งกว่า 70,000 รายการจะติดฉลากคาร์บอน โดยในปี 
2007 สินคา้กว่า 500 รายการไดรั้บฉลากคาร์บอน นอกจากน้ีองคก์าร Carbon Trust ซ่ึงไดรั้บเงิน
สนบัสนุนจากรัฐบาลองักฤษยงัใหทุ้นสนบัสนุนการดาํเนินการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทก์ว่า 5,000 
ผลิตภณัฑท์ัว่โลกโดยครอบคลุมตั้งแต่วสัดุก่อสร้างจนถึงผลิตภณัฑย์ารักษาโรค  
  บทความน้ีย ังได้ยกตัวอย่างประโยชน์ท่ีได้รับจากการทําคาร์บอนฟุตพร้ินท์
นอกเหนือจากการทราบปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยจากกระบวนการผลิตทั้งหมด คือในปี 2007 เม่ือ
บริษทั PepsiCo ไดเ้ร่ิมท่ีจดัทาํฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ป็นคร้ังแรก โดยเลือกผลิตภณัฑม์นัฝร่ัง
กรอบ Cheese-and-Onion ยีห่อ้ Walker และพบวา่ใน 1 ซองมีการปลดปล่อยคาร์บอน 75 กรัม (โดย
คาํนวณตั้งแต่การปลูกมนัสาํปะหลงั การอบ การบรรจุถุง การขนส่งไปยงัร้านคา้ และการกาํจดัซาก
ผลิตภณัฑห์ลงัจากการบริโภค) แต่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอยา่งไม่คาดคิดนอกเหนือจากการท่ีทาํให้
บริษทัมีภาพลกัษณ์ดีในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม คือทาํใหบ้ริษทัทราบถึงขั้นตอนท่ีส้ินเปลืองพลงังาน
มากและสามารถลดการใชพ้ลงังานลง โดยเปล่ียนจากการรับซ้ือหวัมนัสดท่ีเกษตรกรตอ้งฉีดนํ้ าเพื่อ



187 

รักษาความช้ืนของนํ้าหนกัรวม (Gross weight) เป็นการซ้ือแบบชัง่นํ้ าหนกัแหง้ ( Dry weight) ทาํให้
บริษทัสามารถลดระยะเวลาการอบแหง้ลงถึงร้อยละ 10 ของเวลาเดิมและยงัประหยดัเงินรวมถึงการ
ลดคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑข์ั้นสุดทา้ย (Final Product) และทาํใหบ้ริษทั PepsiCo ประกาศ
ท่ีจะลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตมนัฝร่ังแปรรูป Walker โดยรวม ลงถึงร้อยละ 7 
  อยา่งไรกต็าม ยงัพบวา่การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ยงัมีขอ้บกพร่องโดยส่วนใหญ่
เป็นการประเมินท่ีตน้ทางของการผลิต (Upstream) แต่ยงัขาดการส่ือสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภคใน
ปริมาณคาร์บอนท่ีปลดปล่อยภายหลงัการนาํไปบริโภค โดยในบทความไดย้กตวัอย่าง ดงัน้ี (1)  
แชมพสูระผม ซ่ึงพบวา่ช่วงการใช ้(Use Phase) มีการปล่อยคาร์บอนมากกวา่ช่วงการผลิตเพราะตอ้ง
คาํนึงถึงชนิดของนํ้ า อุณหภูมินํ้ าท่ีใช ้ประเภทและกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน ดงันั้น องคก์าร 
Carbon Trust จึงให้ความเห็นว่าการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทน์ั้นควรคาํนวณช่วงการใชง้าน
มากกว่าท่ีจะคาํนวณค่าการปล่อยคาร์บอนเพียงช่วงของการผลิตแชมพูหน่ึงขวดว่ามีการปล่อย
คาร์บอนจาํนวนเท่าใด (2) การใชที้วีจอแบน LCD แมว้่าจะมีประสิทธิภาพของการประหยดัไฟฟ้า
ในช่วงการใชง้านแต่เน่ืองจากในการผลิตมีความซบัซอ้นและตอ้งใชพ้ลงังานมากกว่าการผลิตทีวี
ชนิดหลอดคาร์โธดแบบเดิม (Old-style-Cathode-ray-tube model) ดงันั้น การคาํนวณจึงตอ้ง
ดาํเนินการให้ครอบคลุมตลอดวฏัจกัร (3) การประเมินวฏัจกัรชีวิตของกางเกงยีนส์ลีวายส์ 501          
(Levi Strauss 501) พบวา่ในช่วงของการใชง้านมีการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนของการซกัในนํ้ าอุ่น
และอบแหง้ถึงร้อยละ 57 ขณะท่ีหากซกัดว้ยนํ้ าเยน็และปล่อยใหแ้หง้จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน
ในส่วนน้ีลงถึงร้อยละ 90 ดงันั้นบริษทัควรมีการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคเพื่อใหค้าํแนะนาํในการใชง้าน
ผลิตภณัฑ ์
  ในปี 2008 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 
Trade and Industry: METI) แห่งประเทศญ่ีปุ่น ไดล้งนามในการจดัทาํฉลาก “Cool Mode”  กบั
ผูผ้ลิตและผูค้า้ปลีกกวา่ 300 ราย เพื่อจดัทาํขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์(Product Category Rule: PCR) 
โดยไดมี้การประกาศใชก้ว่า 53 รายการ และใหก้ารรับรองฉลากกว่า 220 ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ ขา้ว และเคร่ืองไฟฟ้าต่างๆ นอกจากน้ี ประเทศอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ และสวีเดน ก็ไดมี้การจดัทาํฉลากเพื่อแสดงการปล่อย
คาร์บอนของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งประเทศฝร่ังเศสท่ีห้างคา้ปลีกของกลุ่มบริษทั Casino มีการคาํนวณ
การปล่อยคาร์บอนในใบเสร็จของสินคา้ทั้งหมดท่ีลูกคา้ซ้ือไปทั้งหมดเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียท่ี
ซ้ือจากหา้งอ่ืน ยิง่ไปกว่านั้นคาดว่าในปี 2012 ประเทศฝร่ังเศสจะบงัคบัใหมี้การระบุค่าการปล่อย
คาร์บอนของสินค้าท่ีนําเข้ามาในประเทศ และต่อไปจะให้มีการทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ (Water 
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Footprint) รวมทั้งแสดงค่าผลกระทบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในผลิต
สินคา้ประเภทต่างๆ  
  เพื่อให้การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทมี์ความเป็นสากลทางสหภาพยุโรปไดว้่าจา้ง
บริษทัท่ีปรึกษา Ernst & Young มาทาํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบแนวทางการประเมินคาร์บอน             
ฟุตพร้ินท์ของประเทศต่างๆ โดยระหว่างน้ี ประเทศองักฤษไดก้าํหนดให้ PAS2050 ใช้เป็น
มาตรฐานการประเมินทั้งผลิตภณัฑแ์ละบริการของประเทศองักฤษ ซ่ึง PAS2050 น้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดย
ผนวกและอา้งอิงแนวทางตามกรอบการประเมินของมาตรฐานนานาชาติฉบบัใหม่เร่ืองการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ISO14067) ท่ีคาดว่าจะประกาศใชใ้นปี 2012 และกรอบมาตรฐานตามพิธีสารว่า
ดว้ยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol Standards) ซ่ึงครอบคลุมในช่วงการใชง้าน
ของผลิตภณัฑ์และระยะเวลาของการให้บริการ โดยหากทุกประเทศมีการดาํเนินการในแนวทาง
เดียวกนักจ็ะทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบการปล่อยคาร์บอนของผลิตภณัฑเ์ดียวกนัได ้และยงัสามารถ
ทราบถึงขั้นตอนท่ีมีการปล่อยคาร์บอนมากอยา่งแทจ้ริง เช่น บริษทั Gold’m Plump Poultry ซ่ึงเป็น
บริษทัยกัษ์ใหญ่ในการผลิตไก่พบว่าในส่วนการดาํเนินการของบริษทัมีการปล่อยคาร์บอนเพียง        
ร้อยละ 22 ของการเล้ียงไก่ 1 ตวั ขณะร้อยละ 50 ของการปลดปล่อยคาร์บอนมาจากขั้นตอนของการ
ผลิตอาหารสตัวซ่ึ์งไดแ้ก่ ขา้วโพดและถัว่เหลือง เช่นเดียวกนักบัท่ีหา้ง Tesco ไดค้าํนวณพบว่ามีการ
ปล่อยคาร์บอนทางออ้ม (Indirect emission)ในช่วงการผลิตและจดัหาสินคา้หรือห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) มากถึง 10 เท่าของคาร์บอนท่ีปล่อยออกมาโดยตรง (Direct emission) จากห้าง 
(ความร้อน แสงสว่าง, อาคารสาํนกังาน) ขณะเดียวกนัปริมาณคาร์บอนท่ีเกิดจากการซ้ือไปบริโภค
อาจมากเป็น 10 เท่าไดเ้ช่นกนั ขณะท่ี Wallmart  ซึงเป็นหา้งคา้ปลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกพบว่าร้อยละ 
90 ของการปล่อยคาร์บอนมาจากห่วงโซ่อุปทานของหา้งท่ีมีกว่า 120,000 บริษทั และการท่ีหลายๆ 
บริษทั เช่น บริษทั Tesco, Unilever, Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola ใชท่ี้ปรึกษาหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัช่วยทาํให้กระบวนการวดัค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละการข้ึนทะเบียนฉลากของ
สินคา้นบัพนัรายการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการวดัค่าคาร์บอนในกระบวนการต่างๆ 
ถูกทาํใหง่้ายต่อผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการเกบ็ขอ้มูล  
  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทอ์าจขาดความสมบูรณ์ไปบา้ง เน่ืองจากไม่ไดน้าํค่า
มลภาวะของสินคา้ทุน (ไดแ้ก่ อาคาร โรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร) ท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้และ
บริการ มาคิดเพราะจะทาํให้การคาํนวณยุ่งยาก มีค่าใชจ่้ายและภาระเพิ่มข้ึน เช่น ตอ้งมีการหาค่า
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรมาประกอบการคาํนวณ 
  บทความน้ีไดย้กตวัอยา่งการส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เช่น การใชโ้คด๊สี (Color Codes) ท่ี
ฉลากเพ่ือใหผู้บ้ริโภคทราบวา่สินคา้ใดมีการปล่อยคาร์บอนสูงหรือตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียแทนการแสดง
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ตวัเลขเพ่ือใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือ แต่กมี็การโตแ้ยง้วา่การแสดงตวัเลขจะช่วยใหเ้กิดความชดัเจน
และสร้างความตระหนกัต่อผูบ้ริโภคไดดี้กวา่เน่ืองจากสามารถเปรียบเทียบวา่ผลิตภณัฑใ์ดมีความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยต่างกนั  
  ในภาพรวมแลว้ จากการศึกษาของ Glen Peters และคณะ ตามท่ีอา้งถึงในบทความน้ี 
พบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2008 แมว้่ากลุ่มประเทศสหภาพยโุรปร่วมมือกนัลดการปล่อยคาร์บอน
ลงถึงร้อยละ 6 แต่เม่ือนาํค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท่ีอยู่ในสินคา้ท่ีนาํเขา้จากนอกสหภาพยุโรปมา
คาํนวณพบว่าในช่วงเวลาดงักล่าวสหภาพยโุรปมีการปล่อยคาร์บอนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 จึงหักลา้ง
ปริมาณท่ีลดการปล่อยคาร์บอนขา้งตน้ไดท้ั้งหมด ดว้ยเหตุผลน้ี จึงทาํให้ประเทศท่ีพฒันากระตุน้
และผลกัดันให้ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ในกลุ่มประเทศของตนประเมินและลดปริมาณคาร์บอน              
ฟุตพร้ินทข์องสินคา้ท่ีนาํเขา้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลงทุนดา้นเทคโนโลยีสะอาด
ใหแ้ก่ประเทศกาํลงัพฒันาผูส่้งออกสินคา้ 
  จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การประเมินวฏัจกัรชีวิต
และคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑมี์ความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งยิง่ โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิตหรือ 
LCA เป็นวิธีการท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ ์
หรือตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบจนส้ินสุดกระบวนการผลิตในโรงงาน  ซ่ึงตวัเลขแสดงปริมาณคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์จะถูกคาํนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) ต่อหน่วย
ผลิตภณัฑ์ เพื่อใช้บ่งช้ีผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มเฉพาะประเด็นการทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน
เท่านั้น การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทน์อกจากจะช่วยให้ทราบถึงระดบัการปล่อยของคาร์บอนใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อนําไปปรับปรุงในขั้นตอนท่ีมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนมาก ฉลาก
คาร์บอนฟุตพร้ินทย์งัจดัเป็นฉลากระดบัสากลท่ีทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบตวัเลขการปล่อยคาร์บอน
ของผลิตภัณฑ์หรือสินคา้ประเภทเดียวกันท่ีผลิตคนละประเทศเพ่ือเป็นช่องทางในการนําเขา้
ผลิตภณัฑท่ี์ก่อมลภาวะตํ่าและช่วยในการตดัสินใจแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่  
   สาํหรับประเทศไทยการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ดใ้ห้ความสาํคญักบังานวิจยั
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดา้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ไดแ้ก่ การวิจยัเพื่อจดัทาํฐานขอ้มูล
บญัชีรายการวฏัจกัรส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินคา้และผลิตภณัฑ์
ต่างๆ เช่น  คาร์บอนฟุตพร้ินท์จากการทาํไร่มนัสําปะหลงั สับปะรดแปรรูปบรรจุกระป๋อง และ
ผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากขา้ว เป็นตน้ สาํหรับระยะยาวนั้นประเทศไทยตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ในเร่ืองการทาํวิจยัเพื่อประยกุตใ์ชป้ระโยชน์จากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์โดยพิจารณาจากค่าการปล่อย
คาร์บอนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงงานวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายและส่ือสารข้อมูลแก่ทั้ ง
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ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค เช่น การวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการขอข้ึนทะเบียนฉลากลดคาร์บอน 
การรับรู้และทศันคติต่อสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์  เป็นตน้ ขณะท่ีการดาํเนินการเร่ือง
คาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นต่างประเทศมีความกา้วหนา้และหลากหลายของจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์มากกว่า 
อีกทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและความร่วมมือจากภาคเอกชน นอกจากน้ี บางประเทศ เช่น 
ประเทศฝร่ังเศสมีการออกกฎหมายให้ผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีวางจาํหน่ายในประเทศตอ้งมีการใหข้อ้
มูลค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ก่ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตาม การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นทางปฏิบติั
นั้นพบว่ายงัมีจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีบางกรณีอาจไม่สามารถครอบคลุมถึงช่วงการใชง้าน ช่วง
จัดการหรือทาํลายซากผลิตภัณฑ์ รวมถึงขาดการส่ือสารกับผูบ้ริโภคเร่ืองข้อแนะนําการใช้
ผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน 
 
 2.9.2  งานวจัิยและวรรณกรรมการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
 แม้ว่าการดําเนินการเพ่ือประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์และคาร์บอนฟุตพร้ินท์ได้เร่ิมใน
ระยะเวลาใกลเ้คียงกนัตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 แต่ปรากฎวา่การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทก์ลบัไดรั้บ
ความสนใจมากกว่า เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมาทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย ภาคธุรกิจ และกลุ่มนกัวิชาการ ไดพ้ยายามเสาะแสวงหาแนวทางใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวคิดเร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ินทน์ั้นถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมของมนุษย์
อยา่งแพร่หลาย ( Bo et al., 2008; Brental et al., Courchene and Alan, 2008; Matthews et al., 2008; 
Moss et al, 2008; Wiedmann, 2009; Wiedmann and Minx, 2007 อา้งถึงใน Ercin and Hoekstra, 
2012: 3) อยา่งไรก็ตาม “วิกฤตินํ้ า” (Water Crisis) โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้ าจืด 
(Fresh Water) ไดถู้กหยบิยกเป็นประเด็นสาํคญัทางส่ิงแวดลอ้มเพราะไดส่้งผลกระทบต่อทุกภาค
เศรษฐกิจ แต่ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) ของมนุษยชาติ
และสุขภาพของระบบนิเวศ (Health of  Ecosystems)  อนัเน่ืองจากการดาํเนินกิจกรรมของมนุษยท่ี์
มิไดมุ่้งใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ าอย่างย ัง่ยืนจึงทาํให้ปริมาณนํ้ าจืดท่ีมีอยู่ลดลงและเส่ือมคุณภาพ 
(Ercin and Hoekstra, 2012: 3) ดงันั้น จึงมีการนาํแนวคิดการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการนํ้ าเพื่อสร้างความเขา้ใจถึงการเช่ือมโยงของการผลิต การบริโภค รูปแบบการคา้และ
การใชน้ํ้ า และภาพรวมของมิติของการบริหารจดัการนํ้ าท่ีดี (The global dimension in good water 
governance) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การใชน้ํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ (Global Water Use Efficiency)                
2) การใชน้ํ้ าอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื (Fairness and Sustainable of Water Use) และ 3) ความมัน่คง
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ของนํ้ าโดยมีนํ้ าเป็นทรัพยากรทางภูมิรัฐศาสตร์ (Water Security: Water  as a Geopolitical 
Resource) (Hoekstra, 2011: 28-33) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 

1)  Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010). ไดศึ้กษาเร่ือง “The Green, Blue 
and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products” โดยมีประเด็นสาํคญัในการศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเชิงปริมาณของวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ากพืชและผลิตภณัฑจ์ากพืชทัว่โลก (ช่วงปี 
ค.ศ. 1996-2005) ท่ีนํ้ าหนัก  1 ตนัผลผลิต/ผลิตภณัฑ์ โดยพบว่าในภาพรวมทั้งโลกมีค่าปริมาณ        
วอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ ในช่วงเวลาดงักล่าวเท่ากบั 7,404 Gm3/ปี คิดเป็นสัดส่วนของวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
ทั้ง 3 ชนิด คือ วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียวมากท่ีสุด ร้อยละ 78 รองลงมาคือ วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์นํ้ าเงิน 
ร้อยละ 12  และ วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เทา นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 10 โดยในส่วนของพืชมนัสาํปะหลงัและ
ผลิตภณัฑ ์พบวา่มีค่าของวอเตอร์ฟุตพร้ินทส์ามชนิดแสดง ดงั ตารางที ่2.14 

 
ตารางที ่2.14  ผลการศึกษาค่าเฉล่ียวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์
 

ผลติภณัฑ์ 

ค่าเฉลีย่วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ (m3/ตัน) 

(Global average Water Footprint) 

Green 

WFP 

Blue 

WFP 

Grey 

WFP 

รวม 

Manioc (cassava) 550 0 13 564 
Tapioca of Cassava 2750 1 66 2818 
Flour of cassava 1833 1 44 1878 
Dried cassava 1571 1 38 1610 
Manioc (cassava starch) 2200 1 53 2254 

 
 แหล่งท่ีมา :  Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. 2010: 17. 

 
 ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหนา้น้ี ท่ีพบว่า Green WFP  มีบทบาท

ท่ีสุดต่อการเพาะปลูกพืช โดยคณะผูศึ้กษาไดมี้การตั้งขอ้สงัเกตวา่ (1) เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ใช้
แผนท่ีชลประทานเฉพาะพืชหลกับางชนิดไม่ครอบคลุมพืชทุกชนิดทาํให้เกิดความไม่แน่นอน 
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(uncertainty) ข้ึนในการประมาณการ WFP โดยค่าท่ีคาํนวณไดต้ํ่ากว่าความเป็นจริง และ (2) ขอ้มูล
ระยะเวลาการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวมีการแปรผนัตามตาํแหน่งท่ีตั้งของประเทศและสภาพการ
เพาะปลูก ดงันั้น แมป้ลูกพืชชนิดเดียวกนัแต่ปลูกในต่างพื้นท่ีกจ็ะไดค่้าวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์นปริมาณ
ท่ีแตกต่างกนั 
 2)  ชินาธิปกรณ์  พงศ์ภิญโญภาพ และธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ (2554) ศึกษา เ ร่ือง               
“วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกระบวนการผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย” โดยประเมิน
การใชน้ํ้ าตลอดห่วงโซ่หรือวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกระบวนการผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงัใน
ประเทศไทย ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (2551-2565) ซ่ึงส่วนหน่ึงของการศึกษา
ประกอบดว้ยการใชน้ํ้ าเพื่อเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั การใชน้ํ้ าเพื่อแปรรูปเป็นเอทานอล และการใช้
พื้นท่ีเพาะปลูกมนัสําปะหลงัเพื่อผลิตเอทานอลตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนฯ พบว่าการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงข้ึนจะมีผลทาํให้ปริมาณการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกลดลงไดม้ากท่ีสุดถึงร้อยละ 57.5 
ในแต่ละปี ทั้งน้ี จากการศึกษาพบว่า วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของกระบวนการผลิต เอทานอลจากมนั
สาํปะหลงัมีค่าเท่ากบั  0.267 กิโลลูกบาศกเ์มตร/ปี (ร้อยละ 0.03 ของปริมาณการใชน้ํ้ าทั้งประเทศ) 
โดยแบ่งเป็นวอเตอร์ฟุตพร้ินทืสีเขียว  0.185 กิโลลูกบาศกเ์มตร/ปี และ วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์นํ้ าเงิน 
0.082กิโลลูกบาศกเ์มตร/ปี 
 อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจัยได้มีข้อเสนอแนะว่า (1) เน่ืองจากภาครัฐได้มีการจัดสรร 
(zoning) และจาํกดัการเพิ่มพื้นท่ีของการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั ดงันั้นจึงมีความสําคญัในเร่ือง
การศึกษาถึงเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั โดยคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรนํ้ าท่ีมี
อยู่อย่างจาํกดัมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรดาํเนินการอย่างสอดคลอ้งกับแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนฯ  (2) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกระบวนการผลิต เอทานอล
จากวตัถุดิบอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดนโยบายสนบัสนุนการเพาะปลูกพืชพลงังาน
ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณทรัพยากรนํ้าของประเทศ 

  นอกจากน้ี ยงัมีงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ดงัน้ี 
1) Ercin, A.E. and Hoekstra, A.Y. (2012). ศึกษาเร่ือง “Carbon and Water 

Footprint. Concepts, Methodologies and Policies Responses” ภายใตก้ารสนบัสนุนของแผนงาน 
United Nations World Water Assessment Programme โดยไดเ้ปรียบเทียบในความเหมือนและความ
แตกต่างของการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินและวอเตอร์ฟุตพร้ิน์ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีตอ้งการ
วดั หน่วยของการวดั มิติของเวลา องค์ประกอบในฟุตพร้ินท์ของแต่ละชนิด บญัชี ส่ิงของหรือ
รายการท่ีนํามาคาํนวณฟุตพร้ินท์แต่ละชนิดได้ วิธีการคาํนวณ  ขอบเขต และความยัง่ยืนของ          
ฟุตพร้ินทท์ั้งสองชนิด ดงัแสดงใน ตารางที ่2.15 
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ตารางที ่2.15  การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการประเมิน 
               คาร์บอนฟุตพร้ินท ์(CFP) และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์(WFP) 
 
 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์    

(CFP)    
การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 

(WFP) 
ส่ิงทีต้่องการวดั 

(What is measured) 
ปริมาณมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทาํของมนุษย ์

ปริมาตรของทรัพยากรนํ้าจืด
ท่ีมนุษยใ์ชไ้ปเพื่อบริโภค
อุปโภครวมทั้งมลภาวะทาง
นํ้าท่ีเกิดข้ึน 

หน่วยของการวดั 
(Unit of Measurement) 

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
(CO2e) ต่อหน่วยเวลา หรือ ต่อ
หน่วยผลิตภณัฑ ์

ปริมาตรนํ้าต่อหน่วยเวลา 
(วนั เดือน ปี) หรือแสดงค่า  
WFP ของผลิตภณัฑต่์อ
หน่วยผลิตภณัฑ ์

มิตขิองสถานทีแ่ละเวลา 
(Spatiotemporal Dimension) 

การศึกษา CFP ส่วนใหญ่เป็นการ
ใชค่้าเฉล่ียของขอ้มูลการปล่อย
มลภาวะต่อหน่วยผลิตภณัฑห์รือ
การใหบ้ริการ โดยอาจมีการค่า
ดชันีการปล่อยมลภาวะ (emission 
factor) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีแปรตามพื้นท่ี ทอ้งถ่ิน หรือ
ประเทศท่ีเกิดมลภาวะ และไม่
ระบุชดัเจนในเร่ืองของระยะเวลา
ในรอบปี โดยค่ามลภาวะท่ีเกิดข้ึน
ในต่างพ้ืนท่ีหรือต่างกิจกรรม
สามารถนาํมาชดเชย (offset) หรือ
แลกเปล่ียนกนัได ้(interchange) 

เวลาและตาํแหน่งท่ีตั้งมีผล
ต่อการคาํนวณปริมาณ  WFP 
ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จาํนวน
หน่วย (ปริมาณการใช ้
ค่าเฉล่ีย/ผลรวมของ WFP) 
จึงไม่สามารถแลกเปล่ียน
ระหวา่งกนัได ้เช่น ค่า WFP 
ของกิจกรรมในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 
(watershed) หน่ึงแห่งไม่
สามารถชดเชย (offset) ดว้ย
กิจกรรมการลด WFP ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าอีกแห่ง
หน่ึง 
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ตารางที ่2.15  (ต่อ)   
 

 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์    
(CFP)    

การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
(WFP) 

องค์ประกอบของฟุตพร้ินท์ 
(Footprint Components) 

 จาํแนกตามชนิดของก๊าซท่ี
ก่อใหเ้กิดภาวะเรือนกระจกและ 
คูณดว้ยค่าศกัยภาพในการทาํให้
เกิดโลกร้อน (Global Warming 
Potential: GWP) ไดแ้ก่ CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC และ SF6 

จาํแนกเป็นวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
สีฟ้า สีเขียว และสีเทา ท่ี
เกิดข้ึนจริงโดยไม่ตอ้งมีการ
นาํค่าของวอเตอร์ฟุตพร้ินทแ์ต่
ละสีมาคูณหรือถ่วงนํ้าหนกั 
(weighting)  

ส่ิงของหรือรายการทีนํ่ามา
คาํนวณฟุตพร้ินท์ได้ 

(Entities for which the 
footprint can be calculated) 

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บั
กระบวนการ, ผลิตภณัฑ,์ บริษทั
, สาขาอุตสาหกรรม, ผูบ้ริโภค, 
กลุ่มผูบ้ริโภค,พื้นท่ีตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ 

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บั
กระบวนการ, ผลิตภณัฑ,์ 
บริษทั, ส่วนอุตสาหกรรม, 
ผูบ้ริโภค, กลุ่มผูบ้ริโภค,พื้นท่ี
ตามสภาพภูมิศาสตร์ 

วธีิการคาํนวณ 
(Calculation Methods) 

สามารถคาํนวณ ได ้3 วิธี 
1) การคาํนวณแบบ Bottom – up 

approach 
 ใชก้บักระบวนการ ผลิตภณัฑ ์
และส่ิงของหรือรายการขนาด
เลก็ 

 ใชว้ิธีการประเมินตลอด          
วฏัจกัรชีวิต (Life Cycle 
Assessment : LCA) 

สามารถคาํนวณ ได ้ 2 วิธี 
1) การคาํนวณ Bottom – up 

approach 
 ใชก้บักระบวนการ 
ผลิตภณัฑ ์และธุรกิจ แต่
อาจรวมถึงการศึกษาระดบั
รายสาขา ประเทศ และ
ภาพรวมทั้งโลก  

 โดยการจดัทาํบญัชีรายการ
แบบ Bottom up ของแต่ละ
ขั้นตอนของการใชน้ํ้ า 

 กรณีผลิตภณัฑ ์จะคาํนวณ
การใชน้ํ้ าตลอดโซ่อุปทาน 
โดยมีการจดัทาํบญัชี
รายการการใชน้ํ้ า
เช่นเดียวกบัการทาํบญัชี
รายการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ขั้นตอนการศึกษา LCA 
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ตารางที ่2.15  (ต่อ)   
 
 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์     

(CFP)    
การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 

(WFP) 
วธีิการคาํนวณ (ต่อ) 

(Calculation Methods) 
2) การคาํนวณแบบ Top -down 

approach 
 กรณีการศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่
ในระดบัรายสาขา ประเทศ 
และภาพรวมทั้งโลก 

 วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัผลผลิตท่ี
ขยายขอบเขตส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmentally Extended 
Input-Output Analysis:           
EE-IOA) โดยผลผลิตของ
อุตสาหกรรมหน่ึงจะถูกส่งต่อ
เพื่อเป็นปัจจยัใหก้บัอีก
อุตสาหกรรมหน่ึง 

2) การคาํนวณแบบ Top -down 
approach 

 กรณีการศึกษาระดบัรายสาขา 
ประเทศ และภาพรวมทั้งโลก 

 วิธีการ Top-down ในการ
ประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์โดย
อยูบ่นฐานของสมดุลของนํ้าท่ี
ใชเ้พื่อการผลิตสินคา้และ
บริการของประเทศ 

วิธีการ EE-IOA ใชเ้พื่อเป็น
ทางเลือก 

3) การคาํนวณแบบผสมผสาน 
Hybrid Approach 

 โดยใชว้ิธีการ LCA ซ่ึงเป็น
วิธีการ แบบ bottom up ในการ
จดัเกบ็ขอ้มูลระดบัผลิตภณัฑ ์
ร่วมกบั วิธีการวิเคราะห์               
EE-IOA สาํหรับการวิเคราะห์
ระดบัอุตสาหกรรมระดบัประเทศ 
หรือในภาพรวม 

 

ขอบเขต (Scope) 1. มลภาวะท่ีเกิดข้ึนโดยตรง 
2. มลภาวะทางออ้มท่ีเกิดจากการ
ใชไ้ฟฟ้า 

3. มลภาวะทางออ้มอ่ืนๆ 

ค่า WFP ตอ้งเป็นผลรวมของการ
ใชน้ํ้ าทั้งทางตรงและทางออ้มท่ี
เกิดจากทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
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ตารางที ่2.15  (ต่อ)   
 

 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์     
(CFP) 

การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
(WFP) 

ความยัง่ยืนของฟุตพร้ินท์ 
(Sustainability of the 

footprint) 

 ค่า CFP ท่ีคาํนวณไดค้วรมีการ
นาํไปเปรียบเทียบกบัขีด
ความสามารถในการรองรับของ
โลก (planet’s carrying capacity)  
 ในระดบัผลิตภณัฑ ์หรือ
กระบวนการอาจมีการวดัหรือ
คาํนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) ระหวา่ง
ผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการแบบ
เดียวกนัวา่ดีกวา่หรือดอ้ยกวา่  

 การจดัทาํแนวทาง (Guideline) 
การประเมิน WFP ในแต่ละพื้นท่ี
รับนํ้าหรือแหล่งนํ้าจืดต่างๆโดย
ความยัง่ยนืสูงสุดของ WFP 
ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของสภาพการ
ไหลของนํ้า (runoff) และการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
แหล่งนํ้า  
 ในระดบัผลิตภณัฑ ์หรือ
กระบวนการอาจมีการวดัหรือ
คาํนวณค่า WFP เพื่อเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) ระหวา่ง
ผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการ
แบบเดียวกนัวา่ดีกวา่หรือดอ้ย
กวา่ 

 
แหล่งทีม่า :  Ercin and Hoekstra, 2012: 7-12. 

 
 2)  Adisorn Champathong, Somsak Vivithkeyoonvong, Kosit Lorsirirat, Sirapob 
Tanmanee, Somkid Sapaokum และ Pitakpong Tibkaew, 2011. ศึกษาเร่ือง “Water Management 
for Rice Production in Thailand based on the Concept of Water Footprint”  โดยการนาํแนวคิดเร่ือง
วอร์เตอร์ฟุตพร้ินทม์าใชเ้พื่อการบริหารจดัการนํ้ าเพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกขา้วของประเทศไทย 
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การคลุมดินเพื่อลดอตัราการระเหยของนํ้ าท่ีผิวดิน จากผลการศึกษาพบว่า              
(1) สามารถลดปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์โดยเฉพาะท่ีเป็นนํ้ าสีฟ้า (Blue Water)ไดโ้ดยการส่งนํ้ าตาม
ท่อแทนท่ีการใชน้ํ้ าจากระบบชลประทานเพ่ือลดอตัราการระเหยของนํ้ า (2) การปรับปรุงการจดัสรร
นํ้ าอย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใชน้ํ้ า การลดปริมาณนํ้ าสีเทา (Grey Water)โดยการใชปุ๋้ย
อินทรีย ์นํ้าหมกัชีวภาพ แทนการใชปุ๋้ยเคมี ยาฆ่าแมลง   
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  3) โนรี สมาเตะ๊ (2553) ศึกษาเร่ือง “ตามรอยการใชท้รัพยากรนํ้าในกระบวนการผลิต
ปลาซาร์ดีน” เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้วอร์เตอร์ฟุตพร้ินท์ในกระบวนการผลิตปลา
กระป๋อง ชนิดผลิตภณัฑป์ลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศกระป๋อง ขนาดบรรจุ 5.5 ออนซ์ โดยการ
คาํนวณปริมาณการใชน้ํ้ าทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตมีขั้นตอน
ท่ีมีความส้ินเปลืองทรัพยากรนํ้ า อยู่ระหว่าง 9.019 -9.409 ลูกบาศก์เมตร/1 ตนัปลาสดและเกิด
มลพิษทางนํ้ า ไดแ้ก่ ขั้นตอนการรับปลามีการแช่นํ้ าแขง็เพื่อรักษาความเยน็และความสดของปลา มี
การใชน้ํ้ าในการทาํความสะอาดปลา  การน่ึงโดยไอนํ้ าและการฆ่าเช้ือ การปิดฝากระป๋อง การใชน้ํ้ า
ลา้งทาํความสะอาดขา้งกระป๋อง 

      
 2.9.3  งานวจัิยและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัต้นทุนและผลประโยชน์ 
 งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนและผลประโยชน์มีดงัน้ี 

1)   คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกําหนดค่า
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาํเนิด (กรมควบคุมมลพิษ, 2546: 38-56) ทาํการศึกษากรณี
ตวัอยา่งการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกาํหนดค่ามาตรฐานนํ้ าท้ิงจากฟาร์มสุกร 
โดยมีขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ คือ เพื่อประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์โดยรวม
ท่ีเกิดจากการกาํหนดค่ามาตรฐานฯ โดยพิจารณาประเด็นความคุม้ค่าต่อฟาร์มสุกรและสังคม
โดยรวม โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 7 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  (1) ศึกษาสถานการณ์มลพิษในปัจจุบนัและ
รายละเอียดของมาตรฐานควบคุมมลพิษของกรณีศึกษาของฟาร์มสุกร (2) จาํแนกสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง
และการวิเคราะห์ประเภทมลพิษท่ีเกิดข้ึน (3) จาํแนกตน้ทุนและผลประโยชน์ (4) ประเมินมูลค่า
ตน้ทุนและผลประโยชน์ (5) เปรียบเทียบตน้ทุนและผลประโยชน์ทางดา้นการเงินและดา้น
เศรษฐศาสตร์  (6) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (7) สรุปผลการวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า เม่ือวิเคราะห์ทางดา้นการเงินของสังคมจากการกาํหนดค่ามาตรฐานนํ้ าท้ิง
จากฟาร์มสุกรจะปรากฎผลไม่เหมาะสม เพราะเม่ือพิจารณาผลการคาํนวณตามหลกัเกณฑฯ์ การ
วิเคราะห์ทั้ง 3 ประการ จะไดผ้ลตอบแทนสุทธิทางสังคมสุทธิเท่ากบั -86.66 ลา้นบาท (NPV < 0) 
อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 0.60  (B/C ratio < 1) และอตัราผลตอบแทนภายใน
นอ้ยกวา่อตัราคิดลด (IRR < 12%)  แต่เม่ือวิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของสังคมตามหลกัเกณฑ์
ทั้ง 3 ประการ จะไดผ้ลตอบแทนสังคมสุทธิเท่ากบั 25.44 ลา้นบาท (NPV > 0) อตัราส่วนของ
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.12  (B/C ratio > 1) และอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 17.83% 
(IRR > 12%) ซ่ึงยอมรับได ้แสดงว่าค่ามาตรฐานท่ีกาํหนดข้ึนมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ 
แต่ไม่คุม้ค่าทางการเงิน และเม่ือวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยใชต้วัแปรดา้นผลประโยชน์และตน้ทุน
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จากการกาํหนดค่ามาตรฐานทั้ง 3 กรณี แลว้พบว่า การบงัคบัใชค่้ามาตรฐานนํ้ าท้ิงฯ ไม่มีความเส่ียง
ทางดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของทุกกรณีมีผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ 
(NPVB) มากกวา่ 0   B/C ratio มากกวา่ 1  และ IRR มากกวา่อตัราคิดลด อยา่งไรก็ตามการวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการกาํหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแกล่งกาํเนิดมีขอ้จาํกดั
หลายประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  (1) ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและตวัเลขของตน้ทุน
และผลประโยชน์  (2) เทคนิคและวิธีการประเมินมูลค่าของตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีไม่สามารถ
วดัเป็นตวัเงินไดมี้ความยุง่ยากซบัซอ้นการเลือกใชว้ิธีการประเมินตอ้งอาศยัประสบการณ์และความ
ชาํนาญของผูว้ิเคราะห์ (3) ความถูกตอ้งของอตัราคิดลดท่ีเลือกใชแ้ละและระยะเวลา (อาย)ุ ของค่า
มาตรฐานฯ ท่ีกาํหนดเพ่ือใชค้าํนวณมูลค่าของตน้ทุนและผลประโยชน์ (4) กรณีท่ีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์จากการกาํหนดค่ามาตรฐานฯ แลว้ไดผ้ลวา่ NPVB นอ้ยกวา่ 0 หรือ B/C ratio นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 1 หรือ IRR นอ้ยกว่าอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราคิดลด จาํเป็นตอ้งพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ 
ประกอบ เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ผลกระทบดา้นเศรษฐศาสตร์ท่ีปรากฎมูลค่าเป็นตวัเลขนั้นเป็น
เพียงขั้นหน่ึงของการพิจารณายอ่มตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั 

2)   Orathai Chavalparit และ Maneerat Ongwandee (2009: 105-110) ศึกษา เร่ือง
เทคโนโลยสีะอาดเพื่ออุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย (Clean Technology for the 
Tapioca Starch Industry in Thailand) โดยไดรั้บการสนับสนุนการวิจยัจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการศึกษาในกรณีของโรงงานผลิตแป้งมนัจาํนวน 8 แห่ง โดยแบ่งตามขนาดของ
เงินลงทุน (ขนาดเลก็การลงทุนนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท จาํนวน 3 โรงงาน ขนาดกลางการลงทุน 50-
200 ลา้นบาท จาํนวน 4 โรงงาน และขนาดใหญ่การลงทุนมากกวา่ 200 ลา้นบาท จาํนวน 1 โรงงาน) 
พบว่าโรงงานต่างๆ ทุกขนาดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดั
พลงังาน การลดปริมาณการสูญเสียนํ้ าโดยการนาํนํ้ ากลบัมาใชซ้ํ้ าหรือหมุนเวียนในกระบวนการ
ผลิตซ่ึงจะช่วยให้ลดปริมาณการสูญเสียของแป้งและยงัประหยดัค่าใช้จ่ายนํ้ าอย่างมาก เช่น ผล
การศึกษากรณีของโรงงานแป้งท่ีกาํลงัการผลิต 180 ตนัแป้ง/วนั สามารถลดการสูญเสียนํ้ าโดยการ
ใชน้ํ้ าลดลงจาก 33 ลูกบาศกเ์มตร เหลือ 28 ลูกบาศกเ์มตร คิดเป็น 5 ลูกบาศกเ์มตรต่อการผลิตแป้ง
มนัสาํปะหลงั 1 ตนั เกิดผลประหยดัเงินถึง 0.54 ลา้นบาทต่อปี นอกจากน้ี นํ้ าท้ิงของกระบวนการ
ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบยงัมีปริมาณอินทรียส์ารปนอยูซ่ึ่งท้ิงไวน้านโดยมีการกาํจดัท่ีถูกตอ้งจะก่อ
ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น นาํก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยให้โรงงานสามารถ
ลดตน้ทุนเช้ือเพลิงนํ้ามนัเตาไดอ้ยา่งมาก ดงักรณีของโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิต 350 ตนัแป้ง/วนั และ
มีปริมาณนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตท่ี 2,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั พบว่าจากการติดตั้งจริงระบบถงั
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ปฏิกิริยาแบบไม่ใชอ้ากาศ  UASB โดยมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง 55 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดก๊าซชีวภาพ
นาํไปใชผ้ลิตไฟฟ้าจาํนวน 13,500 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยช่วยลดการใชน้ํ้ ามนัเตาถึง 8,100 ลิตร/วนั 
หรือ 25 ลา้นบาทต่อปี (คิดท่ีราคานํ้ามนัเตา 13 บาท/ลิตร) ทาํใหมี้การคืนทุนภายในเวลาเพียง  2 ปี 3 
เดือน และยงัส่งผลดีในการลดมลภาวะจากกล่ินเน่าเหมน็ต่อชุมชนใกลเ้คียง 

3)   Clapp and Dauvergne (2005: 128-133) ไดแ้สดงทศันะและขอ้คิดเห็นต่อระบบ
การคา้และส่ิงแวดลอ้มโลกไวใ้นหนงัสือ “Paths to a Green World: The Political Economy of the 
Global Environment” ว่า เน่ืองจากในโลกปัจจุบนัการเคล่ือนยา้ยทุนทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว ดงันั้น 
ประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงมีการโยกยา้ยฐานการผลิตสินคา้ส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อมลภาวะไปสู่ประเทศกาํลงั
พฒันาท่ีมีฐานทางทรัพยากรท่ีใช้เป็นวตัถุดิบการผลิต โดยในความเป็นจริงแลว้ประเทศท่ีกาํลงั
พฒันาตอ้งเป็นผูแ้บกรับทั้งตน้ทุนทางสังคมและตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มอย่างมาก ขณะท่ีประเทศท่ี
พฒันาแลว้เสวยสุขจากการนาํเขา้และบริโภคสินคา้โดยไม่ตอ้งแบกรับตน้ทุนเหล่านั้น ประเทศ
พฒันาหรือประเทศท่ีร่ํารวยจึงเสมือนลอยตวัรับผลประโยชน์ (Free Rider) เหนือขีดความสามารถ
หรือความจุในการรองรับ (Carrying Capacity) ของส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันา
จาํตอ้งแบบรับส่วนเกินของขีดความสามารถในการรองรับของส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีทรัพยากร
ทอ้งถ่ินร่อยหรอลงหรือประสบปัญหาการปล่อยมลภาวะจากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศ
กาํลงัพฒันา 
  ดงันั้น หากทัว่ทั้งโลกมีการร่วมมือการสร้าง “ตลาดสีเขียว” ซ่ึงเป็นตลาดท่ีราคา
สินคา้ถูกกาํหนดให้มีมูลค่าท่ีสะทอ้นทั้งตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มและตน้ทุนทางสังคมไดต้ลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานก็จะช่วยให้มีการบริโภคท่ีลดลงและควรมีการจัดตั้ งกองทุนเพื่อสนับสนุน
กระบวนการผลิตท่ีย ัง่ยืน เช่น การรณรงคใ์ห้สินคา้ติดฉลากเขียว เพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค (ซ่ึงอาจ
รวมถึงผูค้า้ส่งและคา้ปลีกดว้ย) เห็นความสาํคญัของการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงิน
เพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีทาํลายส่ิงแวดลอ้มโลกน้อยกว่า เช่น การซ้ือกาแฟจากแหล่งผลิตแบบเกษตร
อินทรีย ์(Organic Farming) การซ้ือผลิตภณัฑ์ไมห้รือเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดรั้บฉลากรับรองว่ามาจาก
แหล่งการจดัการป่าแบบยัง่ยืน ซ่ึงจะนาํไปสู่การคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือแบบชนะ-ชนะ 
(Win-Win) ต่อทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  จากการทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าในการเปรียบเทียบตน้ทุน
และผลประโยชน์ของโครงการต่างๆ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบทั้ งทางด้านการเงินและ
เศรษฐศาสตร์นั้น ในทางปฏิบติัผูว้ิเคราะห์ควรพิจารณาใชเ้กณฑ ์3 ประการต่อไปน้ีร่วมกนัมากกว่า
จะใชเ้กณฑห์น่ึงเกณฑใ์ดโดยเฉพาะซ่ึงจะช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอยา่งรอบคอบ ไดแ้ก่ 1) มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนหรือผลตอบแทนสุทธิ (NPVB)ท่ีมากกว่าศูนย์และเลือกค่าท่ีสูงสุด                      
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2) อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (B/C ratio) ท่ีมีค่ามากกว่า 1 และใหเ้ลือกค่าท่ีสูงสุด 3) 
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ท่ีสูงกว่าอตัราคิดลด/อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด แสดงว่าการ
ดาํเนินโครงการนั้น ๆให้ผลคุม้ค่า นอกจากน้ีในการตดัสินใจดาํเนินโครงการยงัตอ้งคาํนึงถึง
ประเด็นดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนและคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มดว้ย เพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมกนัระหว่างประเทศพฒันาแลว้ (ผูใ้ชท้รัพยากรส่วนใหญ่) และประเทศท่ีกาํลงัพฒันา (เจา้ของ
แหล่งทรัพยากร) ประเทศต่างๆ จึงควรร่วมมือกนัสร้าง “ตลาดสีเขียว” โดยนาํตน้ทุนทางสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มาคิดรวมในราคาสินคา้ดว้ยเพื่อชะลอความร่อยหรอหรือหมดไปของทรัพยากรและ
ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

 จากการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดพบว่า การผลิต
สินคา้และบริการต่างๆ ไดก่้อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงวฏัจกัรชีวิต โดยเฉพาะ
ประเด็นการก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกท่ีประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดใ้ห้ความ
สนใจอย่างมากและพยายามร่วมมือกนัท่ีจะบรรเทาปัญหาดงักล่าว ซ่ึงการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(Carbon Footprint) ของผลิตภณัฑโ์ดยใชห้ลกัการประเมินผล
กระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) น้ี เป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีช่วยใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ มีการปล่อยคาร์บอนมากนอ้ยเพียงใด และควรลดปริมาณการ
ปล่อยท่ีขั้นตอนใดเพ่ือเป็นการช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตน้เหตุ  นอกจากน้ี ค่าตวัเลขคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์บนฉลากสินคา้ต่าง ๆ ยงัเป็นช่องทางในการส่ือสารให้กับผูบ้ริโภคเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนของ
ผูป้ระกอบการเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อการรักษาทรัพยากรนํ้ า 
จาํเป็นต้องมีการลงทุนทางการเงินในการปรับปรุงโรงงาน การจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
รวมทั้งการมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรอบรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเทคโนโลยแีละความปลอดภยัทางก๊าซ
ชีวภาพ ซ่ึงเป็นภาระดา้นค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการ ดงันั้น จึงควรมีการคาํนวณดา้นตน้ทุนและ
ผลประโยชน์เพื่อนาํไปวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัต่อไป  
 อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัของประเทศไทย นอกจากมีการผลิตเพื่อใชอุ้ปโภค
และบริโภคในประเทศแลว้ยงัมีมูลค่าส่งออกต่างประเทศมากท่ีสุดในโลกปีละหลายหม่ืนลา้นบาท  
ดงันั้น หากขาดการควบคุมบริหารจดัการอุตสาหกรรมท่ีดีแลว้ยอ่มก่อให้เกิดมลพิษจากนํ้ าเสียและส่ง
กล่ินเหม็นต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของชุมชนอย่างมาก และยงัก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก             
อีกทั้งการผลิตท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศ ผูน้าํ
เขา้อาจส่งผลเสียหายต่อการส่งออกของไทยได้ ดงันั้น การวิจยัเร่ืองการประยุกต์หลกัการประเมิน                  
วฏัจกัรชีวิตเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
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จะช่วยตอบโจทยว์่าประเทศไทยควรมีนโยบายและรูปแบบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของการผลิตแป้ง
มนัสาํปะหลงัอยา่งไรเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยให้การใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมแป้งมนั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยยัง่ยนืและเพิ่มความสามารถในการคา้และ
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
 การศึกษาเร่ือง “การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ตามหลักประเมิน            

วฏัจกัรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อกาํหนดนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” น้ี ผูศึ้กษา
ใชว้ิธีการวิจยัวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบติัการ (Scientific Action Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งจากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสาํรวจและเก็บขอ้มูลจริง
ในโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัไปคาํนวณและวิเคราะห์ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาถึง
ผลกระทบดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัซ่ึงจะนาํไปสู่การ
แกปั้ญหาหรือแสวงหามาตรการเชิงนโยบายเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัต่อไป 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 “การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั
ตามหลกัประเมินวฏัจกัรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อกาํหนดนโยบายการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม”  เป็นการประเมินเพื่อคาํนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรูปของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีเกิดในขอบเขตระบบ 
(System Boundary)ท่ีศึกษากระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการนาํหัว           
มนัสําปะหลงัสดเขา้สู่กระบวนการร่อนดินและทรายจนผ่านการอบแห้งไดเ้ป็นแป้งมนัสําปะหลงั
และนาํมาบรรจุถุงก่อนส่งไปจาํหน่าย ดงัแสดงใน ภาพที ่1.3 หนา้ 10  ของ บทที ่1  
โดยการศึกษาฯ เร่ืองน้ี มีลาํดบัขั้นตอน สรุปได ้ดงัน้ี 
 1) ขั้นตอนของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นการทบทวนเอกสารทางวิชาการ งานวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่  (1)  วงจรมนัสาํปะหลงั (2)  อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั (3) แนวคิดการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑ ์(4) แนวคิดการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ (5) แนวคิดการประเมินวอเตอร์
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์(6) นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง (7) แนวคิดตน้ทุนและผลประโยชน์  

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  แบ่งออก (1)  การใชค้าํถามการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ
และผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการประเมินวฏัจกัรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ 
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(2)  การเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งในเร่ืองการประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ คาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อนาํมาประยุกต์ใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี  และ (3)  การสํารวจและเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในโรงงานแป้งมนัขนาด
กลางซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 200-400 ตนัแป้ง/วนั จาํนวน 3 โรงงาน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการ
คาํนวณหาค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องโรงงานแต่ละแห่ง เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดน้ี้ไป
คาํนวณหรือประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศและปริมาณการใชน้ํ้ าของโรงงาน
แป้งมนัสาํปะหลงัทั้งอุตสาหกรรม 
 2)  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ 
และผูเ้ก่ียวขอ้งในขอ้ 1) มาทาํการวิเคราะห์และรวบรวมนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งต่อการ
จดัการผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและปริมาณการใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 3)  นาํผลการวิเคราะห์และรวบรวมนโยบายและมาตรการฯ ในขอ้ 2) และผลการประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทม์าจดัทาํแผนท่ียุทธศาสตร์ และเสนอ นโยบาย มาตรการ 
และรูปแบบการบริหารจดัการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษน์ํ้ าของอุตสาหกรรม
แป้งมนัสาํปะหลงั 
 โดยสามารถนาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงั ภาพที ่3.1 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา “การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
               ตามหลกัประเมินวฏัจกัรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อกาํหนด 
               นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Maps) การเสนอ
นโยบาย มาตรการ และรูปแบบการบริหาร การจัดการ

ส่ิงแวดล้อม เพือ่การพฒันาอุตสาหกรรม                  
แป้งมันสําปะหลงัที่ยั่งยนื 
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3.2  วธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั โดยการ
แสวงหาขอ้เทจ็จริงต่างๆ โดยยึดถือกรอบแนวคิดเป็นฐานรองรับและทาํการเก็บขอ้มูลแบบทุติยภูมิ 
และขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อนาํไปตรวจสอบความถูกตอ้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 3.2.1  การเกบ็ข้อมูลทุติยภูมิ 
 การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ จากหนงัสือ  
เอกสาร งานวิจยั  ขอ้มูลการสัมมนา วิทยานิพนธ์และบทความเชิงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ลงในเวบ็ไซตใ์นหัวขอ้และประเด็นท่ี
ทาํการศึกษา ได้แก่ วงจรชีวิตมนัสําปะหลงั กระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั  การประเมิน        
วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ นโยบาย 
แผน มาตรการและยทุธศาสตร์ และการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ 
 
 3.2.2  การเกบ็ข้อมูลปฐมภูมิ 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเกบ็ขอ้มูลจาก 
 3.2.2.1 การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นดา้นนโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์     
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก เป็น
ตน้ โดยใชค้าํถามสัมภาษณ์กบัผูบ้ริหารของหน่วยงาน นกัวิชาการของหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษา
กาํกับดูแลหรือเก่ียวขอ้งเชิงนโยบายด้านก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ งผูป้ระกอบการหรือผูดู้แลด้าน
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั (ภาคผนวก ข) 
   3.2.2.2   สาํรวจและจดัเก็บขอ้มูลโรงงานสําปะหลงัโดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไปคาํนวณหาค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงงาน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลสารขา
เข้า-ขาออก และการจัดทําสมดุลพลังงาน ส่วนท่ี 4 มลพิษและของเสียต่างๆ และการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ภาคผนวก ค) 
  3.2.2.3   วิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ ในรายละเอียดเร่ืองตน้ทุนการดาํเนินการ 
เคร่ืองจกัร-อุปกรณ์ รวมทั้งการขอ้มูลเพิ่มเติมราคาอุปกรณ์ ค่าใชจ่้ายการติดตั้ง ค่าดาํเนินการ และค่าท่ี
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จาํเป็นต่อการนาํมาประกอบการคาํนวณและวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ โดยใชโ้ปรแกรม RETEAS
ซ่ึงเป็นโปรแปรม Spreadsheet ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

   
3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 
 
 กลุ่มเป้าหมายและโรงงานท่ีคดัเลือก แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 
 3.3.1  กลุ่มเป้าหมาย  
             กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกัวิจยัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการประเมิน 
วฏัจกัรชีวิต การประเมินและการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑร์วมถึงผูมี้ความรู้เร่ือง
การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์นโยบายและแนวทางในการจดัการก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพในฐานะกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทน
จากหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี  
 1)  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
          2)  สาํนกัเทคโนโลยนีํ้ าและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
          3)  ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
           4)  บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี   
 5) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                       6) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  
 3.3.2 โรงงาน  
 โรงงานท่ีให้ความสนใจในการเขา้ร่วมการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนั
จาํนวน 3 โรงงาน โดยเลือกจากโรงงานผลิตแป้งมนัขนาดกลางซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 200-400 ตนัแป้ง/วนั 
ทั้งจากการแสดงความสนใจตอบรับจากแบบสอบถามความสนใจในการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละ
วอเตอร์ฟุตพร้ินท์และจากคาํแนะนาํของผูข้ึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมินระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยในส่วนน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ขอ้มูลตวัเลขท่ีวดัหรือคาํนวณไดใ้น
แต่ละขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตของระบบท่ีทาํการศึกษา เช่น การใชว้ตัถุดิบ ปริมาณ
ผลผลิต การวดัค่ามลภาวะ รวมถึงการเก็บขอ้มูลจากเอกสารท่ีทางโรงงานรวบรวม เช่น ปริมาณการ
ใชน้ํ้ า การใชไ้ฟฟ้า ปริมาณนํ้ าเสีย และปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน และการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ
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โดยการสอบถามพูดคุยในขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละขั้นตอนการ
ผลิต 
 
 

3.4  เคร่ืองมอืทใีช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1. คาํถามการสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถาม
โรงงาน  3. โปรแกรมสาํเร็จรูป  SimaPro 8.1 เพื่อใชใ้นการคาํนวณผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั และ 4.โปรแปรม RETEAS ของ DANIDA เพื่อใชค้าํนวณตน้ทุนและ
ผลประโยชน์ประกอบการวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
  
 3.4.1 คาํถามการสัมภาษณ์ 
 คาํถามการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูบ้ริหาร นกัวิชาการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการประเมิน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ของ
ผลิตภณัฑ์ การกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เช่น องค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ศูนยก์ารประเมินวฏัจกัร
ชีวิตผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยจดัทาํเป็นหัวขอ้ 
ประเด็น หรือเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ในการตั้งคาํถาม เน่ืองจากการสัมภาษณ์น้ีตอ้งการรวบรวม
ขอ้มูลเชิงลึกและรายละเอียด จาํนวน 9 คาํถาม รายละเอียดดงั ภาคผนวก ข. โดยมีประเดน็ดงัต่อไปน้ี  
  1) นโยบาย มาตรการ และยทุธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบัการ
ส่งเสริมและจดัการดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และส่ิงแวดลอ้ม ของอุตสาหกรรมแป้ง           
มนัสาํปะหลงั 
  2)  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํหลกัการประเมินวฎัจกัรชีวิตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทอ์ยา่งไรบา้ง       
  3)  หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
อนุรักษน์ํ้ าอยา่งไรบา้ง  
 4)  การรณรงค ์การจดัทาํมาตรการ กิจกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนบัสนุน
และส่งเสริมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ 

5) การบริหารจดัการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม มีบทบาทสําคญั
อยา่งไรในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
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6)  ภาครัฐควรมีการรณรงคห์รือกาํหนดมาตรการอยา่งไร เพื่อใหผู้บ้ริโภคใหค้วามใส่ใจ
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทต์ํ่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และช่วยชะลอการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
                7)  ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของการทาํคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
ของภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบา้ง และมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการพฒันาการทาํคาร์บอนฟุตพร้ินท์
และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
                    8)  ท่านคิดว่าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มชนิดใดต่อไปน้ีท่ีมี
ความเหมาะสมในการนาํมาใชก้บัอุตสาหกรรมเพ่ือผลกัดนัและจูงใจให้เกิดการลดปริมาณการปล่อย         
ก๊าซเรือนกระจกและลดการใชท้รัพยากรนํ้ าเพราะเหตุใด  (1) ภาษีส่ิงแวดลอ้ม (2) ค่าธรรมเนียม              
การจดัการ  (3) ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์ (4) การวางเงินประกนัความเส่ียงหรือความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดลอ้ม (5) การซ้ือขายสิทธิการใชท้รัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษและ (6) การ
ใหเ้งินอุดหนุน มาตรการสนบัสนุน หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  
 9) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรบา้งเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม
การใชน้ํ้ าท่ีย ัง่ยนื 
 
 3.4.2  แบบสํารวจข้อมูลโรงงาน 
 แบบสาํรวจขอ้มูลโรงงาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลวตัถุดิบ กระบวนการผลิต พลงังาน และของ
เสีย เพื่อดูสารขาเขา้และขาออกของผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต
แป้งมนัสาํปะหลงัเพื่อนาํมาประกอบการจดัทาํสมดุลพลงังาน ดงัแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ค. 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของโรงงาน ไดแ้ก่ ประเภท จาํนวนเงินทุน เคร่ืองจกัร จาํนวน
คนงาน การประกอบกิจการ กาํลงัการผลิตและปริมาณผลผลิต เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 2:  ขอ้มูลการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับส่วนเตรียมวตัถุดิบ  ขอ้มูล
ส่วนการสกดัและแยกนํ้าออกจากแป้ง ขอ้มูลสาํหรับส่วนบาํบดันํ้าเสียและระบบก๊าซชีวภาพ 
 ส่วนท่ี  3:  ขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ บญัชีรายการกระบวนการผลิต ขอ้มูลมวล
สารขาเขา้-มวลสารขาออก และสมดุลพลงังาน  ในโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  
 ส่วนท่ี 4:  มลพิษ ของเสียต่างๆ และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  ค่าท่ีวดัไดข้องนํ้ าเสียท่ี
เกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ประเดน็การตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มลพิษท่ีเกิดข้ึน
และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
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             3.4.3  โปรแกรมสําเร็จรูป SimaPro 
 โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อนาํมาใชใ้นการคาํนวณผลกระทบส่ิงแวดลอ้มปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั ตามหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์จะ
ใชโ้ปรแกรม SimaPro 8.1  
 
 3.4.4  โปรแกรม RETEAS ของ DANIDA 
 โปรแกรม RETEAS ของ DANIDA  เป็นโปรแกรมท่ีนําใช้การคาํนวณตน้ทุน-
ผลประโยชน์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสําปะหลงั โดยในโปรแกรมน้ีผูใ้ช้สามารถ
กรอกขอ้มูลและจาํแนกตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการลงทุนเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ราคาค่าเช้ือเพลิง พลงังาน 
และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการผลิตพลงังาน รวมถึงรายไดห้รือรายจ่ายท่ีลดลงจากการนาํระบบ
ก๊าซชีวภาพมาผลิตพลงังานในรูปไฟฟ้าและความร้อนเพ่ือทดแทนการใชน้ํ้ ามนัเตา ตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ท่ีโรงงานจะได้รับจากการผลิตพลงังานหมุนเวียน  เช่น อตัรารับซ้ือไฟฟ้าใน
รูปแบบ Feed-in Tariff  การลดหยอ่นภาษีรายไดนิ้ติบุคคลจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน เป็นตน้ 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  3 ส่วน คือ  1) การวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอ้ม 2) การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน  และ 3) การวิเคราะห์นโยบายและ
ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
  3.5.1  การวเิคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
  การวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เป็นการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดย
พิจารณาจากปริมาณคาร์บอนท่ีปล่อยออกมา และปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 1 
หน่วยผลิตภณัฑ ์(แป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั) โดยใชโ้ปรแกรม SimaPro ทาํการวิเคราะห์โดยใช้
หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของโรงงานแป้งมนัสําปะหลงัขนาดกลาง จาํนวน 3 โรงงาน โดย
กาํหนดขอบเขตการประเมินแบบ แบบ Gate to Gate เป็นการศึกษาตั้งแต่การรับวตัถุดิบ (หวัมนั
สาํปะหลงั) จากกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะปลูกมนัสาํปะหลงัท่ีขนส่งมายงัโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั โดย
การศึกษามลภาวะท่ีเกิดจากสารขาเขา้และสารขาออกของกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตแป้ง
มนัสําปะหลังแต่กระบวนการได้มาซ่ึงวตัถุดิบ จนถึงส้ินสุดกระบวนการผลิต (บรรจุถุง) เพื่อ
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จาํหน่ายโดยตรง หรือการนาํแป้งมนัสาํปะหลงัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ือง 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ืองสาํอางค ์เพื่อการเพ่ิมมูลค่า โดยอิงกบัคู่มือแนวทางการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอ้กาํหนดเฉพาะของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั(ภาคผนวก ง) ท่ี
เผยแพร่โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
 สาํหรับการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์ชคู่้มือ The Water Footprint Manual: Setting the 
Global Standard ฉบบัปี ค.ศ. 2011 ร่วมกบัคู่มือฟุตพร้ินทน์ํ้ าผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหารซ่ึงจดัทาํ
ภายใตโ้ครงการวิจยั “ฟุตพร้ินทน์ํ้ าผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร” ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
จากสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
 การวิเคราะห์ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องการศึกษาน้ี ดาํเนินใน 4 
ขั้นตอน ตามหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั ดงัน้ี  
 1)  การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal and Scope)  

(1)  เป้าหมาย : เพื่อประเมินผลกระทบการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินและวอเตอร์                
ฟุตพร้ินทข์องแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัแป้งของโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  3 แห่ง  

 โรงงานท่ี 1 (โรงงาน A) เป็นโรงงานผลิตแป้งมนัขนาด 240 ตนัแป้ง/วนั 
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรี 

 โรงงานท่ี 2 (โรงงาน B) เป็นโรงงานผลิตแป้งมนัขนาด  300 ตนัแป้ง/วนั 
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดักาํแพงเพชร 

 โรงงานท่ี 3 (โรงงาน C) เป็นโรงงานผลิตแป้งมนัขนาด 300 ตนัแป้ง/วนั 
ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชานี  

(2)  ขอบเขต: ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ แบบ Cradle-to-Gate 
ครอบคลุมการปล่อยตั้งแต่กระบวนการไดม้าของหวัมนัสาํปะหลงั 1 ตนั (ซ่ึงในส่วนน้ีใชข้อ้มูลผล
การศึกษาท่ีไดมี้ผูว้ิจยัดาํเนินการไวแ้ลว้) การขนส่งมนัสําปะหลงั (โดยการคาํนวณตามระยะทาง 
นํ้าหนกั ชนิดของพาหนะและเช้ือเพลิงท่ีใช)้ กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั และการบรรจุถุง 
ก่อนนาํส่งเพื่อจดัจาํหน่ายต่อไป 
 2)  การวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Inventory Analysis) ประกอบดว้ย 

(1)  เก็บขอ้มูลแต่ละกิจกรรมของการใชว้ตัถุดิบ สารเคมี พลงังาน และการปล่อยมลพิษ
ในกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 

(2)  จดัทาํฐานขอ้มูลวฎัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลบนพ้ืนฐานการวิเคราะห์สมดุลมวลและสมดุลพลงังาน 
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 3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
  นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์อง
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัแป้ง ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
 4)  การแปลผล (Intrepretation) 
  นาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทผ์ลิตภณัฑแ์ป้งมนั
สาํปะหลงัของแต่ละโรงงานมาเปรียบเทียบเพื่อทาํการแปลผลและอภิปรายผลการวิจยั 
  3.5.1.1  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 
   1)  การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต 
  (1.1)  การกาํหนดเป้าหมาย  
        ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั แบบ 
Cradle-to- Gate ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการบรรจุถุงเพื่อส่งจาํหน่าย โดย
ในขั้นตอนการไดม้าของการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นการผลิตในโรงงานแป้งมนั ซ่ึงสารขาเขา้ 
สารขาออก พลงังาน และมลภาวะ โดยเป็นการเกบ็ขอ้มูลจากโรงงานทั้ง 3 แห่ง 
  (1.2)  การกาํหนดขอบเขต 
   ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั ตั้งแต่
ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ ประกอบดว้ย การเตรียมดิน การปลูกมนัสาํปะหลงั การบาํรุงรักษา และ
การเกบ็เก่ียว ขั้นตอนการขนส่งหวัมนัสาํปะหลงัไปยงัโรงงาน  ขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัใน
โรงงาน ประกอบดว้ย การนาํหวัมนัสาํปะหลงัสดเขา้เคร่ืองร่อนดินและทราย การปอกเปลือกและลา้ง
หัวมนัสําปะหลงั การนาํเขา้เคร่ืองโม่และคั้นจนเป็นนํ้ าแป้ง การฟอกนํ้ าแป้งและขจดัยาง การเขา้
เคร่ืองสลดัแหง้เพื่อแยกนํ้ าออกจากแป้ง การอบแป้ง การตีแป้งใหแ้ตกออกเป็นผง การร่อนแป้งหยาบ
ออก จนไดแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดิบ และการบรรจุถุง ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการประเมินแบบ Cradel-to-
Gate โดยในงานวิจยัช้ินน้ีไดจ้ดัทาํผงัการไหลของวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั
ภายใตข้องเขตท่ีกาํหนด ดงั ภาพที ่3.2  
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ภาพที ่3.2  ขอบเขตของระบบการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัแป้ง กรณีการบริโภคภายในประเทศ 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2558: 4.

212 
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  (3)  หน่วยการทาํงาน 
   กาํหนดหน่วยการทาํงานเพ่ือใชใ้นการอา้งอิง (Reference) คือ ผลิตภณัฑ์
แป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนัแป้ง โดยการเก็บขอ้มูลปริมาณ ชนิด สารขาเขา้ สารขาออก  และพลงังานท่ี
ใช ้ซ่ึงสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดจ้ากโรงงานแต่ละแห่ง 
   2)  การจดัทาํบญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
        การจดัทาํบญัชีรายการเพื่อเก็บและรวบรวมขอ้มูลของสารขาเขา้ สารขาออก 
ทั้งทรัพยากรและพลงังานในขั้นตอนต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ โดยแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ยขั้นตอน
ยอ่ย ท่ีสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูล ณ โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั โดยมีรายละเอียดการเกบ็ขอ้มูล 
ในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
       (1)  การเกบ็ขอ้มูลกระบวนการเพาะปลูก 
  ในขั้นตอนของการเพาะปลูกเพื่อให้ได้หัวมนัสําปะหลงัเพื่อนาํมาผลิต  
แป้งมนัสาํปะหลงั จะเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย การกาํจดัวชัพืช และการ
เก็บเก่ียวจนไดห้ัวมนัสาํปะหลงั ซ่ึงไดม้าจากขอ้มูลงานวิจยัของ ชาครีย ์รถา, 2554. ท่ีไดร้วบรวม
จากขอ้มูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่างๆ  เช่น กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
สมาคมแป้งมนัสําปะหลงั เป็นตน้ โดยมีการจดัทาํบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการจดัเก็บขอ้มูล        
ดงั ตารางที ่3.1  
 

ตารางที ่3.1  บญัชีรายการขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเกบ็ในกระบวนการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั 
 

กระบวนการย่อย การเกบ็ข้อมูล 
สารขาเข้า สารขาออก 

การเตรียมดิน - ปุ๋ย 
- นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
- สารเคมี 
- นํ้า 

- มลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ 
 

การเพาะปลูก - ท่อนพนัธ์ุ 
- สารเคมี 
- นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
- นํ้า 

- มลพิษทางนํ้า ดิน      อากาศ  

การบํารุงรักษา - ปุ๋ย 
- นํ้า 
- สารกาํจดัวชัพืช 

- มลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ 

การเกบ็เกีย่ว - นํ้ามนัเช้ือเพลิง - มลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ 
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      (2)  การขนส่งมนัสาํปะหลงัไปยงัโรงงาน 
               รวบรวมขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งมนัสาํปะหลงัโดย
คิดระยะทางจากไร่มนัสาํปะหลงัไปยงัโรงงาน ไดแ้ก่ ประเภทของรถ นํ้าหนกับรรทุก และเช้ือเพลิง
ท่ีใชใ้นการขนส่ง โดยรวบรวมจากขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Emission Factor: EF)  จากฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตของวสัดุพื้นฐานและพลงังานของประเทศ ขอ้มูล
จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยตรงและจากแบบสาํรวจขอ้มูล
โรงงาน 
      (3)  การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
 กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ประกอบดว้ย กระบวนการยอ่ยๆ 
ไดแ้ก่ กระบวนการท่ี 1 การเตรียมวตัถุดิบ กระบวนการท่ี 2  การสกดัแป้งและแยกนํ้าออกจากแป้ง 
และ กระบวนการท่ี 3  การจดัเกบ็และเคล่ือนยา้ยแป้งมนัสาํปะหลงั โดยมีการจดัเกบ็ขอ้มูลของแต่
ละกระบวนการยอ่ย ดงัแสดงใน ตารางที ่ 3.2 และกระบวนการสนบัสนุนซ่ึงประกอบดว้ย 1. ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า 2. หวัเผาลมร้อน  3. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 4. ระบบบาํบดันํ้าเสีย และ 5. ระบบ
ผลิตไฟฟ้า ดงัแสดงใน ตารางที ่3.3 
 
ตารางที ่3.2  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเกบ็ในกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

 กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า  สารขาออก 

1. การเตรียมวตัถุดิบ - หวัมนัสาํปะหลงัดิบ 
- นํ้าท่ีใชใ้นการลา้ง 
- นํ้ารีไซเคิล 
- นํ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งหวัมนั 
- นํ้าสะอาดท่ีใชใ้นการเตรียม 
  วตัถุดิบ 
- นํ้ามนัดีเซล 

- มลพิษทางนํ้า   
อากาศ 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ)  
 

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า  สารขาออก 

2. การสกดัแป้งและแยกนํา้ออกจากแป้ง - สารเคมี (กาํมะถนักอ้น/ซลัเฟอร์/
กรดซลัฟุริก/โซเดียมเมตาไบ
ซลัไฟท/์โซดาแอส/ไฮโดรเจน/
ฟอสฟอร์ริค) 

- ไฟฟ้า 
- นํ้าสะอาด 
- นํ้ารีไซเคิล 
- ถุง PP (Polypropylene) 

- มลพิษทางนํ้า   
อากาศ 

3.  การเคลือ่นย้ายและ จัดเกบ็แป้งมัน
สําปะหลงัภายในโรงงาน (โดยการใช้รถโฟล์
คลฟิท์ (Folk Lift)) 

- นํ้ามนัดีเซล 
- LPG 

- มลพิษทาง       
อากาศ 

 

 
ตารางที ่3.3  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเกบ็ในกระบวนการสนบัสนุนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า สารขาออก 

1. ระบบปรับปรุง 
    คุณภาพนํา้ 

- นํ้าท่ีใชใ้นการลา้ง 
- นํ้ารีไซเคิล 
- นํ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งหวัมนั 
- นํ้าสะอาดท่ีใชใ้นการเตรียมวตัถุดิบ 
- นํ้ามนัดีเซล 
- สารเคมี (สารสม้ (Alum, Aluminium Sulphate)) 

มลพิษทางนํ้า อากาศ 

2. ระบบหัวเผา            
ความร้อน 

- นํ้ามนัเตา 
- ชีวมวล เช่น ฟืน เป็นตน้ 
- ก๊าซชีวภาพ 

มลพิษทางอากาศ 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ)  
     

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า สารขาออก 

3.  ระบบผลติก๊าซชีวภาพ - นํ้าเสียจากส่วนลา้งหวัมนั 
- นํ้าเสียจากกระบวนการทาํความสะอาด 

มลพิษทางอากาศ นํ้า 

4.  ระบบผลติไฟฟ้า - ก๊าซชีวภาพ มลพิษทางอากาศ 
5.  ระบบบําบัดนํา้เสีย - นํ้าเสีย 

- นํ้ามนัหล่อล่ืน 
- ไฟฟ้า 

มลพิษทางอากาศ นํ้า 

 
  (4)   การขนส่งเพื่อจดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 
              การศึกษาน้ีทาํการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัโดยการขนส่งจากหน้าโรงงาน
เพื่อจาํหน่ายแก่ผูซ้ื้อรายใหญ่เพื่อ  

  จัดส่งจาํหน่ายต่างประเทศโดยทางรถไฟ/รถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยงั
ท่าเรือแหลมฉบงั  

  จดัส่งภายในประเทศ โดยนาํไปแบ่งบรรจุถุงขนาดเลก็ เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่
ผูค้า้ส่ง/คา้ปลีก นาํไปจดัจาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคไปยงัจุดจาํหน่าย  

ดงัแสดงใน ตารางที ่3.4 
 

ตารางที ่3.4  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเกบ็ในการขนส่งเพื่อจดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 
 

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า สารขาออก 
การขนส่งผลิตภณัฑแ์ป้งมนั
สาํปะหลงัไปยงัจุดจาํหน่าย 

- ประเภทพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง
ผลิตภณัฑ ์
  (รถบรรทุก/รถไฟ/เรือเดินสมุทร) 
- ประเภทเช้ือเพลิงท่ีใช ้(นํ้ามนั
ดีเซล) 
- สดัส่วนการบรรทุก 
- ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่ง
ผลิตภณัฑ ์

- มลพิษทางอากาศ 
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      (5)  การใชง้าน 
              เน่ืองจากผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีพร้อมใช้งานหรือ
สามารถนาํไปใชง้านไดโ้ดยตรง  จึงไม่ไดมี้การคาํนวณค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
                            (6)  การกาํจดัซากหลงัการใชง้าน 
              ซากของผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนหลงัการใชง้าน ไดแ้ก่  บรรจุภณัฑ ์ซ่ึงจะตอ้งถูก
ขนส่งไปเพื่อทาํการฝังกลบ ส่วนนํ้ าเสียจะเขา้สู่กระบวนการบาํบดั หรือนาํกลบัไปผลิตก๊าซชีวภาพ 
โดยจะคิดเฉพาะกรณีการจัดจาํหน่ายเพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลงัในประเทศ                   
ดงัแสดงใน ตารางที ่3.5 
 
ตารางที ่3.5  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเกบ็ในการกาํจดัซากหลงัการใชง้าน 
 

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

สารขาเข้า สารขาออก 
การขนส่งเพื่อฝังกลบ - ประเภทของเสีย 

- ปริมาณของเสีย 
- นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
- LPG 

- มลภาวะทางอากาศ 

การฝังกลบ - ประเภทของพาหนะท่ีใชใ้นการ
ขนส่งของเสีย 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
- ไฟฟ้า 

- มลภาวะทางอากาศ 

การบาํบดันํ้าเสีย - ปริมาณนํ้าเสีย 
- เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการบาํบดั 
  นํ้าเสีย 
- ไฟฟ้า 

- มลภาวะทางอากาศ นํ้า 
  สลดัจ ์(sludge)  กากตะกอน 
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   3)  การประเมินผลกระทบ 
        เป็นการนําขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มมาทาํการคาํนวณหาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แป้งมนัสําปะหลัง โดยอาศัยหลักการประเมินคาร์บอน              
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ในรูปของหน่วยคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  โดยค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
เกิดจากนาํผลรวมปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท ์(CO2eq) ของแต่ละช่วง (ตามขอบเขตการประเมินท่ี
กาํหนด) มารวมกนั  
    
ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

จากกจิกรรมใดๆ 
(kgCO2eq) 

= ข้อมูลกจิกรรม 
(หน่วย เช่น kg, l, kWh) 

x ค่า Emission Factor 
ของแต่ละกจิกรรม 
(kgCO2eq/หน่วย) 

    
   4)  การแปลผล 
        นําผลท่ีได้จากการประเมินผลกระทบมาทาํการแปลผลและตีความ เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั โดยพิจารณาว่า
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์เกิดข้ึนท่ีกระบวนการหรือขั้นตอนใดมากท่ีสุด และเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
  3.5.1.2  การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 
   การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั จะใช้หลกัการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์เช่นเดียวกบัการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ประกอบดว้ย  4 
ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต การวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การประเมินผลกระทบ และการแปลผล  

1)   การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต 
(1)  การกาํหนดเป้าหมาย  

    ศึกษาการประเมินการใช้นํ้ าของผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังตาม
หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิต ISO 14040: ซ่ึงประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงปริมาณโดย
พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร พลงังาน และการปลดปล่อยของเสียในรูปแบบต่างๆ การไดม้าซ่ึง
วตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภณัฑ์ และการจดัการซากของผลิตภณัฑ์
หลงัจากการใชง้าน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลงังาน ทรัพยากร และวตัถุดิบท่ีใช ้รวมถึงของเสียท่ี
ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะหาวิธีการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หก่้อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย
ท่ีสุด โดยขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมในการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลการใชน้ํ้ า และของเสียท่ีปล่อยออกมาจาก
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ขั้นตอนการผลิตสู่แหล่งนํ้ า เพื่อประเมินผลกระทบของกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ยกเวน้
ในขั้นตอนการใชง้านของแป้งมนัสาํปะหลงัจะไม่คิดค่าการใชพ้ลงังานและปริมาณการใชน้ํ้ า และ
ขั้นตอนการกาํจดัซากจะพิจารณาวิธีการกาํจดัแบบฝังกลบโดยมีสมมติฐานการบรรทุกขยะมาแบบ
เตม็คนัและเท่ียวกลบัเป็นการบรรทุกแบบเท่ียวเปล่า 

(2)  การกาํหนดขอบเขต 
การกาํหนดขอบเขตของการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้ง

มนัสาํปะหลงัจะพิจารณาปริมาณการใชน้ํ้ าตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกมนัสาํปะหลงั ไดแ้ก่ การเตรียมดิน 
การเพาะปลูก การบํารุงรักษา และการเก็บเก่ียว  ขั้นตอนการขนส่งหัวมันสําปะหลังไปยัง
โรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  ขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัในโรงงาน ไดแ้ก่ การจดัเตรียม
วตัถุดิบ การสกดัแป้งและแยกนํ้ าออกจากแป้ง การเคล่ือนยา้ย จดัเก็บแป้งมนัสาํปะหลงัในโรงงาน
และส่งมอบ ขั้นตอนการขนส่งและการกระจายสินคา้ และขั้นตอนการกาํจดัซากหลงัการใชง้าน
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั โดยมีแผนผงัขอบเขตท่ีทาํการศึกษา แสดงใน ภาพที ่3.2 

วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัจะพิจารณารูปแบบและ
ปริมาณการใชน้ํ้ า (Water Consumption) ทั้ง 3 ส่วน  คือ วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียว (Green Water 
Footprint) หมายถึง ปริมาณนํ้ าฝนและนํ้ าท่ีอยู่ในรูปของความช้ืนในดิน วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์ฟ้า 
(Blue Water Footprint) ซ่ึงหมายถึง ปริมาณนํ้ าจากแหล่งธรรมชาติ ทั้งแหล่งนํ้ าผวิดิน และแหล่งนํ้ า
ใตดิ้น เช่น นํ้าในแม่นํ้ า นํ้าบาดาล วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เทา (Grey Water Footprint) หมายถึง ปริมาณ
นํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน โดยกาํหนดเป็นปริมาณนํ้ าจืดท่ีใชเ้จือจางหรือบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนให้มีคุณภาพ
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
    (3)  หน่วยการทาํงาน 

      ในงานวิจยัช้ินน้ี ไดก้าํหนดหน่วยการทาํงาน (Functional Unit) โดยการวดั
ค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทท่ี์เกบ็จากขอ้มูลสารขาเขา้และขาออกของระบบหรือขอบเขตท่ีทาํการศึกษา คือ 
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั (เพื่อใชบ้ริโภคโดยตรงหรือใชเ้ป็นวตัถุดิบใหก้บัอุตสาหกรรม
ปลายนํ้า) 

2)  การวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  (1)  การเกบ็ขอ้มูลกระบวนการเพาะปลูก 
        ขั้นตอนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้มาซ่ึงวตัถุดิบหัวมนัสําปะหลงั โดยการ

เพาะปลูก ประกอบด้วย การเตรียมดิน การเพาะปลูก การบาํรุงรักษา และการเก็บเก่ียวหัวมนั
สาํปะหลงั โดยมีวตัถุดิบและส่วนทรัพยากรท่ีช่วยในการผลิต ไดแ้ก่ ท่อนพนัธ์ุ เปลือกมนัสาํปะหลงั 
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ปุ๋ยชนิดต่างๆ เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ นํ้ามนัดีเซล ท่ีใชใ้นเคร่ืองยนต ์
การเกษตร เป็นตน้  

(2)  การขนส่งหวัมนัสาํปะหลงัไปยงัโรงงาน 
       เ กษตรกรผู ้ป ลูกมันสํ าปะหลัง  จําห น่ ายหัวมันสํ าปะหลัง ให้กับ

ผูป้ระกอบการโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีอยูใ่กลแ้หล่งเพาะปลูก โดยข้ึนอยูก่บัราคาและแหล่ง
ผลิตถึงสถานท่ีรับซ้ือ (สุธี คงศิริ, 2552: 60) โดยในส่วนน้ีจะรวบรวมขอ้มูลบญัชีรายการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ ประเภทรถบรรทุก ชนิดนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ระยะทางการขนส่ง อตัรา
บรรทุกแบบเต็มคนั โดยขากลบัตีรถเท่ียวเปล่า รวมทั้ งสัมประสิทธ์ิการใช้นํ้ าจากการขนส่งท่ี
พฒันาข้ึนจากโครงการ “ฟุตพร้ินทน์ํ้ าผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหาร” (รัตนาวรรณ มัง่คัง่ และ               
แชบเบียร์ กีวาลา.  2556: 13) รวมทั้งขอ้มูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์หรือแบบสาํรวจขอ้มูลโรงงาน
แป้งมนัสาํปะหลงั 

(3)  กระบวนการผลิต 
      ในขั้นตอนน้ี ประกอบดว้ยการสร้างแผนผงัการไหลและเก็บขอ้มูลปริมาณ

การใช้วตัถุดิบ ปริมาณนํ้ าขาเขา้ รวมทั้งปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกสู่อากาศ นํ้ า และดิน ของ
กระบวนการผลิตจากขอ้มูลปฐมภูมิ  คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอบถามขอ้มูลและวดัค่าท่ี
เกบ็ขอ้มูลจริงจากโรงงาน และขอ้มูลทุติยภูมิสาํหรับการหาค่าสัมประสิทธ์ิของการประเมินปริมาณ
การใชน้ํ้ าตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์จากโปรแกรม Sigma Pro 8.1 รวมทั้งขอ้มูลจากงานวิจยั
ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งน้ี หากกระบวนการย่อยมีสารขาเขา้หลายชนิดหรือสารขาออกหลายชนิด 
จะตอ้งมีขั้นตอนการปันส่วน (Allocation) มาเก่ียวขอ้ง 

สําหรับการจัดทาํบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั 
แสดงดงั ตารางที ่3.6 
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ตารางที ่3.6  บญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัของปริมาณการใชน้ํ้ า 
 

สารขาเข้า หน่วย สารขาออก หน่วย 
วตัถุดบิและสารเคมี ผลติภณัฑ์ 
วตัถุดิบหลกั:  
-มนัสาํปะหลงั 
สารเคมี:  
-กอ้นกาํมะถนั (ซลัเฟอร์) 
-โซเดียมเมตาไบซลัไฟต ์
-โซด าแอชห รื อคัล เ ซี ยม
คาร์บอเนต 
-ไฮโดรเจนฟอสฟอริก 
อ่ืนๆ 
-ถุงบรรจุแป้ง ( พลาสติก PP) 

 
ตนั/ปี 
 
ตนั/ปี 
ตนั/ปี 
ตนั/ปี 
 
ตนั/ปี 
 
ตนั/ปี 

ผลิตภณัฑห์ลกั 
-แป้งมนัสาํปะหลงั 

 
ตนั/ปี 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ ผลติภณัฑ์ร่วม/ผลติภณัฑ์พลอยได้ 
-ก๊าซธรรมชาติ 
-ถ่านหิน 
-นํ้ามนัเตา 
-LPG 
-นํ้าบาดาล 
-นํ้าประปา 
-นํ้าอ่อน 

ลา้น BTU/ปี 
ตนั/ปี 
ลิตร/ปี 
กิโลกรัม/ปี 
ลบ.ม./ปี 
ลบ.ม./ปี 
ลบ.ม./ปี 

ผลิตภณัฑร่์วม 
- 

ผลพลอยได ้
-เปลือกมนัสาํปะหลงั 
-กากมนัสาํปะหลงั 

 
 
 
ตนั/ปี 
ตนั/ปี 

การใช้พลงังานไฟฟ้า การปล่อยมลสารทางอากาศ 
-ไฟฟ้าส่องสวา่ง 
-ไฟฟ้าเคร่ืองจกัร 

kWh/ปี 
kWh/ปี 

NOX, SOX, CO2, CH4, 
SOx , ฝุ่ น 

mg/l, ppm 

ระบบสนับสนุนการผลติอืน่ๆ การปล่อยมลสารทางนํา้ 
-ระบบผลิตนํ้าประปา 
-ระบบผลิตไฟฟ้า 
-ระบบผลิตไอนํ้า 
-ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
-ระบบการผลิตนํ้าอ่อน 
-ระบบการบาํบดันํ้าเสีย 

ลบ.ม./ปี 
kWh/ปี 
ตนั/ปี 
ลบ.ม./ปี 
ลบ.ม./ปี 
ลบ.ม./ปี 

-อตัราการปล่อยนํ้าเสีย 
-COD,TSS,TDS   
-มลสารทางนํ้า    
(Total P, Total N)             

ลบ.ม./ชัว่โมง 
mg/l  
mg/l 
 

การปล่อยมลสารทางดนิ 
ของเสียท่ีเป็นของแข็ง
จากการผลิต  
-กากตะกอนบําบัดนํ้ า
เสีย 
อ่ืนๆ 
- ดิน กรวด ทราย 

 
 
ตนั/ปี 
 
 
ตนั/ปี 
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 (4)  การขนส่งเพื่อจดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 
            งานวิจยัน้ีทาํการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั
ภายในโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง โดยขนส่งแป้งมันสําปะหลงัจากหน้าโรงงานไปยงัจุด
จาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค  โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มครอบคลุม ระยะทาง 
ประเภทและขนาดของพาหนะ ลกัษณะการขนส่ง (ทั้งการขนส่งทางบก ทางรถไฟ ทางนํ้ า) ปริมาณ
การใชพ้ลงังาน ปริมาณการเกิดมลพิษจากการขนส่งวตัถุดิบ   ดงัแสดงใน ตารางที ่3.7  โดยใช้การ
อา้งอิงขอ้มูลจากสัมประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าของการขนส่งท่ีพฒันาข้ึนจากโครงการ “ฟุตพร้ินท์นํ้ า
ผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร” ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
 
ตารางที ่3.7  บญัชีรายการเกบ็ขอ้มูลขั้นตอนการขนส่งเพื่อจดัจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 
                    ของปริมาณการใชน้ํ้ า 
 

กระบวนการย่อย 
การเกบ็ข้อมูล 

ปริมาณนํา้เสียทีเ่กดิ ปริมาณนํา้ทีใ่ช้เพือ่ 
การบําบัด 

การขนส่งเพื่อจัดจําหน่ายแก่
ผูบ้ริโภค 

-ประเภทพาหนะท่ีใช้ในการ
บรรทุกผลิตภัณฑ์  แป้งมัน
สาํปะหลงั 

-ขนาดบรรทุก 
-ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช ้
-ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้
-มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการขนส่ง
ผลิตภณัฑ ์

- มลภาวะทางนํ้า 

 
 (5)  การใชง้าน 
 เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์พร้อมใชง้าน จึงไม่มี
การใชง้านและ/หรือวตัถุดิบส่วนประกอบอ่ืนๆ ดงันั้น ในขั้นตอนของการใชง้านน้ี จึงไม่คิดการใช้
พลงังานและปริมาณนํ้าท่ีใช ้
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                             (6)  การกาํจดัซากหลงัการใชง้าน 
     การจัดการของเสียหลังการใช้งานหรือการบริโภคดําเนินการภายใต้
สมมติฐานว่าไม่มีเศษผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัเหลือท้ิง จึงพิจารณาเฉพาะขยะท่ีเป็นบรรจุภณัฑ์
โดยมีการจดัการของเสียแบบฝังกลบ ทั้งน้ี การจดัการของเสียแบบฝังกลบไม่ก่อให้เกิดวอเตอร์   
ฟุตพร้ินสีเขียวและวอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์ฟ้า ในกรณีน้ี พิจารณาวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ากการขนส่งของ
เสียเพื่อไปกาํจดัยงัสถานฝังกลบ โดยการเกบ็ขอ้มูลในขั้นตอนการกาํจดัซากแสดงใน ตารางที ่3.8 
 
ตารางที ่3.8  บญัชีรายการเกบ็ขอ้มูลขั้นตอนการกาํจดัซากหลงัการใชง้านของปริมาณการใชน้ํ้ า 
 

กระบวนการย่อย 
     การเกบ็ข้อมูล 

ปริมาณนํา้เสียทีเ่กดิ 
 

ปริมาณนํา้ทีใ่ช้ 
เพือ่การบําบัด 

-การขนส่งเพื่อฝังกลบ 
-การฝังกลบ 

-ปริมาณของเสีย 
-ประเภทพาหนะท่ีใช้ในการ
ขนส่งของเสีย 

- ระยะทางท่ีใช้ในการขนส่ง
ของเสีย 

มลภาวะทางนํ้า 

 
3)  การประเมินผลกระทบจากการใชน้ํ้ าของผลิตภณัฑ ์

 การประเมินผลกระทบจากการใช้นํ้ าของผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง จะ
ประเมินจากขอ้มูลการใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรร่วม ปริมาณนํ้ าขาเขา้ รวมทั้งปริมาณของเสียท่ีปล่อยสู่
ส่ิงแวดลอ้มของกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ นาํไปคาํนวณโดยใช้
หลกัการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ซ่ึงสามารถคาํนวณออกมาในรูปของหน่วยกลางปริมาตร
ลูกบาศกน์ํ้ าเทียบเท่า (m3H2Oe)  เพื่อประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในแต่ละขั้นตอน 

การประเมินผลกระทบหรือการประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ ์
(WFP) สามารถคาํนวณไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
 
WFP   =    WFPการได้มาซ่ึงวตัถุดิบ + WFPการผลติ + WFPการขนส่ง (แต่ละช่วง)+ WFPการใช้งาน + WFPการกาํจัดซาก   
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เม่ือ WFPi       =  ผลรวมของ (Qi x EFi) ของแต่ละช่วงวฏัจกัรชีวิต หรือ 
                       =  ∑ Qi	x	EFin  
โดยท่ี WFP  คือ ค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑมี์หน่วยเป็นลิตร (L) หรือ ลูกบาศกเ์มตร (m3) 
         WFPi  คือ ค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงวฏัจกัรชีวิต 
                       มีหน่วยเป็นลิตร (L) หรือ ลูกบาศกเ์มตร (m3) 
         Qi           คือ ปริมาณวตัถุดิบ ทรัพยากรและวสัดุช่วยผลิต มีหน่วยเชิงกายภาพ เช่น นํ้าหนกั  
                 (กิโลกรัม) ปริมาตร (ลิตร) หรือขอ้มูลการขนส่งในช่วงของการขนส่ง 
         EFi              คือ ค่าสมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ า (บ่งช้ีปริมาณความตอ้งการนํ้า) ของแต่ละสาร i 
  ซ่ึงประกอบดว้ย EFBlue, EFGreen, EFGrey มีหน่วยเป็น ปริมาตรนํ้าท่ีใชต่้อหน่วยเชิง 
  กายภาพของรายการสาร เช่น ลิตร/กิโลกรัม(L/kg) , ลิตร/กิโลวตัต-์ชัว่โมง(L/kWh),  
                      ลูกบาศกเ์มตร/กิโลกรัม (m3/kg) เป็นตน้ 

4) การแปลผล 
การวิเคราะห์ผลการศึกษา ตีความ สรุปผล และการอภิปรายขอ้จาํกดัของการ

ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากปริมาณและชนิดของนํ้ าท่ีใช ้ว่าขั้นตอน
ใดส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ย และประเภทของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นๆ เพื่อนาํไปสู่การ
ปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 3.5.2  การวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 
  โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดว้ย 
การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1)   ตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีคิดเป็นมูลค่าทางการเงินในการลงทุนของโรงงานแป้ง
มนัสาํปะหลงัเปรียบเทียบระหว่างกรณีก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร และ/หรือการ
ติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสียโดยใชข้อ้มูลตน้ทุนและผลประโยชน์ในภาพรวมของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัมาวิเคราะห์  โดยพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 

2)   วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ใน
การปรับตวัและป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดา้นผลกระทบในเร่ืองการ
สูญเสีย (Loss) เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั และผลกระทบเร่ืองความเสียหาย (Damage) เช่นผลผลิตของพืชผล
สุขภาพของมนุษย ์และความมัน่คงทางดา้นอาหาร อนัเป็นผลเน่ืองมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
เพิ่มข้ึนและปริมาณนํ้าจืดท่ีลดลง 
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 3.5.3  การจัดทาํแผนทียุ่ทธศาสตร์เพือ่การส่งเสริมอุตสาหกรรมผลติแป้งมันสําปะหลงั  
            เป็นการวิเคราะห์นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งของในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบดว้ยนโยบายสาธารณะ แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ยทุธศาสตร์การวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ยทุธศาสตร์ว่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดาํเนินการเก่ียวกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท ์
และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์การคา้และส่ิงแวดลอ้ม และผลจากการวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์เพื่อ
นาํมา: 
   1)  วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยทาํการ
วิเคราะห์สภาวะของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอก  เพื่อศึกษา
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัอยา่งเป็นระบบ  
            2)  นาํผลการวิเคราะห์จาก 1) มากาํหนดเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายและรูปแบบของการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของไทย 
 
 3.5.4  อภิปรายผลการศึกษา สรุป และจัดทาํข้อเสนอแนะ 
          เป็นการวิเคราะห์นําผลท่ีได้จากการศึกษาในทุกๆ หัวข้อนํามาอภิปรายผลใน
รายละเอียด เพื่อจดัทาํเป็นขอ้สรุปและเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี และต่อแนวทางในการศึกษา
และวิจยัในอนาคต 
 
   
 



 
 

 
 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1  การสัมภาษณ์และรับฟังความคดิเห็นความคดิเห็นของผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และ 
       นักวชิาการ และข้อมูลจากการการเข้าร่วมการสัมมนาทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู ้บริหาร  นักวิชาการ  นักวิจัย  อาจารย์มหาวิทยาลัย  
ผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีมีประสบการณ์ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นนโยบายหรือ
แนวทางการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศ โดยเฉพาะประเด็นดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การอนุรักษท์รัพยากรนํ้ า และ/หรือ ผูท่ี้มีผลงานและประสบการณ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน
วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ของผลิตภณัฑ์ โดยใช้
ประเด็นการสัมภาษณ์ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) เพื่อใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงัปรากฏแนวคาํถามตาม ภาคผนวก ก. นอกจากน้ี ยงัไดมี้การ
รวบรวมขอ้มูลจากการเขา้ร่วมสัมมนาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการสัมภาษณ์
ขา้งตน้ 
 ผูใ้หส้มัภาษณ์ จาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร นกัวิชาการและนกัวิจยัจากหน่วยงาน
และองคก์รต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1) องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  
 2) สาํนกัเทคโนโลยนีํ้ าและส่ิงแวดลอ้ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 3) ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
 4) บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
 ธนบุรี   
 5) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
             6) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั แห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
 นอกจากน้ี ยงัได้รวบรวมขอ้มูลสําคญัท่ีวิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีได้ให้ความรู้ การแสดง
ทศันะและขอ้คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็การสมัภาษณ์ฯ ในการสมัมนาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 4.1.1  ผลการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

 เน้ือหาและประเด็นการสัมภาษณ์ฯ ประกอบดว้ย 1) นโยบาย มาตรการ และยทุธศาสตร์
ของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบัการส่งเสริมและจดัการดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
และส่ิงแวดลอ้ม ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 2) ขอ้คิดเห็นในการนาํหลกัการประเมินวฎั
จกัรชีวิตเพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์  3) การดาํเนินงานของหน่วยงาน
ดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษน์ํ้ า 4)  การรณรงค ์การจดัทาํมาตรการ 
กิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการลดคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ 5) การบริหาร
จดัการและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์6) 
การรณรงคข์องภาครัฐเพื่อส่งเสริมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 7) 
ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการเร่ืองการประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์
ฟุตพร้ินท์ 8) การใชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม   9) 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใชน้ํ้ าท่ีย ัง่ยนื 
       4.1.1.1  นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
เช่ือมโยงกับการส่งเสริมและจดัการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และส่ิงแวดลอ้ม ของ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 จากการสัมภาษณ์ผู ้แทนหน่วยงานต่างๆ  ทุกท่านให้ความสําคัญกับประเด็น
ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรกรรม
และเช่ือมโยงไปถึงภาคอุตสาหกรรม ความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงจากการศึกษาถึงทิศทางการพฒันาใน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
พบว่าแผนดงักล่าวไดก้าํหนด “ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและ
พลงังาน” ซ่ีงให้ความสาํคญักบั 1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นรากฐานของการผลิตภาค
เกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 3) การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 4) การสร้างความมัน่คงและรายไดแ้ก่เกษตรกร 
5) การสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครัวเรือนและชุมชน 6) การ
สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานชีวภาพเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร
ผลผลิต 7) การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
โดยมีตวัช้ีวดัของความสาํเร็จของการดาํเนินยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) สัดส่วนมูลค่าสินคา้การเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ผลผลิตและตน้ทุนการผลิตต่อ
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หน่วยของสินคา้เกษตร 3) จาํนวนฟาร์มท่ีไดรั้บรองมาตรฐานในแต่ละปีเพิ่มข้ึนและพื้นท่ีของการ
ทาํเกษตรยัง่ยนื อาทิ พื้นท่ีเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้  4) สัดส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรต่อ
รายไดเ้งินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรกร 5)  สัดส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเกษตรกรทั้งหมด 6) 
สัดส่วนเกษตรกรพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นา และสัดส่วนเกษตรกรท่ีมีความเส่ียงและไม่
ปลอดภยัจากสารเคมีการเกษตร 7)  ระบบประกนัภยัพืชผลท่ีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง 
และ 8) ปริมาณผลผลิตพลงังานทดแทนจากพืชพลงังาน และผลผลิตพลงังานไฟฟ้าและพลงังาน
ความร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือนและวสัดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 แนวทางดาํเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร นั้น รัฐควรตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
การวิจยัและพฒันาท่ีต่อเน่ือง  การสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน การสนบัสนุนการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของพื้นท่ี การควบคุมและกาํกบัดูแลการใชส้ารเคมีทาง
การเกษตรท่ีไดม้าตรฐาน รวมถึงการสนบัสนุนการทาํเกษตรอินทรียท่ี์ใชส้ารชีวภาพมากข้ึนเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิต สร้างความปลอดภัยแก่ทั้ งเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รวมถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 สําหรับในภาคอุตสาหกรรม ทั้ งกลุ่มนักวิชาการและผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐมี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ว่า ภาคอุตสาหกรรมแมไ้ดมี้บทบาทสูง
ต่อระบบเศรษฐกิจแต่ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร  
โดยมีภาคการผลิตทางการเกษตรเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ควรเพิ่ม
ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม โดยการพฒันาปัจจยัพื้นฐานท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สนับสนุนการประยุกตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวตักรรมในการสร้างคุณค่าเสริมคุณค่า
อุตสาหกรรม เพื่อช่วยการเศรษฐกิจขยายตวัและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 นอกจากน้ี นกัวิชาการท่านหน่ึง ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า  เน่ืองจาก สศช. เป็นหน่วยงานท่ี
ดูแลการจดัทาํแผนในการกาํหนดทิศทางการพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ท่ีตอ้งมีการบูรณาการ
ความคิดเห็นดา้นวิชาการของหน่วยงานท่ีหลากหลาย ดังนั้น ในหน่วยงานของ สศช. จึงควรมี
บุคลากรจากหลายสาขา  เพิ่มเติม เช่น วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์ เพื่อดูแลการจดัทาํแผนท่ีครอบคลุม
งานดา้นต่างๆ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม การขนส่ง โลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นอกจากบุคลากร
ทางสายสงัคม  ซ่ึงเป็นสายงานหลกัของ สศช. 
 สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นหน่วยงานท่ีดูแลจัดทาํนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดย แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 หรือ 
แผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะมีความสอดคลอ้งและต่อยอดกบัทิศทาง
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ซ่ึงให้ความสําคญักบั “การสร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Innovative 
Economy) และ เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Economy)  มุ่งเนน้การสร้างสมดุลการ
พฒันาในทุกมิติ การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีคุณภาพ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
การสร้างภูมิคุม้กนัต่อความเส่ียงในมิติต่างๆ อย่างย ัง่ยืน”  มาเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบ
แนวคิดและทิศทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ภายใต ้6 หลกัการท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ 1) การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 2) การบริหารจดัการเชิงระบบนิเวศ 
(Ecosystem Approach)  3) การระวงัไวก่้อน (Precautionary Approach)  4)  ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 
(Polluters Pay Principle: PPP) และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiaries Pay Principle: 
BPP)  5) ความเป็นหุน้ส่วนของรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) และ 6) ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยมีเป้าประสงค์ 1) มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 2) รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 3) ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมดว้ยการเพิ่มโอกาสการ
เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นธรรม 4) สร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชน 5)  สร้างความพร้อมและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภยัธรรมชาติ  6) การสร้างสังคมให้มีสาํนึกต่อส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับ ยทุธศาสตร์ท่ีมีความสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการจดัการคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการ
บริโภคใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และยทุธศาสตร์ท่ี 5  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ี 1 เน้นการกาํหนด
นโยบายท่ีเอ้ือต่อการปรับกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการเตรียมพร้อม
ต่อมาตรการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเช่ือมโยงกบัการคา้และการลงทุน โดยมี
ตวัช้ีวดัท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีเกษตรกรรมยัง่ยนือยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของพื้นท่ีเกษตร
ทั้งหมด จาํนวนสถานประกอบการท่ีไดรั้บการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพ่ิมข้ึน จาํนวนสินคา้และ
บริการท่ีไดรั้บการรับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน และสัดส่วนการ
ใชพ้ลงังานหมุนเวียนต่อพลงังานขั้นสุดทา้ยเพิ่มข้ึน  สําหรับ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 มุ่งเน้นการสร้าง
ศกัยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตวัต่อผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัและรักษาความมัน่คงในการพฒันาประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ 
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สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายของยทุธศาสตร์คือ เพื่อใหมี้การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ และมีตวัช้ีวดัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1)  
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศลดลง และ/หรือปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต่์อหวัลดลง และ 2) มีฐานขอ้มูลกลางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 
 ในส่วนของ แผนแม่บทเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2553-
2562) นั้น เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีจาํเป็นตอ้งพึ่ งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการท่ีส่วนใหญ่ต้องใช้ว ัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประเทศไทยจึงมี แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางสภาพภูมิอากาศและมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะผลกัดนัการ
ดาํเนินการเพ่ือสร้างความพร้อมของประเทศในการรับมือและปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัในการตอบสนองต่อปัญหาดงักล่าว ในการจดัทาํแผนแม่บท
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2553-2562 จึงได้จดัทาํยุทธศาสตร์ท่ีได้จากการ
ประเมินและวิเคราะห์รอบดา้นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การสร้างความสามารถในการปรับตวัเพื่อรับมือและลดผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง ไดแ้ก่ แนวทางท่ี 1 การเตรียมความ
พร้อมโดยการกาํหนดพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจยัองคค์วามรู้ดา้น
การพฒันาและปรับตัว และการมีแผนงานด้านการอนุรักษ์และพฒันา เช่น การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว ออ้ย และมนัสาํปะหลงั โดยใหเ้กษตรกรมีส่วน
ร่วม แนวทางท่ี 2  การเฝ้าระวงั โดยการเฝ้าระวงัโรคระบาด โรคพืช การเกิดธรรมชาติพิบติัภยั 
แนวทางท่ี 3 การดาํเนินโครงการนาํร่องในพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
แนวทางท่ี 4 การฟ้ืนฟู  ได้แก่ การบริหารจดัการฟ้ืนฟูในเขตพื้นท่ีคุม้ครองเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟ้ืนฟูนิเวศป่า และการฟ้ืนฟูนิเวศเมือง  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การสนบัสนุนทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
เพิ่มแหล่งดูดซบัก๊าซเรือนกระจกบนพื้นฐานการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  ประกอบดว้ย 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า และการคมนาคมขนส่ง โดยการ
ส่งเสริมเช้ือเพลิงท่ีปล่อยคาร์บอนตํ่าในการผลิตกระแสไฟฟ้า  การส่งเสริมคมนาคมระบบรางและ
ทางนํ้ า และคมนาคมขนส่งแบบคาร์บอนตํ่า แนวทางท่ี 2 การไปสู่ความเป็นเมืองและบริการ
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คาร์บอนตํ่า โดยส่งเสริมการจดัการเมืองและบริการแบบคาร์บอนตํ่า และส่งเสริมการจดัการขยะ
และส่ิงปฏิกูลใหป้ล่อยคาร์บอนตํ่า แนวทางท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การ
ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานในภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการผลิตแบบคาร์บอนตํ่า 
และ แนวทางท่ี 4 การจดัการภาคการเกษตรและป่าไมเ้พื่อลดการปล่อยและเพิ่มการดูดซบัก๊าซเรือน
กระจก โดยการดาํเนินการลดการปล่อยและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
เกษตรและปศุสตัว ์จดัการป่าไมอ้ยา่งสมดุลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการการบริหารดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 
แนวทางท่ี 1 การจดัการความรู้ การสร้างฐานขอ้มูลและเคร่ืองมือ  ไดแ้ก่ การจดัทาํฐานขอ้มูลเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการศึกษาและพฒันาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
บริหารและจดัการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางท่ี 2 การเตรียมความพร้อม
ด้านการจดัการและการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของผูบ้ริหารและ
บุคลากรในภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมใหก้บัส่ือมวลชน ภาคประชาชน และเอกชน และการ
กระตุน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชน แนวทางท่ี 3 การเตรียมความพร้อมดา้นท่าที
และจุดยืนของไทยในการเจรจาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย  การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและเสริมสร้างศกัยภาพของไทยในการเจรจาดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบน
พื้นฐานของการพฒันาท่ียงัยนืและภายใตแ้นวคิด “ผลประโยชน์ร่วมกนั” (co-benefit) การส่งเสริม
ศกัยภาพของไทยในกระบวนการเจรจาระหวา่งประเทศในดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    การจัดการนํ้ า ได้กําหนดผลผลิต ทรัพยากรนํ้ ามีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนนํ้า ปัญหาอุทกภยั ปัญหานํ้าเสีย และปัญหาดา้นบริหารจดัการนํ้า จาํเป็นตอ้งใชฐ้านขอ้มูลจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้ าท่ีมีความครบถว้น ทนัสมยั เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้ าตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ ดงันั้น สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
ไดจ้ดัทาํ ยุทธศาสตร์การวิจยัดา้นการจดัการนํ้ า (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การวิจยัพื้นฐานและตน้นํ้ า ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจยัและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้ า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การวิจยัเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้ า ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจยัแกปั้ญหาอุทกภยั 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การวิจยัแกไ้ขปัญหาจากนํ้ าเสีย และยุทธศาสตร์ท่ี 6 การวิจยัรูปแบบ โครงสร้าง 
และกลไกในการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ ายุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นผลลพัธ์ ตวัช้ีวดั 
และเป้าหมาย ไวด้งัน้ีคือ ผลผลิต มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาํหรับเชิงปริมาณ คือ รายงาน
การวิจยัดา้นการจดัการนํ้ า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ส่วนในเชิง
คุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการจัดการนํ้ า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ประชาชน ผลลพัธ์คือ การมีองคค์วามรู้ดา้นการจดัการนํ้ า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน ส่วนตวัช้ีวดั คือ ภาครัฐเอกชน และภาคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา นาํ
ผลการศึกษาวิจยัไปประยกุตใ์ชก้บัส่วนรวม และกาํหนดเป้าหมายไวคื้อมีระบบการจดัการนํ้ าของ
ประเทศท่ีย ัง่ยนื   
 ขณะท่ี สํานักจดัการคุณภาพนํ้ า กรมควบคุมมลพิษ ไดมี้กรอบนโยบายการบริหาร
จัดการนํ้ าเสียและการเลือกเทคโนโลยีผสมผสานท่ีเหมาะสมกับการจัดการมลพิษทางนํ้ าโดย
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตท่ีสะอาดในภาคการผลิตของชุมชน อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม การผลกัดนัการประยกุตใ์ชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ การส่งเสริมการบงัคบัใช้
กฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ และการใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน  
 สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไดน้าํเสนอกรอบ
ยุทธศาสตร์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงัของประเทศไทย เพื่อเป็นการบูรณาการ
งานวิจยัและพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั ตั้งแต่การผลิตโดยภาค
การเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีเป้าหมาย 1) เพื่อใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัอย่างย ัง่ยืน และ 3) เพื่อเพิ่ม
มูลค่าของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัโดยการนาํมนัสาํปะหลงัไปใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มข้ึนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ ดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่ม
ผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ีของประเทศและการปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลังให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกบัการแปรรูปหรือการใชง้านโดยเฉพาะ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาเทคโนโลยีการเก็บ
เก่ียวและภายหลงัการเก็บเก่ียว และการควบคุมคุณภาพผลผลิต ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การแปรรูปมนั
สาํปะหลงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและมูลค่าเพิ่ม ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและยทุธศาสตร์ท่ี 7 การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (TGO) มีบทบาทในการส่งเสริมและพฒันา
โครงการ และการตลาดซ้ือ-ขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีไดรั้บการรับรอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ ตลอดจนให้คาํแนะนําแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ งในการพฒันา
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจดัการเก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง การใหบ้ริการ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยัทั้งเร่ืองสถานการณ์ สภาวะการตลาดคาร์บอน (Carbon market) และการเขา้ถึง
แหล่งทุนท่ีจะมาลงทุนร่วมทั้งจากภายนอกประเทศและภายในประเทศ นอกจากน้ี TGO ยงัได้
ดาํเนินโครงการการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของประเทศไทยทั้งผลิตภณัฑ์และบริการ  การ
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ดาํเนินงานคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ขอ้มูล  ณ วนัท่ี 02 เม.ย. 2558 
มีผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชเ้คร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์แลว้จาํนวน 1,420 
ผลิตภณัฑ ์จาก 350 บริษทัซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ียงัอยู่ในระหว่างการอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายคาร์บอน
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์  มี 845 ผลิตภณัฑ์ จาก 209 บริษทั (องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือน
กระจก, 2558ก)    
 กระทรวงพลงังาน ไดก้าํหนดแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของ
ประเทศไทย  (พ.ศ. 2555-2564) โดยมีเป้าหมายท่ีจะใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% 
ของการใชพ้ลงังานในปี 2564 โดยในส่วนกระบวนการผลิตต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
นํ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงันั้นสามารถนาํไปผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชใ้นรูป
ความร้อนโดยตรงหรือนาํไปผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงจะช่วยให้ทางโรงงานสามารถลดมลภาวะท่ีเกิด
จากนํ้ าเสียและลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเช้ือเพลิงฟอสซิล ได้แก่ นํ้ ามนัเตา โดยหากมีปริมาณก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตเกินกว่าความตอ้งการใช้ของโรงงานก็สามารถนาํไปจาํหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
จาํหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ในพื้นท่ีท่ีโรงงานตั้งอยู่ ทั้งน้ี จากการ
ประกาศมาตรการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้า เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2558 โดยสาํนกังานนโยบายและแผน
พลงังาน โดยกาํหนดอตัรารับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT เพื่อจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ
มาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนมีตน้ทุน
ค่อนขา้งสูง) สําหรับในส่วนของโครงการการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสีย/ของเสีย (ทุก
ขนาด) นั้น จะไดรั้บค่า FiT 3.76             บาท/หน่วย โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 20 ปี และใน 8 ปี
แรก จะไดรั้บ FiT Premium เพิ่มอีก 0.50 บาท และเพิ่มเติมอีก 0.50 บาท ตลอดอายุโครงการ 
(เฉพาะโครงการในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาํเภอใน
จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอสะบา้ยอ้ย และอาํเภอนาทวี)  ดงันั้น มาตรการ 
FiT น้ี จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 4.1.1.2 ขอ้คิดเห็นต่อการประยกุตห์ลกัการประเมินวฎัจกัรชีวิตเพื่อประเมินคาร์บอน
ฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ 
 นักวิจัยภาครัฐท่านหน่ึง ได้ให้ข้อคิดเห็นถึงจุดผนัเปล่ียนท่ีทาํให้มีการนําการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิต หรือ LCA มาใชห้รือยอมรับในการประเมินดา้นสินคา้และบริการ เน่ืองจาก 
LCA เป็นการมองในภาพรวม คือเป็นการมองตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นๆ ซ่ึง
บางเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มไปวิเคราะห์เฉพาะจุด หรือเฉพาะกระบวนการผลิต
ของโรงงาน แต่การมองตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ ทาํให้เราสามารถช้ีประเด็นและทราบ
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ถึงจุดท่ีบกพร่องท่ีสุด นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าทั้งการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอ
เตอร์ฟุตพร้ินทมี์ความจาํเป็นอย่างยิ่งในการนาํหลกัการของการประเมินวฏัจกัรชีวิตมาประยกุตใ์ช้
ดว้ยเหตุผลหลายประการ เพราะหลกัการคิดแบบตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life cycle thinking) มี
ความสําคญัอย่างยิ่งโดยการมององคร์วมทาํให้เห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงและมีการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ตวัอยา่งเช่น ในกรณีการคิดผลกระทบของแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มจะใหค้วาม
สนใจเฉพาะในขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัคงไม่ถูกตอ้ง ในทางปฏิบติัตอ้งเร่ิมจากการลงไป
เก็บขอ้มูลในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเร่ิมเตรียมดิน การปลูก การเก็บเก่ียว การขนส่งวตัถุดิบ การผลิต
แป้ง การขนส่งและกระจายผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค การบริโภค จนถึงการทาํลายซาก ว่ามีการใช้
สารขาเขา้-สารขาออกในแต่ละขั้นตอนมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงถา้พิจารณาตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตแลว้อาจ
พบว่า ในขั้นตอนของการปลูกมนัสาํปะหลงันั้นอาจเป็นตวัทาํลายระบบนิเวศหรือก่อให้เกิดมลพิษ
หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่ากระบวนการผลิตแป้งมนั โดย
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นอุตสาหกรรมแป้งมนัจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เร่ืองประสิทธิภาพเชิงนิเวศ (Eco-efficiency) เพราะขอ้มูลท่ีไดจ้ะสามารถวิเคราะห์และทราบ
เปอร์เซ็นตข์องการสูญเสียของแป้ง ปริมาณ BOD ปริมาณ COD ความส้ินเปลืองของพลงังาน ว่าอยู่
ในขั้นตอนใดของกระบวนการผลิต หรือเป็นการจดัการเพื่อลดมลพิษโดยภาคอุตสาหกรรมเอง   
(Self-reduction) ซ่ึงการลดการสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมย่อมหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
นั่นเอง นอกจากน้ี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูส่้งออกแป้งมนัรายใหญ่ของโลก ดงันั้น การลด
มลภาวะในส่วนของประเทศไทยย่อมส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มในภาพรวมไดเ้ป็นอย่างมาก และยงั
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัถึงการตระหนกั การใหค้วามสาํคญักบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มทาํให้กลุ่มลูกคา้โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้สนใจในผลิตภณัฑแ์ป้งมนัของ
ประเทศไทยมากข้ึน  
 นกัวิชาการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกสนบัสนุนเร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ินท์
เพราะการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ะมีส่วนกระตุน้ให้เกิดการกาํหนดเป้าหมายและการจดัการ
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยให้ผูผ้ลิตทราบว่าผลิตภณัฑ์ของตนมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากในขั้นตอนใดอยู่ส่วนไหนของวฏัจกัรชีวิตเพื่อนาํไปสู่การดาํเนินการเพ่ือลดก๊าซเรือน
กระจกของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและยงัช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลก นอกจากนั้น การระบุค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทบ์นฉลากและติดบนตวั
สินคา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารให้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภครับทราบขอ้มูลในรูปของตวัฉลากบนตวั
สินคา้ โดยปริมาณตวัเลขบนฉลากหมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากผลิตภณัฑ์
แต่ละหน่วยตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การขนส่ง การประกอบ
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ช้ินส่วน การใช้งาน และการจดัการซากผลิตภณัฑ์หลงัใช้งานโดยการคาํนวณออกมาในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (CO2eq) ต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์
 กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐเห็นว่าทั้ งคาร์บอน                
ฟุตพร้ินท์แลวอเตอร์ฟุตพร้ินท่ี  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การประเมินมีความเป็นมาตรฐาน 
(standardization) แต่ก็อยากให้พิจารณาว่าค่าท่ีไดจ้ากการประเมินอาจมีความคลาดเคล่ือนเพราะ          
ถา้เง่ือนไขเปล่ียนไป หรือเวลาท่ีต่างกนัค่าหรือตวัเลขท่ีไดแ้ต่ละคร้ัง ย่อมไม่เท่ากนั ดงันั้น ผลของ
การประเมินหรือค่าท่ีติดลงบนฉลากควรมีอายกุารใชง้าน เช่น คราวละ 2 ปี เพราะค่าท่ีไดข้ึ้นอยูก่บั
เทคโนโลยี การปรับเปล่ียนวตัถุดิบ วิธีการผลิต พลงังาน ท่ีใชไ้ป และอ่ืนๆ ดงันั้นฐานขอ้มูลของ
ประเทศจึงตอ้งมีการปรับใหท้นัสมยัอยูต่ลอด และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการเก็บขอ้มูลอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลจากเกษตรกร อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองกบัการเกษตร 
และโดยความเป็นจริงแลว้คาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์ปล่อยออกมาส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ดงันั้น 
จะทาํอย่างไรถึงจะดึงขอ้มูล ระบบการเก็บและรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้เกษตรกรเขา้ใจหรือทาํให้
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทล์งไปถึงกลุ่มเกษตรกรได ้
 ในส่วนของการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงันั้น
ควรทาํควบคู่กบัการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์โดยการนาํทุกขั้นตอนของวฏัจกัรชีวิตมาประเมิน
เช่นเดียวกบัคาร์บอนฟุตพร้ินท์ แต่ในทางปฏิบติัดว้ยเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาและ
งบประมาณเราอาจนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) มาช่วยเพื่อการมองเห็นถึงภาพรวมการใชน้ํ้ าชนิดต่างๆ ว่ามากนอ้ย
เท่าไรหรือมีการใชน้ํ้ าต่อผลิตภณัฑเ์ท่าไร เช่น ต่อนํ้ าหนกั 1 ตนัของหวัมนัสด หรือต่อนํ้ าหนกัหน่ึง
ตนัแป้งมนั โดยประโยชน์ท่ีไดจ้ากการทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์นอุตสาหกรรมแป้งมนัจะช่วยดา้นการ
ลดนํ้ าท่ีใชใ้นกระบวนการหรือใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใชน้ํ้ านอ้ยท่ีสุด (Rational use of 
water) รวมถึงการนาํนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 
 อยา่งไรกต็าม หากเป็นกรณีของอุตสาหกรรมขนาดเลก็ท่ีไม่มีเง่ือนไขการเสียโอกาส
จากการส่งออกหรือไดรั้บผลกระทบจากมาตรการกีดกนัท่ีมิใช่ทางการคา้ ( Non Trade Barriers)  
เช่น ผลกระทบจาก EU Directives มาตรการดา้นสุขอนามยั หรือมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มก็อาจจะ
ยงัไม่มีความจาํเป็น ซ่ึงในมุมมองท่ีกลบักนัประเทศไทยเองก็มีการกีดกนัทางการคา้เหมือนกนั เช่น 
การตั้งกาํแพงภาษีเพื่อให้สินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศมีราคาแพงกว่าสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ จึง
เป็นเร่ืองปกติดงัสมการ Business = Unfair  โดยฝร่ังเศสเป็นประเทศแรกในสหภาพยโุรปท่ีประกาศ
กฎบตัรโดยระบุว่าผูบ้ริโภคจะมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยระบุเง่ือนไขว่าใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหารจะตอ้งแสดงขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มไว ้ไดแ้ก่ คาร์บอนฟุตพร้ินท ์วอ
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เตอร์ฟุตพร้ินท ์และฟุตพร้ินทค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็น 3 เร่ืองหลกัท่ีประเทศไทยจะตอ้ง
มีการเตรียมความพร้อม หากมีการร้องขอใหมี้การแสดงขอ้มูลดงักล่าว  
 เน่ืองจากทั้งการประเมินทั้งคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือวอเตอร์ฟุตพร้ินทต์อ้งมีค่าใชจ่้าย
ในเร่ืองของการดาํเนินการและว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงค่าข้ึนทะเบียนฉลากส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเหตุผล
อีกประการหน่ึงคืออุตสาหกรรมขนาดเล็กมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือปริมาณการใชน้ํ้ านอ้ย 
ดงันั้น ความคุม้ค่าในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์
หรือวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ะไม่คุม้กบัผลท่ีได ้นักวิชาการจึงไดเ้สนอแนะให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้มี
ผลตอบแทนปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหรือการลดปริมาณนํ้าท่ีสูญเสียมากพอ   

  4.1.1.3 การดาํเนินงานของหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การอนุรักษน์ํ้ า  

   หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดร้ณรงคใ์ห้ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและสภาพการดาํเนินชีวิต
ของมนุษย ์ เช่น ท่ีผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดด้าํเนินการกลยุทธ์การส่งเสริมการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในภาคการผลิตอยา่งเหมาะสม และกลยทุธ์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการนํ้ าเพื่ออุตสาหกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) 
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมใหส้ถานประกอบการอุตสาหกรรมดาํเนินการตามกฎหมาย ไม่
เป็นอนัตรายต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีโครงการท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนการลดคาร์บอน
ฟุตพร้ินทแ์ละ      วอเตอร์ฟุตพร้ินท ์หลายโครงการ ไดแ้ก่ โครงการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
ในภาคอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมและพฒันาการใช้นํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 
  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. ในฐานะท่ีเป็นองคก์ารมหาชน 
ไดใ้ห้การสนบัสนุนในเร่ืองของการพฒันาเกณฑแ์ละเง่ือนไข วางระบบการให้เคร่ืองหมายรับรอง
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์ของประเทศไทย การจดัทาํแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทส์าํหรับผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิต
ของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040, 14044 และ 14067 การ
ร่วมมือกบัศูนยเ์ทคโนโลยีและวสัดุแห่งชาติ (MTEC) ดาํเนินโครงการส่งเสริมการพฒันาคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์สําหรับผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ี อบก. ยงัไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ 
MTEC ในการพฒันาบุคลากรโดยใหมี้การพฒันาและข้ึนทะเบียนระบบผูท้วนสอบปริมาณคาร์บอน
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑท่ี์น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งตามหลกัมาตรฐานสากลอีกดว้ย และรวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ขยายไปในวงกวา้งมากข้ึนทั้งในระดับประเทศและ
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เผยแพร่ผลิตภณัฑข์องไทยท่ีไดมี้การข้ึนทะเบียนในเวทีสากล อนัจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผูป้ระกอบการไทยในตลาดโลก การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทย์งัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กรในประเทศไทยในการบริหารจดัการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป และใชเ้ป็นกลไกการตลาดในการขบัเคล่ือนให้เกิดการบริหารจดัการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอยา่งมีส่วนร่วมตลอดวฏัจกัรชีวิต 
    นักวิชาการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความเห็นว่าท่ีผ่านมาภาครัฐได้ให้การ
สนับสนุนแก่ภาคเอกชนและโรงงานอย่างเต็มท่ีเพื่อให้มีการดาํเนินโครงการด้านส่ิงแวดลอ้ม 
ในทางปฏิบติัแลว้เอกชนจะตอ้งช่วยเหลือตนเองในเร่ืองการลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มบา้งเพราะถา้จะ
ให้รอจากภาครัฐคงจะไม่ทนัการณ์ ซ่ึงต่างจากมุมมองของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่านหน่ึงท่ีมองว่า 
ในเร่ืองของการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น การให้การสนบัสนุนจากรัฐบาลเพียงพอหรือไม่ เพราะใน
ความเป็นจริงจะตอบวา่เพียงพอแลว้คงยาก ซ่ึงในต่างประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น เยอรมนี ญ่ีปุ่นเองยงั
ตอ้งการใหภ้าครัฐใหก้ารสนบัสนุนเพิ่มข้ึนแมว้่างบประมาณท่ีไดรั้บจะมากอยูแ่ลว้ สาํหรับประเทศ
ไทยส่ิงท่ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรเร่งรีบในการผลกัดนัคือ รัฐบาลตอ้งกาํหนดนโยบาย
และทิศทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ซ่ึงปัจจุบนั การเติบโตของการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์
เกิดข้ึนจากความตระหนกัของภาคเอกชนเองจากท่ีเขาไดรั้บผลกระทบในการส่งสินคา้ออกไปยงั
ประเทศท่ีพฒันา นอกจากน้ีผูป้ระกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยจึงตอ้งการความโดดเด่นและ
ชิงความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนัโดยการติดฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือฉลากวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์เพื่อ
แสดงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product differentiation) ไม่ไดม้าจากความริเร่ิมหรือการผลกัดนั
จากภาครัฐ ซ่ึงหากรัฐบาลเห็นดว้ยในส่ิงท่ีภาคเอกชนดาํเนินการควรตอ้งใหก้ารสนบัสนุนแบบเชิง
รุก คือ การส่งเจ้าหน้าท่ีระดับสูงเขา้ไปเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government to 
Government: G to G) เพื่อไปเปิดทางหรือเบิกทางใหแ้ก่ภาคเอกชน สาํหรับในประเทศภาครัฐตอ้ง
ใหก้ารสนบัสนุนโดยโรงงานท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สามารถนาํผลการลดก๊าซเรือนกระจกท่ี
พิสูจน์ไดไ้ปใชเ้พื่อการหกัหรือลดหยอ่นภาษีเงินได ้
      ตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีให้สัมภาษณ์เห็นว่าการดําเนินการใน
ระยะแรกควรส่งเสริมในลกัษณะของภาคสมคัรใจก่อน โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในเร่ืองของ
องคค์วามรู้และผูเ้ช่ียวชาญ และเม่ือมีโรงงานใหค้วามสนใจจาํนวนมากจึงค่อยปรับเปล่ียนเป็นภาค
บงัคบั สาํหรับโรงงานเองนั้น ผูบ้ริหารไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัซ่ึงหากการดาํเนินการทั้งสองเร่ือง
ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มและภาพลกัษณ์ของโรงงานทางผูบ้ริหารก็จะให้การ
สนบัสนุนในเร่ืองของงบประมาณ โดยมีท่ีปรึกษาเขา้ให้คาํแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ี พนกังานก่อนและ
เม่ือบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจพอจึงจะดาํเนินการเอง โดยกิจกรรมของโรงงานท่ีเห็นอยา่งเด่นชดั
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ในการลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัทาํระบบ Cover Lagoon โดยมีการนาํนํ้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งมนัมาผลิตก๊าซชีวภาพ ซ่ึงเกิดผลดีแก่โรงงานโดยตรงโดยกล่ินนํ้ าเสียจะไม่
กระจายออกไปสู่ชุมชน และระยะเวลาของการเกิดก๊าซชีวภาพเร็วข้ึนและมีปริมาณมากข้ึน 
นอกจากน้ี เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้ าดีซ่ึงจะช่วยลดปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของโรงงาน ทาง
โรงงานจึงไดมี้การนาํนํ้ าบ่อสุดทา้ยมาใชใ้นการทาํความสะอาด เช่น ใชใ้นการลา้งพื้นโรงงาน อีก
แนวทางหน่ึงในการลดคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องโรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงัคือการปรับเปล่ียน
ประเภทของพลงังานท่ีใช ้เช่น การนาํไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าซ่ึงจากเดิมใชน้ํ้ ามนัเตา 
หรือก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีค่าการปล่อยมลภาวะสูง มาเป็นการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีผลิตได้
เองภายในโรงงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และยงัเป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนสู่บรรยากาศ 
  มุมมองของหน่วยงานท่ีเป็นสถาบันการศึกษา เช่น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ไดใ้หค้วามสาํคญัทั้งดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมี
หลกัสูตรเพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้อยา่งดีในเร่ืองของก๊าซเรือนกระจก มีหอ้งปฏิบติัการดา้นก๊าซ
เรือนกระจกและแอโรโซลขั้นสูง เพื่อนาํผลของการวิจยัทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนดา้นการ
สงัเคราะห์เชิงนโยบาย นอกจากน้ี ยงัมีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนยว์สัดุและโลหะ
แห่งชาติ องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจกในการจดัทาํบญัชีขอ้มูลวฏัจกัรชีวิต การเขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการดา้นเทคนิคของการประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑต่์างๆ 
 4.1.1.4  การรณรงค ์การจดัทาํมาตรการ กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการ

ลดคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
   ในมุมมองของเอกชน มาตรการท่ีภาครัฐควรนาํเสนอไดแ้ก่ การให้เงินสนบัสนุน
แก่โรงงานในการจดัทาํโครงการต่างๆ เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัหาแหล่งเงินกูย้ืมดอกเบ้ีย
ตํ่าเพื่อจดัหาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อการประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐแลว้ ปัจจุบนั ภาคเอกชน โดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดจ้ดัทาํเอกสารเพ่ือใชป้ระกอบการจดัทาํฉลากคาร์บอนสําหรับ
ผลิตภณัฑย์างพารา ผลิตภณัฑอ์าหาร และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพื่อเป็นการนาํร่องแก่ผูป้ระกอบการใน
การรับรู้เร่ือง การจดัทาํขอ้มูลบญัชีรายการวฏัจกัรชีวิต การประเมินวฏัจกัรชีวิต และฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินท ์ทาํใหผู้ป้ระกอบการสามารถเตรียมความพร้อมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การปรับตวั
เพื่อรองรับมาตรการทางส่ิงแวดลอ้มจากประเทศคู่คา้ และสามารถวางแผนในการลดก๊าซเรือน
กระจกอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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   ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรรณรงคใ์ห้ความรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้
สมยัใหม่ เพื่อผูป้ระกอบการสามารถปรับตวัในการผลิตสินคา้เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงนาํผลพลอย
ไดไ้ปใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายตน้ทุนพลงังานของการผลิตสินคา้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั 
 4.1.1.5.  การบริหารจดัการและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณคาร์บอน                 

ฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
 ผูป้ระกอบการโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั ควรมีมุมมองดา้นการบริหารจดัการเพ่ือลด
การใชพ้ลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปรับเปล่ียนวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีอตัราการส้ินเปลือง
ของเช้ือเพลิงน้อยลง เช่น การใชห้มอ้ไอนํ้ าประสิทธิภาพสูง การจดัการอบรมเพ่ือให้พนักงานมี
ความรู้ความเขา้ใจถึงการประหยดัพลังงานและลดการสูญเสียนํ้ า นอกจากน้ี ทางโรงงานอาจ
ปรับเปล่ียนโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีข้ึน ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดท่ี้โรงงานท่ีใชเ้ทคโนโลยี
เดียวกนัแต่วิธีการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัก็มีอตัราผลประหยดัท่ีไม่เท่ากนั และควรมองว่าการ
ลดก๊าซเรือนกระจกนั้ น เป็นผลพลอยได้ หรือมูลค่าเพิ่มท่ีได้รับจากการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การท่ีโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัมีการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการช่วย
ลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล คือ นํ้ ามนัเตา ซ่ึงเวลาคาํนวณค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องเช้ือเพลิงเหล่าน้ี 
ส่วนหน่ึงท่ีนาํไปหักกลบคือการลดการใชฟ้อสซิลไปในตวั เพราะฉะนั้น ภาพรวมของคาร์บอน
ฟุตพร้ินทก์็ลดลงไปในตวั อีกส่วนหน่ึงเป็นการลดการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ท่ีมาจากสายส่งไฟฟ้าซ่ึงส่วนใหญ่คือก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งยงัลดก๊าซมีเทนท่ีปล่อยสู่บรรยากาศ ถา้
มองทั้งระบบก็คือลดก๊าซเรือนกระจกไดห้ลายส่วน โดยเช้ือเพลิงฟอสซิลแต่ละชนิดจะปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแตกต่างกนัไป นอกจากน้ี การเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ
ร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ เช่น หน่วยงาน GIZ ของรัฐบาลประเทศเยอรมนั ท่ีให้การ
สนบัสนุนโครงการ EMS (Energy Management System) ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนั ซ่ึง
โครงการน้ีมีส่วนช่วยโดยการนาํระบบการจดัการดา้นพลงังานเขา้มาใชใ้นโรงงาน โดยมีการเก็บ
ขอ้มูลการสูญเสียแป้งและปรับปรุงกระบวนการผลิต ทาํให้โรงงานสามารถลดการสูญเสียแป้งใน
กากและแป้งในนํ้าเสีย 
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   4.1.1.6  การรณรงคข์องภาครัฐเพื่อส่งเสริมผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตร
ต่อ ส่ิงแวดล้อม ท่ีลดการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกและใช้นํ้ าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

   ผู ้ประกอบการและนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่า  ภาครัฐควรใช้ส่ือเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ เช่น สปอตวทิย ุวารสาร หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์ การจดัทาํเวบ็ไซตเ์พื่อใหค้วามรู้ 
จดัทาํสารคดีสั้น รวมถึงการจดัสมัมนา หรือแทรกความรู้ในการจดัสมัมนาของหน่วยงานต่างๆ และ
การจดัค่ายเยาวชน เร่ืองฉลากส่ิงแวดลอ้ม ทั้งฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ฉลากวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์โดย
เร่ิมจากการใหค้วามรู้เร่ืองฉลากแต่ละชนิดมีความหมายอยา่งไร และเราทุกคนจะมีส่วนช่วยในการ
ลดโลกร้อน การอนุรักษ์นํ้ าโดยการเลือกสินคา้ท่ีมีฉลากท่ีระบุค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทห์รือวอเตอร์
ฟุตพ ร้ินท ์ ยิง่ไปกว่านั้น นกัวิชาการหลายๆ ท่าน เห็นว่าท่ีผา่นมาการรณรงคใ์หค้วามรู้เร่ืองการลด
ก๊าซเรือนกระจกค่อนขา้งประสบความสาํเร็จ และควรเพ่ิมเติมการใหค้วามรู้กบัประชาชนว่าการลด
ก๊าซเรือนกระจกเร่ืองของวิทยาศาสตร์ จึงควรสร้างความตระหนกัเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาวิธีการใน
การปรับตวัหรือรับมือกบัภาวะโลกร้อนโดยนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ หรือประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยบรรเทาปัญหา  
 การก่อให้เกิดความยัง่ยืนตอ้งสร้างความตระหนักในกลุ่มของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
เห็นถึงความจาํเป็นของการตระหนักต่อปัญหาโลกร้อนและการขาดแคลนนํ้ าในภาพรวมของทั้ง 
supply chain เพื่อเป็นแรงขบัเคล่ือนการดาํเนินการตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิต โดยการจดัตั้งเครือข่าย จะมี
ส่วนช่วยให้การรวบรวม National database ให้ดาํเนินการไดง่้ายข้ึน โดยภาครัฐควรให้การ
สนบัสนุนเคร่ืองมือมาเพื่อช่วยในการดาํเนินการเร่ือง capacity building , การจดัโปรแกรมการ
ฝึกอบรมแก่บริษทั และผูรั้บการฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐให้การสนบัสนุนในเร่ืองการวางแผน
ต่างๆ ในเร่ืองของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Structure) ท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทใ์นอนาคต   
 4.1.1.7  ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินการเร่ืองการประเมินวฏัจกัรชีวิต 

คาร์บอน  ฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
 เน่ืองจากภาครัฐมีขอ้จาํกดัในเร่ืองงบประมาณและกาํลงัคนในการดาํเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น 
บทบาทของภาครัฐจึงเป็นการสนับสนุนเชิงนโยบาย การวางกรอบแนวทาง สนับสนุนเร่ือง 
capacity building ในการสร้างขีดความสามารถและผูเ้ช่ียวชาญในโรงงานข้ึนมา โดยอาจสร้างแรง
กระตุน้ต่างๆ ข้ึนมา เช่น สร้างมาตรการจูงใจ (incentive) ในการลดภาษีต่างๆ โดยเฉพาะดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้โรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมสนใจในการทาํคาร์บอน ฟุตพร้ินท์รวมทั้งวอ
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เตอร์ฟุตพร้ินทแ์ละเป็นการเตรียมความพร้อมดว้ยตนเองเพื่อรับมือกบักระแสการคา้แนวใหม่ซ่ึงจะ
มีมาตรการทางส่ิงแวดลอ้มเขา้มากดดนัประเทศผูส่้งออก  
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีทางโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัพบโดยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาใชป้ระกอบการจดัทาํบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบางอยา่งสามารถเก็บได้
จากภายในโรงงานเอง แต่เจา้หน้าท่ียงัขาดความรู้ความชาํนาญ และขอ้มูลบางอย่างตอ้งอาศยัจาก
งานวิจยัหรือแหล่งทุติยภูมิมาผนวก และเม่ือไดค่้าสรุปออกมาแลว้ทางโรงงานตอ้งการทราบว่าผล
การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอยูใ่นระดบัใด มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการ
ใชน้ํ้ าในแต่ละประเภทมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบผลกบัโรงงานอ่ืนๆ 
   4.1.1.8  การใชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม 
 เน่ืองจากการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมยงัเป็นเร่ืองใหม่สําหรับประเทศไทย 
นักวิชาการส่วนใหญ่ของประเทศไทยสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา  ได้นําเคร่ืองมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐฯ  มาใชใ้นลกัษณะลอกเลียนแบบท่ีไม่มี
ระบบ  โดยมิไดค้าํนึงถึงบริบทของประเทศไทย เพราะฉะนั้น การจะนาํเร่ือง emission charge หรือ 
emission trading หรือต่างๆท่ีทางสหรัฐมาใช ้จึงอาจจะไม่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น หาก
มีการนาํมาใชก้บัประเทศไทยอาจไม่ประสบความสาํเร็จ  
 เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์จะเป็นกลจกัรสําคญัในการผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ
ตระหนักเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดตน้ทุน เพราะเท่าท่ีผ่านมาการดาํเนิน
โครงการต่างๆ ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ใหค้วามสาํคญักบัตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม เพราะการ
คาํนวณทาํได้ยาก สถาบนัการศึกษาจึงควรให้การอบรมหรือจัดทาํหลักสูตรในด้านน้ี ในบาง
โครงการท่ีมีการจดัทาํตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีรวมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปดว้ย เม่ือมีการ
เปิดเผยตวัเลขทางภาคอุตสาหกรรมอาจไม่ค่อยพึงพอใจ ดงันั้น หากเป็นไปได ้ควรมีการนาํร่องจาก
งานวิชาการโดยเร่ิมจากท่ีภาคอุตสาหกรรมก่อนแลว้จึงค่อยขยายไปยงัภาคอ่ืนๆ 
 นกัวิชาการท่านหน่ึง ใหค้วามเห็นวา่ ร่างพระราชบญัญติัเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ียกร่างโดยสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาการจดัการ
มลพิษหรือของเสียท่ีปลายนํ้ า (downstream) เช่น การปล่อยนํ้ าเสีย ในขณะท่ีกฎระเบียบในต่างประเทศ
เนน้การควบคุมท่ีผลิตภณัฑ ์คือ การใชก้ารประเมินวฏัจกัรชีวิตเขา้มาพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น 
แกว้นํ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ เพื่อดูว่ามีผลกระทบอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์
เหล่าน้ี จึงตอ้งดูช่วงใชง้านดว้ย เพราะบางคร้ังกระบวนการผลิตสั้นมาก  
 สาํหรับประเทศไทยเร่ืองภาษีส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนยาก เพราะภาษีท่ีเก็บไดจ้ะไปรวมท่ี
กระทรวงการคลงั แลว้แต่จะจดัสรรไปใชใ้นเร่ืองใด ท่ีผา่นมาจึงหลีกเล่ียงการจดัเก็บในรูปของภาษี
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โดยใชเ้ป็นค่าธรรมเนียมแทน เพื่อให้หน่วยงานนาํไปใช ้ในต่างประเทศมีการกาํหนดเป็นปริมาณ
การปล่อยของเสียของภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมว่าปล่อยท้ิงได้ไม่เกินเท่าใด โดยกาํหนดว่าทั้ ง
อุตสาหกรรมน้ีปริมาณท่ีปล่อยมีค่า COD หรือ BOD ไดไ้ม่เกินเท่าใด หรือกาํหนดโควตาใหแ้ต่ละ
โรงงาน ถา้โรงงานใดปล่อยเกินตอ้งไปซ้ือโควตา้จากโรงงานอ่ืน หรือโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพการ
ผลิตท่ีดีกว่าซ่ึงปล่อยของเสียตํ่ากว่าโควตา้ท่ีไดรั้บ แมว้่าในทางปฏิบติัการซ้ือขายมลพิษทางอากาศ
ของประเทศไทยยงัเป็นลกัษณะท่ีไม่ทางการ แต่ในประเทศไทยมีการทาํแลว้ในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศในเขตควบคุมพิเศษ เช่น การควบคุมปริมาณก๊าซกลุ่มซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ทั้ง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดงันั้น ถา้โรงงานหน่ึงปล่อยเกินก็ตอ้งไปทาํให้โรงงานอ่ืนลดเพื่อทาํ
ให ้Load เท่าเดิม สาํหรับมลพิษทางนํ้าขณะน้ียงัไม่มีการดาํเนินการ 
 อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัควรนาํหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter-Pays 
Principle: PPP) มาใช ้หากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแห่งใดมีการปล่อยนํ้ าเสียสู่
แหล่งสาธารณะ หรือปล่อยอากาศเสียเกินกว่าท่ีมาตรฐานกรมโรงงานหรือกรมควบคุมมลพิษ
กาํหนดไวจ้ะตอ้งเป็นผูช้ดเชยใหแ้ก่รัฐหรือเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ โดยในส่วนของโรงงานท่ีให้
การสัมภาษณ์เห็นด้วยกับการนําเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในเร่ืองของการจัดเก็บภาษี
ส่ิงแวดลอ้มหรือนํ้ าเสียท่ีปล่อยลงสู่แม่นํ้ าลาํคลอง หรือแหล่งนํ้ าสาธารณะ อย่างไรก็ตามในเร่ือง 
Emission trading เช่น การซ้ือขายแลกเปล่ียนปริมาณก๊าซเรือนกระจกระหว่างโรงงานใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัสาํหรับประเทศไทยนั้นคงทาํไดย้าก 
 4.1.1.9  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้

นํ้ าท่ีย ัง่ยนื 
 นกัวิชาการท่านหน่ึงให้ความเห็นว่า การตดัสินใจของผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหาร
โรงงานอุตสาหกรรมในการดาํเนินการหรือปรับเปล่ียนเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือช่วยในการอนุรักษน์ํ้ านั้นทา้ยท่ีสุดจะไปจบลงดว้ยเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์
จะตอบโจทยว์า่ หากรัฐตอ้งการสนบัสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม  A  ปริมาณหน่ึง
นั้น รัฐจะตอ้งใชเ้งินลงทุนเท่าใด โดยหากเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่าแลว้ ดว้ยเงินลงทุนท่ีเท่ากนั หาก
ดาํเนินการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาจลดก๊าซเรือนกระจกไดม้ากกวา่ 
 กลุ่มนกัวิชาการมีความเห็นว่าการรณรงคเ์ร่ืองของการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้
นํ้ าท่ีย ัง่ยนืตอ้งเป็นการทาํต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ไม่ใช่เป็นการทาํตามกระแส โดยควรทาํทุกภาคส่วน ไม่
ว่าจะเป็นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม ครัวเรือน ท่ีอยูอ่าศยั อาคารสาํนกังาน คมนาคมขนส่ง เพราะว่า
เร่ืองโลกร้อนไม่สามารถทาํเองคนเดียว หรือประเทศเดียวไม่ได้ ตอ้งเป็นการร่วมมือกันทั้งโลก 
จะตอ้งเป็นการผลกัดนัให้ทุกคนช่วยกนัลดก๊าซเรือนกระจก การเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ โดยมี
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จุดยืนและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลกัดันการลดโลกร้อน ให้สอดคลอ้งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนบัสนุนใหน้กัวิชาการไทยแข่งขนักนัทาํงานวิจยัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ โดยรัฐเป็นผูจ้ดัสรรทุนเพื่อสนบัสนุนการวิจยั ทั้งน้ี งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองโลก
ร้อนเป็นการมองไปขา้งหนา้ 20, 30 หรือ 100 ปี และจะตอ้งนาํองคค์วามรู้เหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ต่อ
ประเทศและต่อโลก  
 
 4.1.2  ข้อมูลจากการการเข้าร่วมการสัมมนาทีเ่กีย่วข้อง 
            ประกอบด้วยขอ้มูลสําคญัท่ีวิทยากรและผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ความรู้ การแสดงทศันะและ
ขอ้คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็การสมัภาษณ์ฯ ประกอบดว้ย   
 1)  ขอ้มูลการสมัมนาการจดัประชุมมนัสาํปะหลงันานาชาติ 2 คร้ัง ท่ีจดัข้ึนเพื่อแสดง
ศกัยภาพของประเทศไทยในฐานะผูส่้งออกผลิตภณัฑม์นัสําปะหลงัอนัดบัหน่ึงของโลก และเป็น
การจดันิทรรศการดา้นมนัสําปะหลงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนาประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนกรมการคา้ต่างประเทศ  สมาคมการคา้มนัสาํปะหลงั และสมาคมผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 
และสมาคมโรงงานผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัไทย ตวัแทน ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผูน้าํเขา้และส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยเผยแพร่
ขอ้มูลและผลการสมัมนาทางเวบ็ไซต ์  http://www.worldtapiocastarch.com 
                    (1)  การประชุมนานาชาติ World Tapioca Conference 2013 วนัท่ี 19-23 
มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดันครราชสีมา 
 (2)  การประชุมนานาชาติ World Tapioca Conference 2015 วนัท่ี 23-26 
มิถุนายน 2558  ณ โรงแรมดุสิตธานี  พทัยา จงัหวดัชลบุรี  
 2)  ขอ้มูลจากการเขา้ร่วมสมัมนาอ่ืนๆ ท่ี 4 คร้ัง ไดแ้ก่ 
               (1)  The 1st Eco-Engineering Seminar, Life Cycle Thinking (LCT), Life Cycle 
Assessment (LCA) and Carbon Footprint (CFP) Applications towards Green Industry and Society  
จดัโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม (หลกัสูตรนานาชาติ) วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ 
หอ้งสมัมนา 114  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวดันครปฐม เป็น
การจดัสัมมนาเพื่อใหค้วามรู้แก่นกัศึกษา ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และผูส้นใจ ไดมี้การ
แลกเปล่ียนความเห็นในการกาํหนดแนวทางความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื
โดยการประยกุตห์ลกัการคิดตลอดวฏัจกัรชีวิต หลกัการประเมินตลอดวฏัจกัรชีวิต และการประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์โดยในการสัมมนาไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ อาทิเช่น รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ธาํรงรัตน์ มุ่งเจริญ  ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ฉพาะทางดา้นการประเมินวฏัจกัรชีวิตและ
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พฒันาผลิตภณัฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ ศาสตราจารย ์ดร. แชบเบียร์ กีวาลา บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้น
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 (2)  โครงการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และปิดโครงการฟุตพร้ินทน์ํ้ าในผลิตภณัฑ์
อาหารและเกษตร  จดัโดยสํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกบั                          
ศูนย์เ ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยการสนับสนุนทุนวิจยัโดยสํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ผลงานโครงการนาํร่องในการคาํนวณฟุตพร้ินทน์ํ้ าของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ีภาครัฐดาํเนินการร่วมกบัภาคเอกชนจาํนวน 12 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั อุตสาหกรรมอาหารสยาม จาํกดั บริษทั อุตสาหกรรมอ่างเวียน (นครราชสีมา) จาํกดั บริษทั 
หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั มหาชน (โรงแปรรูปสัตวน์ํ้ า แกลง) 
บริษทั ซีพีเอฟผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั (โรงงานแปรรูปเน้ือไก่และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1) 
บริษทั ยเูนียนโพรเซ็นโปรดกัส์ จาํกดั บริษทั  ซี.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั บริษทั ไทยรวมสินพฒันา
อุตสาหกรรม จาํกดั บริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืช จาํกดั บริษทั  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั
(มหาชน) (โรงคดัไข่นครหลวง) บริษทั แดร่ีโฮม จาํกดั และ บริษทั พี.บี.ฟิชเชอร่ี โปรดกัส์ จาํกดั 
โดยให้บริษทัเหล่าน้ี คดัเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทุก sector ในกลุ่มเกษตรและ
อาหาร มีทั้งขา้ว สับปะรดกระป๋อง ผลิตภณัฑน์ม (ท่ีเป็นระบบอินทรีย)์  นํ้ าอดัลม(โค๊ก) ไข่ไก่ เน้ือ
ไก่  ปลาทูน่ากระป๋อง กุง้ (ทั้งกุง้ท่ีแช่แข็งและกุง้ท่ีแปรรูป ไดแ้ก่ เก๊ียวกุง้) กลุ่มเคร่ืองปรุง ไดแ้ก่  
นํ้ามนัพืช กบันํ้ าตาลทราย โดยคดัเลือก บริษทัตวัแทน 4 บริษทั มาเล่าประสบการณ์ การดาํเนินการ 
และปัญหาอุปสรรคของการทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
 (3)  โครงการส่งเสริมการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศอุตสาหกรรม จดัโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกบั สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย วนัท่ี 20 กนัยายน 2556 ณ ห้องกษตัริยศึ์ก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เป็น
โครงการเพื่อส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นไปในแนวทาง อุตสาหกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ (Eco-efficiency) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ซ่ึงเนน้การ
พฒันาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดาํเนินการดา้นระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ โดย
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเพื่อพฒันากระบวนการผลิต การจดัซ้ือวตัถุดิบและการบริหาร
จดัการระบบปฏิบติังานในโรงงาน ซ่ึงนอกจากจะเน้นในเร่ืองการเพิ่มผลกาํไร ลดตน้ทุน ในการ
แข่งขนัเชิงธุรกิจการคา้ ยงัเนน้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม การลดของเสีย การป้องกนัการเกิดมลพิษ การใช้
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ทรัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่กนัไปดว้ย รวมถึงการพฒันาชุมชนรอบขา้งให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทาํใหอุ้ตสาหกรรมอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งเป็นสุขและยัง่ยนื 
 (4)  การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพร้ินทแ์ละคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องการแปรรูป
ข้าวโพด  อ้อย   และสับปะรด จัดโดย  ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกบั สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (ผูใ้ห้
ทุนสนบัสนุนการวิจยั) วนัท่ี 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากภาคการศึกษา นกัวิชาการ 
จากหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน การสัมมนาจดัข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลการคาํนวณการวิเคราะห์วอเตอร์
ฟุตพร้ินทแ์ละคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมขา้งตน้ รวมถึงการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เพาะปลูกจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์การช้ีประเด็นผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อม
ทั้งเสนอแนวทางการจดัการการใชน้ํ้ าและการจดัการคาร์บอนอยา่งเหมาะสม 
 โดยสรุปประเดน็และสาระท่ีไดจ้ากการประชุมขา้งตน้ ไดด้งัน้ี 
                1)  ประเทศกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ไดแ้ก่ กมัพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว มีนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกมนัสําปะหลงั โดยเฉพาะประเทศลาวไดแ้หล่งเงินทุนสนับสนุนจากประเทศจีน
เพราะจีนเป็นผูน้าํเขา้มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัรายใหญ่ ขณะท่ีประเทศไทยโอกาส
ในการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัของไทยคงทาํไดย้าก ดงันั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงไดมี้การ
จดัโซนน่ิงในพื้นท่ี  49  จงัหวดั เพื่อลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั และร่วมมือกบั
กลุ่มสหกรณ์และองคก์รต่างๆ ในการวิจยัเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยตั้งเป้า
ผลผลิตไวท่ี้ 5 ตนั/ไร่ โดย แนวโนม้ในอนาคตอาจตอ้งมีการจดัสรรผลผลิตมนัสาํปะหลงัในสดัส่วน
ท่ีเหมาะแก่หลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การผลิตแป้งมนัเพื่อบริโภคโดยตรง การนาํแป้งมนัสาํปะหลงั
หมกัเพื่อผลิตเอทานอล และใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ 
   2)  ผูป้ระกอบการโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั เห็นว่าโปรแกรมวิจยัและพฒันามนั
สาํปะหลงัภายใตแ้ผนกลยุทธการวิจยัพฒันา สวทช. มีประโยชน์อย่างมาก หากกลุ่มเกษตรกรเขา้
ร่วมในโปรแกรมดงักล่าวจาํนวนมาก จะทาํหน่วยงานของรัฐจะไดท้ราบถึงขอ้มูลในการวางแผน
และระยะเวลาการเพาะปลูก การเก็บเก่ียว เพื่อท่ีจะได้ทราบปริมาณท่ีแน่นอนของวตัถุดิบมนั
สาํปะหลงัท่ีจะเขา้สู่กระบวนการผลิตแป้งมนั นอกจากน้ี ยงัจะช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดจากการ
ขนส่งหวัมนัสาํปะหลงัท่ีเกบ็เก่ียวเขา้สู่โรงงานโดยมีความสด สะอาด และมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูง 
  3)  ในการประชุมสัมมนา World Tapioca Conference 2015 ไดจ้ดัให้มีการ
อภิปรายกลุ่มหวัขอ้ “Thai Tapioca’s Strategic Roadmap: ยทุธศาสตร์การคา้มนัสาํปะหลงัของไทย 
โดยได้มีการเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ สมาพันธ์ชาวไร่มันสําปะหลัง 
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นักวิชาการอิสระผูเ้ช่ียวชาญด้านการใช้มนัสําปะหลงัในอาหารสัตว์ นักวิจยัอาวุโส ศูนยพ์นัธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สมาคมโรงงานผลิตมนัสาํปะหลงัไทย และศูนยว์ิจยัพืช
ไร่ระยอง โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
                      (1)  เป้าหมายยุทธศาสตร์มนัสําปะหลงัของไทยท่ีนําเสนอโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2563 จะมีการส่งออกมนัสาํปะหลงัไม่ตํ่า
กว่า 120,000 ลา้นบาท และ 150,000 ลา้นบาท ภายในปี 2569 โดยคาดว่าจะเพิ่มผลผลิตมนั
สาํปะหลงัไดเ้ป็น 5 ตนั/ไร่ ในปี 2563 และ 7 ตนั/ไร่ ในปี 2569 และวางแผนเพื่อมุ่งเพิ่มการผลิตเอ
ทานอล 25,000 ลา้นบาท ผา่นการขบัเคล่ือนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการผลิต 
การบริหารจดัการพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพ การขยายตลาดการคา้และการลงทุนในอาเซียน สร้าง
ความเช่ือมัน่ดา้นความเป็นผูน้าํการคา้มนัสาํปะหลงัโลก การพฒันาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 
 (2)  ประเทศไทยมีปัญหาและขอ้จาํกดัในการบริหารผลผลิตมนัสาํปะหลงัให้
คงท่ีตลอดปีและดา้นการบริหารจดัการพ้ืนท่ีซ่ึงยงัคงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
สาํหรับการเพาะปลูกอีกมาก มีปัญหาเร่ืองโรคระบาดและขาดการพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงหาก
ไดรั้บการส่งเสริมและมีการบริหารจดัการท่ีดี ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็น
ผูน้าํในการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของโลกอยา่งย ัง่ยนืไดไ้ม่ยาก 
 (3)  ในอดีตคนไทยมีความเช่ือว่า มนัสาํปะหลงั คือพืชทาํลายดินและไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมใหเ้พาะปลูก แต่ปัจจุบนัมนัสาํปะหลงัไดก้ลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศ
ไทย  เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีนาํไปใช้ประโยชน์ไดใ้นหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรม
อาหาร อาหารสัตว ์พลงังานทดแทน ยารักษาโรค เคร่ืองสาํอาง กระดาษ ส่ิงทอและอ่ืนๆ สามารถ
ปลูกไดต้ลอดทั้งปี ไม่ไดท้าํลายดินมากกว่าไปพืชกว่าพืชชนิดอ่ืน ตน้ทุนในการเพาะปลูกตํ่า เพราะ
สามารถเกบ็ท่อนพนัธ์ุเพื่อเพาะปลูกในปีถดัไปได ้ ทนแลง้ไดดี้ และตอ้งการการดูแลนอ้ย 
 (4)  สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร คาดวา่ ปี 2564 ความตอ้งการหวัมนัสดเพื่อ
ใชใ้นประเทศและเพ่ือการส่งออกจะมีสูงถึง 43 ลา้นตนั ดงันั้น เพื่อให้การปลูกมนัสาํปะหลงัเป็น
อาชีพท่ีย ัง่ยนื เกษตรกรไทยจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาทั้งในเร่ืองปริมาณผลผลิตท่ีไม่สมํ่าเสมอ เร่ือง
การจดักาฟ้ืนบาํรุงดิน การจดัหาแหล่งนํ้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต การหาความรู้เพิ่มเติมเร่ืองเทคโนโลยกีาร
ผลิต และการขยายตลาด 
 (5)  มนัเสน้และมนัอดัเมด็สามารถใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์พื่อทดแทนธญัพืชอ่ืนได้
อยา่งเตม็ท่ีในสูตรอาหารสัตวทุ์กชนิด ซ่ึงขอ้ดีของการใชม้นัสาํปะหลงัในอาหารสัตว ์คือ แป้งท่ีอยู่
ในมนัสําปะหลงัเป็นแป้งอ่อนท่ีย่อยง่ายกว่าธัญพืชชนิดอ่ืน ปลอดสารพิษจากเช้ือรา มีปริมาณ
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แบคทีเรียและยีสตท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดโรคสูง ช่วยเพ่ิมกรดท่ีมีประโยชน์ต่อเซลลใ์นลาํไส้ ช่วยให้ระบบ
การดูดซึมสารอาหารของสัตว์ทาํงานดีข้ึน นอกจากน้ี ยงัช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในอาหาร ลดอตัราการตายของสัตว ์ทั้งน้ี เม่ือไม่การใชย้าปฏิชีวนะในสัตว ์จะส่งผลดีต่อ
ผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บประทานเน้ือสตัวท่ี์มีความปลอดภยัและส่งผลดีต่อสุขภาพ 
 (6)  การวิจยัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัมนัสาํปะหลงัอย่างมาก โดยช่วยสร้างความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั (เช่น 
แป้งท่ีปราศจากอมิโลส  แป้งท่ีมีอะมิโลสและฟอสเฟตสูง เป็นตน้)  ช่วยเพิ่มผลผลิต (การพฒันา
และปรับปรุงสายพนัธ์ุและควบคุมตน้ทุน) ช่วยปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตและการแปร
รูป (การใชเ้ทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดของเสียและมลพิษ และประหยดัพลงังาน) และสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณภาพเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ เช่น การใชแ้ป้งมนัเพื่อ
ผลิตสินคา้ท่ีปราศจากกลูเตน สําหรับผูป่้วยท่ีไม่สามารถบริโภคกลูเตน (การแพก้ลูเตน เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบย่อยทางพนัธุกรรม ไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบภูมิคุม้กนั เกิดข้ึนเม่ือกลูเตนไม่
สามารถย่อยผ่านเขา้สู่ลาํไส้เล็ก ทาํให้เกิดอาการ เช่นเดียวกบัการแพน้ม ผูแ้พก้ลูเตนอาจมีอาการ
ทอ้งอืด มีก๊าซในกระเพาะ และทอ้งเสีย แต่ไม่มีอาการอกัเสบของลาํไส้อย่างรุนแรง) ซ่ึงยงัมีมียา
รักษาโดยตรง ตอ้งบริโภคอาหารท่ีไม่มีกลูเตน เท่านั้น ดงันั้น มนัสาํปะหลงัจึงไม่เป็นเพียงแค่อาหาร
หลกั แต่เป็นวตัถุดิบใชใ้นอุตสากรรมต่างๆมากมาย ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่
อาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ ทั้งน้ี การผลิตมนัสําปะหลงัท่ีย ั้งยืน โยมุ่งเน้นท่ีการปรับปรุง
พฒันามันสําปะหลังและการลดต้นทุน จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้มันสําปะหลังใน
อุตสาหกรรมไดเ้พิ่มมากข้ึน และส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  
 (7)  การท่ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให้ความสาํคญักบัเร่ืองสุขภาพมากข้ึน จึงเป็น
โอกาสดีสําหรับการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพท่ีทาํจากแป้งมนัสําปะหลงั (อาหารท่ีไม่ตดัแต่ง
พนัธุกรรม ไม่มีสารเคมี ไม่มีกลูเตน นํ้ าตาลนอ้ย) รวมทั้งวสัดุทางชีวภาพใชใ้นทางการแพทย ์เพื่อ
ตอบวนองกลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวท่ีมีจาํนวนมากข้ึน 
 (8)  การเขา้สู่ AEC จะส่งผลใหก้ารคา้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทาํได้
อย่างเสรี โดยจะลดกาํแพงภาษีและเพิ่มการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือขายระหว่างประเทศ
สมาชิก การรวมตงัภายใต ้ AEC น้ี ทาํให้อาเซียนมีอาํนาจในการต่อรองในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึน 
และส่งผลใหอ้ตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน 
 (9)  การเปิดการคา้เสรีภายใต ้AEC อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตมนัสาํปะหลงั
ของไทยไม่มากนัก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการผลิตและส่งออกมนั
สาํปะหลงัเพราะตน้ทุนการผลิตต่อไร่ตํ่า มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและพฒันาการแปร
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รูปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ไทยควรเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีดงักล่าว โดยเนน้ยุทธศาสตร์ 3 
ดา้น คือ ดา้นการผลิต โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ สนับสนุนการวิจยัในการผลิตและแปรรูป 
พฒันาโลจิสติกใหมี้คุณภาพเพื่อลดตน้ทุนการผลิต ดา้นการตลาด โดยพฒันาช่องทางทางการคา้ ให้
สินเช่ือต่อเกษตรกรในการชะลอการขุดหัวมนัสําปะหลงั และส่งเสริมการแสดงสินคา้จากมนั
สําปะหลงั นโยบายและการจดัการ โดยรัฐบาลควรออกนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการผลิต 
พฒันาดา้นการคา้และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการวิจยัอยา่ง
พอเพียง พฒันาบุคลากรและการถ่ายทอดความรู้ต่อเกษตรกรและผูผ้ลิต รวมทั้งให้รัฐตั้งหน่วยงาน
ดูแลมนัสาํปะหลงัโดยเฉพาะเพ่ือดูแลอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัในภาพรวม 
 (10)  ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้มนัสําปะหลงัอนัดบัหน่ึงของโลก 
รองลงมาคือ เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยตลาดหลกัสาํหรับ Cassava Particles คือ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
และนิวซีแลนด์ ส่วนตลาดหลกัสาํหรับแป้งมนั ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย ทั้งน้ี จีนเป็นคู่คา้
มนัสาํปะหลงัรายใหญ่ท่ีสุดของไทย โดยมีการนาํเขา้มนัเส้นเพื่อผลิตเอทานอล และแป้งมนัสาํหรับ
การผลิตแป้งแปรรูปในอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงทอ และมีแนวโนม้การนาํเขา้มนัเส้นและแป้ง
มนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยัส่งเสริมการนาํเขา้สินคา้มนัสาํปะหลงัจากไทย เช่น อุตสาหกรรม
ปลายนํ้ าในจีน เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทาํให้ความตอ้งการใช้
แป้งมนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึน อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลซ่ึงเติบโตสูงข้ึน มีความตอ้งการใช้
มนัเส้นในปริมาณมาก โดยในระยะท่ีผา่นมาค่าแรงและราคามนัสาํปะหลงัเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีการ
ผลิตมนัสําปะหลงัในจีนลดลง รวมทั้งการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัในจีนเป็นไปตามฤดูกาล อีกทั้ง
ระบบการจดัการนํ้าเสียเป็นไปไดย้าก ทาํใหรั้ฐบาลจีนลดจาํนวนโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
  (11)  การอนุรักษส์ายพนัธ์ุ เช้ือพนัธุกรรมมนัสาํปะหลงัมีความสาํคญัอยา่งยิง่ 
เน่ืองจากมนัสาํปะหลงัเป็นพืชท่ีให้พลงังานสูง โดยเฉพาะในเขตทวีปแอฟริกา ซ่ึงมนัสาํปะหลงัมึ
ความสาํคญัต่อความมัน่คงทางอาหาร อีกทั้งยงัมีประโยชน์หลากหลายทั้งในดา้นอุตสาหกรรมและ
พาณิชย ์โดยมี International Center for Tropical Agriculture (ICTA) เป็นหน่วยงานสาํคญัสาํหรับ
การอนุรักษส์ายพนัธ์ุท่ีมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมในพื้นท่ีท่ีหน่วยงานนั้นตั้งอยู ่ในปี 2544 
CIAT และกรมวิชาการเกษตรไดร่้วมมือกนัก่อตั้งศูนยร์วบรวมพนัธุกรรมมนัสาํปะหลงัในประเทศ
ไทย โดยตั้งแต่ ปี 2545  ศูนยว์ิจยัพืชไร่ระยองไดรั้บเช้ือพนัธุกรรมมนัสาํปะหลงัจาก CIAT รวม
ประมาณ 628 สายพนัธ์ุ คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 10 ของสายพนัธ์ุท่ีอนุรักษไ์วท่ี้ CIAT ประเทศ
โคลมัเบีย โดยเกบ็รักษาสายพนัธ์ุดงักล่าวไวใ้นหอ้งปฏิบติัการและในแปลงทดลองเพื่อวิจยัลกัษณะ
พิเศษเฉพาะสภาพในประเทศไทย โดยศูนยว์ิจัยพืชไร่ระยอง ทาํหารศึกษารายละเอียด ได้แก่ 
ลกัษณะใบ ลาํตน้ หัว รสชาติ ของมนัสาํปะหลงัสายพนัธ์ุท่ีไดรั้บจาก CIAT และสายพนัธ์ุในไทย
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และประเทศเพ่ือนบา้น เพื่อพฒันาสายพนัธ์ุให้มีความเหมาะสมกบัสภาพในประเทศไทย มีความ
ตา้นทานโรคและศตัรูพืช เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตและแป้งสูง เก็บเก่ียวไดร้วดเร็วและนาํไปผลิตเอทานอล 
ไซยาไนดต์ํ่าและรสชาติดี 
 4)  ภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ “ฟุตพร้ินทน์ํ้ าผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหาร” ให้
ความเห็นวา่การประเมินวฏัจกัรชีวิตมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อทั้งธุรกิจและส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับธุรกิจท่ี
ผลิตอาหารจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าแปรตามจาํนวนผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น จึงควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใชน้ํ้ า (Eco-Efficiency) ซ่ึงการทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ะช่วยใหเ้ราวดัการใชน้ํ้ าไดจ้ริงไม่ใช่
แค่คาํพูดว่าใช้นํ้ าน้อยลง นอกจากน้ี ยงัมองว่าการประเมินวฏัจกัรชีวิตเป็นจุดแข็งของธุรกิจใน
อนาคต โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้เกษตรกรรม จะช่วยใหป้ระเทศผูน้าํเขา้เห็นว่าประเทศไทยมีศกัยภาพ
ในการรองรับมาตรฐานหรือนโยบายของประเทศเหล่านั้นไดห้รือไม่ 
 5)  การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทค์วรทาํควบคู่กนัไป เพราะ
เป็นการมองทั้งเร่ืองพลงังาน การใชน้ํ้ าและการจดัการของเสียท่ีย ัง่ยนื และยงัเป็นการพฒันาองคก์ร 
ช่วยให้องคก์รมีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยการทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินทแ์ละคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทท่ี์ง่ายท่ีสุดคือการระดมสมองหรือพูดคุยกนัระหว่างทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะทาํใหก้ารจดัเก็บ
ขอ้มูลทาํไดง่้ายและรวดเร็ว 
 6)  สําหรับประเทศไทยแล้ว การทาํวอเตอร์ฟุตพร้ินท์และคาร์บอนฟุตพร้ินท์จะ
ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางแข่งขนั (Competitive Advantage) ทางการคา้ เพราะเป็นรายตน้ๆ ของโลกท่ี
ดาํเนินการในเร่ืองเหล่าน้ีนอกจากน้ี ในกรณีท่ีสินคา้ของประเทศไทยถูกโจมตีว่ามีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมาก ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยหกัลา้งวา่สินคา้ของไทยไม่ไดมี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากตามท่ีถูก
กล่าวหา 
 7)  แมว้่าการดาํเนินการประเมินวฏัจกัรชีวิตในประเทศไทยมีมานานนบัสิบปี แต่
นกัวิชาการในดา้นน้ียงัมีน้อย อุปสรรคอีกประการหน่ึงคือขอ้มูลท่ีหาไดมี้อยู่อย่างจาํกดั ซ่ึงขอ้มูล
ปูมหลงั (Background data) เป็นส่ิงจาํเป็น การประเมิน LCA ตอ้งทราบขอ้มูลจาํนวนมากและ
เขม้ขน้ (a lot of intensive data) แมว้่าขณะน้ีหน่วยงานกลาง ซ่ึงไดแ้ก่ องคก์ารบริหารการจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก และ ศูนยโ์ลหะและวสัดุแห่งชาติ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งดีแลว้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มูลกลางของประเทศไทย (Thai national data) แต่ปัจจุบนัฐานขอ้มูลเก่ียวกบั emission factors 
ของกระบวนการผลิตยงัมีน้อย นอกจากน้ี การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์
เป็นเร่ืองเทคนิคเฉพาะทางทาํใหย้ากต่อการเขา้ใจ 
 8)  ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และ
ปลายนํ้ า จะตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับกบักระแสจากการรวมตวัของเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
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ทั้งในเร่ืองของผลิตภาพ สายพนัธ์ุ วิธีการเก็บเก่ียว กระบวนการแปรรูปวตัถุดิบ ระบบชลประทาน 
และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงทั้ งกระบวนการทางภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และเป็นการสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บั
คู่ค้าของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังซ่ึงมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิต
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 9)  ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ หากเป็นในระดบัอุตสาหกรรมแลว้ การท่ีบริษทัต่างๆ มี
ผลิตภณัฑท่ี์ทาํการประเมินแลว้จะช่วยเป็นแรงกระตุน้ใหบ้ริษทัอ่ืนๆ ทาํตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
บริษทัใหญ่ท่ีสินคา้หลายชนิดผลิตจากวตัถุดิบตน้นํ้ าหรือตน้ทางชนิดเดียวกนัการทาํคาร์บอนฟุตพ
ร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทไ์ปพร้อมๆ กนัหลายผลิตภณัฑจ์ะทาํใหค่้าใชจ่้ายต่อผลิตภณัฑล์ดลงอยา่ง
มาก  
 10)  ทั้งคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทจ์ะประสบความสาํเร็จไดย้งัข้ึนอยูก่บั
ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร เพราะหลายบริษทัท่ีระดบัปฏิบติัการสนใจและอยากทาํแต่หากไม่ไดรั้บ
การยนิยอมจากผูบ้ริหารก็จะทาํใหเ้กิดอุปสรรคเน่ืองจากตอ้งใชข้อ้มูลจากทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ แผนก ทั้ง
ขอ้มูลท่ีเก็บโดยตรงจากโรงงาน หรือการเก็บขอ้มูลทางออ้มจากหน่วยงานภายนอก เช่น จาก
ฐานขอ้มูลเกษตรและอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

4.2  การวเิคราะห์นโยบายเพ่ือการจดัการส่ิงแวดล้อม 
 
 4.2.1  การวเิคราะห์นโยบายเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมในประเทศ 
 จากการทบทวนนโยบายและแผน รวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 รวมถึงขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการสัมภาษณ์และการเขา้ร่วมสัมมนา มาประกอบในการวิเคราะห์นโยบายการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในประเทศสามารถนาํมาสงัเคราะห์ประเดน็ต่างๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
 4.2.1.1  แนวทางในการจดัทาํแผน   

 1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํแผนทั้งการจดัทาํยุทธศาสตร์ และ
แผนงานหลกัในดา้นต่างๆ ไดมี้การนาํกรอบทิศทาง วิสัยทศัน์ และเป้าหมายของแผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเป็นแผนหลกัของการพฒันาประเทศ 
มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนท่ีหน่วยงานของตนรับผดิชอบ ตวัอยา่งเช่น แผนการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ)โดย
มีลาํดบัชั้นของการวางแผน ดงัแสดงใน ภาพที่ 4.1  นอกจากน้ี ยงัไดมี้การจดัทาํแนวทางการ
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ขบัเคล่ือนแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั ดงัแสดงใน 
ภาพที่ 4.2  จากท่ีกล่าวมาแลว้จึงทาํให้เห็นว่าการจดัทาํแผนต่างๆ ของประเทศไทยในปัจจุบนัมี   
ทิศทางเป้าหมายและการดาํเนินงานท่ีชดัเจนซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
 

 
ภาพที ่4.1  ตวัอยา่งลาํดบัชั้นของการวางแผน (Hierarchy of Planning) ดา้นการจดัการคุณภาพ 
                ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเตรียมพร้อมและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพที ่4.2  แนวทางการขบัเคลื่อนแผนการจดัารคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่การปฏิบตัิ 
แหล่งทีม่า:  กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอ้ม,  2555 : 109.   
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   2) การดาํเนินการจดัทาํแผนต่างๆ ยงัไดมี้การปรับระยะเวลาของแผนใหมี้ระยะเวลา
ดาํเนินการอยูใ่นช่วงเดียวกนัเพื่อใหง่้ายต่อการบูรณาการความเช่ือมโยงของแผนต่างๆ ในระยะเวลา
เดียวกนั รวมทั้งสะดวกต่อการติดตามผลการดาํเนินงาน การบรรลุตวัช้ีวดัผลผลิต และผลลพัธ์ ของ
ทั้งผูบ้ริหารระดบันโยบายและระดบัปฏิบติังาน ตวัอย่าง เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) แผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2555-2559) และแผนยทุธศาสตร์การ
วิจยัดา้นการจดัการนํ้า (พ.ศ. 2555-2559)  
   4.2.1.2 ความเช่ือมโยงของแผนต่างๆ  
   เพื่อเป้าหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก พบว่ากระบวนการปลูก ตั้งแต่การเก็บเก่ียว การขนส่ง จนถึงการผลิต 
และการส่งออก นั้น ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในการดาํเนินการเพื่อให้อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัมีการ
ผลิตและบริโภคอยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความจาํเป็นท่ีกระบวนการต่างๆ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงดา้นการบริหารจดัการนํ้ าและพลงังาน โดย
จากการศึกษาพบว่า การกาํหนดรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมนัจะตอ้งมี
การ            บูรณาการแผนต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถดาํเนินการและผลกัดนัให้ประเทศ
ไทยมีศกัยภาพในการเป็นผูน้าํการส่งออกแป้งมนัสําปะหลงัต่อไป เน่ืองจากเฉพาะอุตสาหกรรม
แป้งมนัสําปะหลงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยกว่า 41,000 ลา้นบาทต่อปี (ขอ้มูลการ
ส่งออก สมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย ปี พ.ศ. 2557) โดยก่อให้เกิดการจ้างงานตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และหากรวมถึงมูลค่าต่อเน่ืองท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงัรวมถึงการจา้งงานท่ีมากข้ึน 
โดยในปี พ.ศ. 2552 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ตํ่ากว่า 300,000 ลา้น
บาท และมีการจ้างงานรวม 3.6 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก สํานักพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยทุธศาสตร์วิจยัพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั: 21) ดงัใน ภาพที่ 4.3 ทั้งน้ี จากการรวมรวมและ
วิเคราะห์ พบว่านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนหลกัๆ ท่ีมีความสําคญัและสนับสนุนการพฒันา
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัมีความเช่ือมโยง ไดแ้ก่ แผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งของภาคเกษตร ความมัน่คงดา้นอาหารและ
พลงังาน) แผนการจดัการคุณถาพส่ิงแวดลอ้ม แผนบริหารจดัการนํ้ า ยทุะศาสตร์การวิจยัจดัการนํ้ า 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและทางเลือก แผนยุทธศาสตร์และวิจยัพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงั สรุปได ้ดงั ภาพที ่4.4 (1)-ภาพที ่4.4 (6) 
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ภาพที ่4.3  ห่วงโซ่เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั ปี พ.ศ. 2552 
แหล่งทีม่า:  สาํนกัพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2554:29. 
 
 
 

 
 
ภาพที ่ 4.4(1)  ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
                        อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
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ภาพที ่4.4(2)   ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
                       อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
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ภาพที ่4.4(3)  ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
                       อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  

 



257 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.4(4)  ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
                       อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
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ภาพที ่4.4 (5) ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
          อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



259 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4(6)  ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร์และแผนต่างๆ ต่อการพฒันาศกัยภาพของ 
          อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
 
 4.2.2  การวเิคราะห์นโยบายเพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมในต่างประเทศ 
 เน่ืองจากการศึกษาเร่ือง “การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทต์ามหลกั
ประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเพื่อกําหนดนโยบายการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม” น้ี  ได้ให้ความสําคัญต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้นํ้ า ท่ี เกิดจาก
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ดงันั้น ในการวิเคราะห์นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ต่างประเทศ จึงเนน้ในเร่ืองของสถานภาพของนโยบายและทิศทางต่อไปในการดาํเนินการในหวัขอ้
การประเมินวฏัจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท์ และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ และนโยบายการค้าและ

ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ประเทศ 
 การเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 
 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคบนความเท่าเทยีมกนัของสังคม 
 การเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนทีเ่กีย่วข้อง
กบัอุตสาหกรรมผลติแป้งมันสําปะหลงั 

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
(พ.ศ. 2555-2564)

การส่งเสริมพลงังานทดแทนเพ่ือใช้ในการผลติไฟฟ้าและความร้อน 
 มาตรการสนบัสนุนการรับซ้ือไฟฟ้า 

- การรับซ้ือไฟฟ้าในอตัราคงท่ี (Feed in Tariffs: Fit)/          
การสนบัสนุนราคาส่วนเพิ่ม (Adder) 



260 
 

 
 
 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ต่อไป 
 4.2.2.1  นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิต 
 ในบทความเร่ือง European Platform on Life Cycle Assessment (LCA). 
(Environment-European Commission: htpp://ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm) นั้น กลุ่ม
สหภาพยโุรปไดใ้ห้ความสาํคญัต่อหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 
โดยระบุว่า LCA เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการประเมินศกัยภาพเชิงผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองมือประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ และท่ีผ่านมาบริษทัและ
องคก์รธุรกิจไดใ้ช ้LCA เพื่อเป็นเคร่ืองมือในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 1)  ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรชีวิตในสินคา้ของตน ทาํให้
สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและนาํไปสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั  

2)  ส่ือสารกบัหน่วยงานภาครัฐ ว่าองค์กรหรือบริษทัน้ีไดแ้สดงความ
รับผดิชอบต่อสงัคมในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 

3)  ประกอบการตดัสินใจปรับปรุงดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การ
เลือกวสัดุ/เทคโนโลยีท่ีใช้ การพิจารณาเกณฑ์หรือขอ้กาํหนดในการออกแบบ รวมถึงการนํา
ผลิตภณัฑก์ลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ 

4)  ประกอบการพิจารณาเลือกในการจดัซ้ือและลงทุนดา้นเทคโนโลยีหรือ
ระบบนวตักรรม เน่ืองจาก LCA สามารถใชใ้นการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ของ
ระบบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือประเภทเดียวกนัได ้

5)  วดัและตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า 
โดยดูผลว่าคุม้ค่าหรือไม่ในการลดผลกระทบบางอย่างเพื่อไดม้าซ่ึงการเพิ่มผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากการเลือกซ้ือเลือกใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆ กนั ระหว่าง ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม กบัผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั และการร่อยหรอของทรัพยากรท่ีใชไ้ป 

หน่วยงานภาครัฐควรมีการนําหลักการคิดตลอดวฏัจักรชีวิตหรือแนวทางการ
ประเมินวฏัจกัรชีวิต (LCA) มาใชเ้พื่อ 

1)  หารือระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมถึงการดาํเนินนโยบายของภาครัฐ
โดยเฉพาะนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้่าการดาํเนินการโครงการไดค้าํนึงถึง
ผลกระทบอยา่งรอบคอบและรอบดา้นท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้า 
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2)  เ ป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  ในนําผลการ
ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ เผยแพร่แก่
สาธารณชน 

3)  วิเคราะห์ถึงรูปแบบของการผลิตและบริโภคท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มไดใ้น
หลายระดบั 

4)  นาํขอ้มูลจากการประเมินผล LCA มาใชเ้พื่อการกาํหนดเกณฑ ์(Criteria) 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดทาํเป้าหมายการดําเนินการของ
แผนปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภณัฑท่ี์ใช้
พลงังาน (energy-using product) ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว (Green 
Procurement) ตามกฎหมายและระเบียบของสหภาพยโุรป  (European Union Directives) และใน
การจดัทาํขอ้มูลผลกระทบของผลิตภณัฑต่์อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Product Declarations: 
EPDs) 

อยา่งไรก็ตาม LCA เป็นเคร่ืองมือช่วยการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่ไม่
รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ    
 4.2.2.2  นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
 การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ไดรั้บการนาํมาใชใ้นการประเมินทั้งในผลิตภณัฑ์
และสินคา้บริการ รวมถึงการประเมินองคก์รเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า โดยผลจากการ
ประเมินจะทาํให้ทราบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนใดของกิจกรรม ทั้งน้ี สหราช
อาณาจกัรไดต้ั้งเป้าหมายในภาพรวมว่าในการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หลงัจาก ปี ค.ศ. 2050 อตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ้งลดลงจนถึงอตัราท่ีติดลบ นอกจากน้ี 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์จดัทาํข้ึนไม่ว่าจะเป็น 1) PAS2050 ท่ีจดัทาํข้ึนโดย
หน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจกัร เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการประเภทเดียวกนัเพื่อเป็นขอ้มูลทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการ 2) คู่มือสําหรับบริษทัและองค์กรเพ่ือความเตรียมพร้อมต่อการรายงานปริมาณการ
สะสมก๊าซเรือนกระจกในผลิตภณัฑ ์           3) ISO 14067: มาตรฐานในการคาํนวณและวิเคราะห์
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์ควรจะตอ้งมีการปรับประสาน (Harmonization) ในเร่ืองของ
เป้าหมายร่วมกนั รวมถึง หลกัการ นิยาม คาํจาํกดัความ วิธีการ  เง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ (Steele, 
2012: WTO CTE Information Session on “Carbon Footprint and Labeling Scheme”)  
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 ผลการวิจยัท่ีเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองฉลากคาร์บอนในสหภาพยุโรปในคาํถามท่ีว่า 
“ขอ้มูลการปล่อยคาร์บอนของผลิตภณัฑท่ี์ระบุไวใ้นผลิตภณัฑ”์ มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ผูซ้ื้อ และนกั
ลงทุนอยา่งไร?  (Dale, 2010: Slide No.7) พบว่า ร้อยละ 72 ของผูใ้หข้อ้มูลใหก้ารสนบัสนุนการ
บงัคบัให้ติดฉลากฉลากคาร์บอนลงบนสินคา้ ร้อยละ 47 เห็นความสําคญัของฉลากส่ิงแวดลอ้ม 
(Eco-Label) ขณะท่ีร้อยละ 26 ไม่เคยอ่านขอ้ความท่ีติดอยูบ่นฉลากเลย และมีจาํนวนถึงร้อยละ 48 
ไม่เช่ือถือขอ้มูลตามท่ีระบุในฉลาก ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพและราคาของ
ผลิตภณัฑม์ากกวา่ท่ีจะใส่ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 
 4.2.2.3  นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
 ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีใหค้วามสาํคญักบัปริมาณการใชน้ํ้ าอยา่งมาก เช่น 
เนเธอร์แลนด ์หรือ สหราชอาณาจกัร เพราะไม่ว่าอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ใดๆ ท่ี
เราใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั ไม่ไดใ้ชน้ํ้ าในปริมาณท่ีเรามองเห็นหรือคาดการณ์ว่าควรจะ
เป็นเท่านั้ น  แต่ในความเป็นจริงแล้วเราใช้นํ้ าทางอ้อมหรือมีปริมาณนํ้ าท่ีแฝงอยู่ในสินคา้และ
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในจาํนวนมหาศาล โดยยกตวัอย่างเช่น แมก้ารรับประทานอาหารม้ือกลางวนัใน
ประเทศทางยุโรปท่ีม้ือนั้นมีเพียงเบอร์เกอร์ (ไข่ ขนมปัง และชีส) กบันํ้ า 1 ไพน์ (0.568 ลิตร) แต่
ทราบหรือไม่ว่านํ้ าท่ีแฝงอยูใ่นกระบวนการไดม้าซ่ึงอาหารมือนั้นคิดเป็นปริมาณถึง 2,825 ลิตร (ซ่ึง
เทียบเท่านํ้ าของบ่อปลาในสวน) และวตัถุดิบท่ีผลิตแน่นอนว่าตอ้งใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิต หาก
ตอ้งนาํเขา้จากทวีปออสเตรเลียหรืออเมริกาใต ้ซ่ึง อาจเป็นนํ้ าท่ีห่างไกลจากยโุรป ดงันั้น จึงเป็นการ
บริโภคหรือใชน้ํ้ าทางออ้มซ่ึงเป็นทรัพยากรของประเทศอ่ืนอยา่งแอบแฝง  
 การประเมินร่องรอยการใชน้ํ้ าหรือวอเตอร์ฟุตพร้ินทอ์าจไม่ไดรั้บความสนใจเท่ากบั
การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์เพราะการรณรงค์ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานของ
สหประชาชาติ ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก
การเพิ่มของประชากรและวิถีสภาพในการดาํรงชีวิตทาํให้ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ าเพิ่มข้ึนอยา่ง
มาก ดงันั้น จึงเป็นปัญหาในอนาคตท่ีอาจจะตอ้งมีการแยง่ชิงทรัพยากรนํ้ า ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาล
ประเทศต่างๆ ตอ้งมีการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหน่ึงท่ีให้ความสนใจในการใช้นํ้ าอย่างประหยัด 
ตวัอยา่งเช่น ส้มหน่ึง 1 กิโลกรัมท่ีผลิตในประเทศสหรัฐฯ จะใชน้ํ้ าเพียง 175 ลิตร คิดเป็นปริมาณ
การใชน้ํ้ าเพียงหน่ึงในสามของส้ม 1 กิโลกรัมท่ีปลูกในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงสาเหตุของปริมาณ
นํ้ าท่ีใชแ้ตกต่างกนัเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ ระบบชลประทาน วิธีการ
ผลิตหรือการปลูก และเทคโนโลยท่ีีใช ้รวมถึงสายพนัธ์ุของส้ม (Species) ซ่ึงแต่ละพนัธ์ุอาจมีความ
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ตอ้งการใชน้ํ้ าในการเจริญเติบโตในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั ทุกคนในโลกควรใหค้วามสาํคญักบัการใช้
นํ้ าอย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากนํ้ าเป็นทรัพยากรของทุกคนในโลก แมว้่าจะมีการใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศในการแบ่งปันการใชน้ํ้ าในกรณีท่ีแม่นํ้ าสายนั้นไหลผ่านพรมแดนหลายประเทศ 
แต่ในทางปฏิบติัเราทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ การท่ีชาวองักฤษใชเ้ส้ือเช้ิตท่ีผลิตจากฝ้ายในประเทศอียปิต์
จึงเป็นการใชน้ํ้ าจากแม่นํ้าไนลท์างออ้ม ดงันั้น จึงควรกาํหนดใหเ้ป็นวาระสาํคญัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และของโลก ในการใชน้ํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพและหยดุการสูญเสียนํ้ า
โดยเปล่าประโยชน์ เน่ืองจากผูค้า้ปลีก ผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมต่างรู้ดีวา่มีปริมาณ
นํ้าแอบแฝงในผลิตภณัฑข์องตนมากนอ้ยเพียงใด (Zygmunt, 2007: 6-7)  
 บริษทัชั้นนาํในต่างประเทศไดน้าํนโยบายการลดปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินทม์าเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) และยงัใชว้อเตอร์ฟุตพร้ินทเ์ป็นแคมเปญ (Campaign)ในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร
แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงแนวคิดเร่ืองวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ก็มีหลกัคิดเดียวกบัคาร์บอนฟุตพร้ินท์หรือ
ร่องรอย        เชิงนิเวศ (Ecological Footprint) และจากน้ีเป็นตน้ไปเร่ืองการอนุรักษน์ํ้ าไม่อาจมองว่า
เป็นเร่ืองของประเทศใดประเทศหน่ึงควรมองว่าเป็นวาระแห่งโลก โดยยกตวัอยา่งยโุรป เช่น ค่าวอ
เตอร์ฟุตพร้ินทข์องยุโรป (ปริมาณนํ้ าทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีพลเมืองของในทวีปยุโรปใช้
บริโภค) นั้นมาจากส่วนอ่ืนของโลกโดยมีปริมาณนํ้ าแอบแฝงอยู่ในสินคา้ท่ีนาํเขา้ เช่น การนาํเขา้
นํ้ าตาลและฝ้ายซ่ึงในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปลูกออ้ยและฝ้าย  พืชทั้งสองชนิดน้ีตอ้งใชน้ํ้ าจาํนวน
มาก รวมทั้งการนาํเขา้    ถัว่เหลืองในปริมาณมากจากประเทศบราซิล ดงันั้น ประชากรชาวยโุรปจึง
ควรตระหนกัวา่เขาเหล่านั้นกาํลงัใชน้ํ้ าท่ีเป็นทรัพยากรของประเทศอ่ืน ดงันั้น ปัญหาปริมาณนํ้ าจาก
แหล่งนํ้ า การเหือดแห้งของแม่นํ้ าสายสาํคญั มลพิษทางนํ้ าท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตสินคา้ และปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มโลก จึงเป็นเร่ืองท่ีพลเมืองยโุรปควรมีส่วนแสดงความรับผิดชอบจากการนาํเขา้สินคา้
จากต่างประเทศ ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคญัในฐานะผูผ้ลิตและคา้ปลีกรายใหญ่ซ่ึงเป็นคนกลาง
ระหว่างเกษตรกรและผูบ้ริโภคควรจะตอ้งทาํการส่ือสารขอ้มูลสาํคญัให้แก่เกษตรกรใชน้ํ้ าในการ
ปลูกพืชอย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยลดค่าวอเตอร์          ฟุตพร้ินท์และส่ือสารให้ประชาชนทราบถึง
ผลกระทบการใชน้ํ้ าจากผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือไปโดยร่วมมือกนัระหว่างกลุ่มธุรกิจในการทาํฉลากวอเตอร์
ฟุตพร้ินท์ การออกใบรับรองหรือจดัทาํโครงการเพ่ือวดัสมรรถนะของการใชน้ํ้ า พร้อมทั้งจดัทาํ
เอกสารประจาํปีท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลการใชน้ํ้ าท่ีรวมถึงค่า          วอเตอร์ฟุตพร้ินทต์ลอดห่วงโซ่
ของผลิตภณัฑแ์ละผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึน (Hoekstra, 2010: 12-13) 
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 4.2.2.4  นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้และส่ิงแวดลอ้ม  
   กระแสความต่ืนตวัเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในการกาํหนดให้สินคา้
และบริการ ต่างๆ ติดฉลากคาร์บอน (Carbon label ) ซ่ึงเป็นแนวโนม้ท่ีกาํลงัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ใน
ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งในรูปของกฎระเบียบและกระแสความกดดนัทั้งจากภาคเอกชนและ
ผูบ้ริโภค ฉลากคาร์บอนแสดงระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินคา้และบริการ ซ่ึงสามารถ
พิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ในอุตสาหกรรมอาหารใน
ปัจจุบนัยงัปรากฏฉลากอ่ืนๆ ท่ีพฒันาต่อเน่ืองจากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ไดแ้ก่ วอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
(แสดงปริมาณนํ้าท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ) เช่น ขา้ว 1 กิโลกรัม ใช ้นํ้า 3,000 ลิตร กาแฟ 1 ถว้ย ใชน้ํ้ า 
140 ลิตร และเน้ือ ววั 1 กิโลกรัม ใชน้ํ้ า 16,000 ลิตร นอกจากน้ี ยงัมีกระแส Food Miles ท่ี
ภาคเอกชนริเร่ิม โดยแสดงระยะทางท่ีผลิตภณัฑต์อ้งเดินทางเพ่ือมาถึงยงัผูบ้ริโภคไวใ้นฉลากหรือ
ใบเสร็จ เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ซ่ึงจะมีผลทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ินมากข้ึนใน
อนาคตยงัอาจมีการพฒันาฉลากอ่ืนๆ เช่น ฉลาก Forest Footprint เป็นตน้ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตอ้งปรับตวัโดยการพฒันาพนัธ์ุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ วิจยัและพฒันาวิธีการเพาะปลูกและการเล้ียง
สตัวเ์พื่อใหล้ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พฒันาวิธีการจดัการของเสียจากฟาร์มและโรงงานแปรรูป
อาหาร รวมทั้งพฒันาศกัยภาพในการจดัทาํฉลากคาร์บอนในรูปแบบต่างๆ ดว้ย (ธงชยั บุณยโชติมา,  
2552. อา้งถึงใน ม่ิงสรรพ ์ ขาวสะอาด และ กอบกลุ รายะนคร, 2553: 30-31) 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 

 
4.3.1  ผลการวเิคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 
ในการศึกษาน้ีดาํเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ตาม “แนวทางการประเมินคาร์บอน          

ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑป์ระเทศไทย” โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
(อบก.)โดยใชข้อ้กาํหนดเฉพาะผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัดิบ (Tapioca Starch) ซ่ึงหมายถึงแป้งมนัท่ี
ไดจ้ากการสกดัหัวมนัสาํปะหลงัสดและยงัไม่มีการแปรรูป โดยมีหน่วยการทาํงาน ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์
แป้งมนัสําปะหลงั หรือแป้งมนัสําปะหลงัดิบท่ีผลิตจากโรงงาน ปริมาณ 1 ตนัแป้ง โดยเป็นการ
ประเมินท่ีมีขอบเขตท่ีพิจารณาตั้งแต่ทางโรงงานรับหัวมนัสําปะหลงัท่ีส่งมาถึงโรงงาน เพื่อเขา้สู่
กระบวนการเตรียมวตัถุดิบหวัมนัสาํปะหลงัเขา้สู่กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั และบรรจุถุงเพื่อ
การจาํหน่ายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศ หรือท่ีในการประเมินตามหลกัวฏัจกัรชีวิต ( LCA)  
เรียกวา่ Gate-to-Gate ซ่ึงการประเมินในลกัษณะน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการประเมินตลอดทั้งวฏัจกัร
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ชีวิต ท่ีแสดงใน  ภาพที่ 4.5 สําหรับแนวทางการคาํนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทมี์ขั้นตอนและ
รายละเอียดตามท่ีอธิบายไวใ้น บทที3่  

นอกจากน้ี ในการศึกษาไดน้าํผลของการคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของงานวิจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบเพื่อให้ครอบคลุมผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการไดม้าของวตัถุดิบ (การ
เพาะปลูกหัวมนัสําปะหลงั)  การขนส่งหัวมนัสําปะหลงัมายงัโรงงาน การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั 
(B2B) และต่อไปจนถึงการกระจายสินคา้ การใชง้าน และการกาํจดัซาก (B2C) 
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ภาพที ่4.5  แผนผงัวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัภายใตข้อบเขตการประเมินแบบระหวา่งองคก์รธุรกิจกบัองคก์รธุรกิจ  
 (Business-to-Consumer: B2B) และแบบระหวา่งองคก์รธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (Business-to-Consumer: B2C) 

แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก. 2558ค: 4. 
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 การจดัเก็บขอ้มูลบญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้ม
(LCI) ท่ีแสดงปริมาณสารขาเขา้ (Input) และ สารขาออก (Output) รวมถึงรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมดของกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัหรือแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ (Native Starch) ท่ีปริมาณ 1 
ตนัแป้ง โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบเก็บขอ้มูลของโรงงานผลิตแป้งมนั 3 แห่ง โรงงาน A ตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
ชลบุรีกาํลงัการผลิต 240 ตนัแป้ง/วนั โรงงาน B ตั้งอยูท่ี่จงัหวดักาํแพงเพชร กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/
วนั และโรงงาน C ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชธานี 300 ตนัแป้ง/วนั พบวา่ วตัถุดิบ สารเคมี ทรัพยากร และ
พลงังานท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตแป้งมนัของโรงงานทั้ง 3 แห่ง สรุปได ้ดงั ภาพที ่4.6 
 สาํหรับขอ้มูลท่ีไม่สามารถจดัเก็บได ้เช่น ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิต
ถุงพลาสติก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้า ใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากฐานขอ้มูลกลางองคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน  LCA ของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั
และแป้งมนัสําปะหลงั นอกจากน้ี ขอ้มูลบญัชีรายการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนอ้ยกวา่ 0.1% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของผลิตภณัฑส์ามารถตดัออกได ้ 

 ทั้งน้ี การแปลงค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2eq) ของทุกวสัดุ 
พลงังาน (ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ทั้งหมด) จะใชส้มการ 

 
                    CO2 eq. (ของแต่ละขั้นตอนการผลติ) = ∑ (Q(i) x EF(i)) 

 

โดยท่ี  CO2 eq.  หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากแต่ละขั้นตอนการผลิต  
          ∑ Q(i)   หมายถึง ผลรวมของการนาํค่าของขอ้มูลแต่ละกิจกรรม i, (Q(i)) คูณกบัสมัประสิทธ์ิ 
                                   การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EF(i)) ในแต่ละกิจกรรม i 
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ภาพที ่4.6  รายการดา้นส่ิงแวดลอ้มของกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงาน 
 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดเก็บหรือข้อมูลบางค่าได้ ผูวิ้จัยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น จาก หนงัสือคู่มือการปฏิบติัท่ีดี/เป็นเลิศสาํหรับอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
การผลิตแป้งมนัสําปะหลงั 1 ตนัแป้งแห้ง ใชห้ัวมนัสดประมาณ 4.24 ตนั และทรัพยากรอ่ืนๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
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 นํ้าดี 11.8-25.5 ลูกบาศกเ์มตร   
 กาํมะถนั 0.7-2.5 กิโลกรัม (กาํมะถนักอ้น)  
 พลงังานไฟฟ้า 117-280 หน่วย 
 พลงังานความร้อน 1,285 – 2,547 เมกะจูล 
สาํหรับผงัแสดงสมัประสิทธ์ิการใชท้รัพยากรและการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแป้ง 

มนัสาํปะหลงั แสดงใน ภาพที ่4.7 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.7   ผงัแสดงสมัประสิทธ์ิการใชท้รัพยาการและการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน และสาํนกังานความร่วมมือทางวิชาการ 
                 ของเยอรมนั (GTZ), 2551: 42. 

Thermal Energy  
1766 MJ 

1 Ton Starch 
product ( dry  

basis) 

   Native Starch Process 

Casava Root
4.24 Tons (3.91‐5.03) 

Sand/Dirt 0.4‐0.5 
kg Peel 0.2‐0.25 
Kg 

Pulp 
05‐2.3 ton pulp 

75‐82% 

Waste Water 
12‐40 m

3 

Sulphur 
0.7‐2.5 kg. 

Electicity 214 
(117‐289 kW‐hr) 

Thermal Energy  
1766 MJ 

(1285‐2547 MJ) 

Water 18.2 m3 
(11.8‐25.5m3) 
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กากของเสียและนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัประกอบดว้ย ดิน/ทรายประมาณ 
0.4-0.5 กิโลกรัม เปลือกมนัประมาณ 0.2 กิโลกรัม นอกจากน้ีมีนํ้ าเสียประมาณ 12-40 ลูกบาศกเ์มตร 
ข้ึนอยูก่บัการจดัการของแต่ละโรงงาน ซ่ึงนํ้ าเสียออกมาจะมีปริมาณค่าความสกปรกในรูป COD เฉล่ีย
อยู่ท่ี 16,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า COD จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณการสูญเสียแป้งมันจาก
กระบวนการผลิต ส่วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ะเป็นกากมนัสาํปะหลงัสดประมาณ 0.5-2.3 ตนั กากมนัสด
สามารถนาํไปตากแหง้และจาํหน่ายเพ่ือไปใชป้ระโยชน์อ่ืนในการ ผลิตเอทานอล ซ่ึงอาจนาํไปใชผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป หรือนาํไปใชเ้ป็นสารอาหารในการผลิตอาหารสตัว ์รวมถึงอยูร่ะหว่างการวิจยัเพ่ือ
นาํกากสดไปใชผ้ลิตก๊าซชีวภาพ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน และสาํนกังานความ
ร่วมมือทางวิชาการของเยอรมนั (GTZ), 2551: 42-43)  นอกจากน้ี  ชาครีย ์รถา (2554: 51) ไดศึ้กษา
เปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั 4 แห่ง ต่อผลิตภณัฑ์
แป้งมนัสาํปะหลงั โดยมีค่าเฉล่ียแสดงใน ตารางที่ 4.1 ซ่ึงไดน้าํขอ้มูลน้ีมาพิจารณาใชอ้า้งอิงเพื่อใหก้าร
ประเมินการปล่อยเรือนกระจกในการศึกษาน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

 
ตารางที ่4.1  ค่าเฉล่ียปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัของ

โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  
 

ลาํดบั กระบวนการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq) 

ร้อยละ (%) 

1 การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน -905.280 -41.975 
2 การเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั 2,481.430 115.058 
3 การขนส่ง 42.290 1.961 
4 การผลิต 75.260 3.489 
5 ระบบบาํบดันํ้าเสีย 462.710 21.455 
6 การเผาไหมก้๊าซชีวภาพ 0.2750 0.013 

รวมทั้งหมด 2,156.685 100 
 
แหล่งทีม่า:  ชาครีย ์รถา, 2554: 51. 
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สําหรับการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานแป้งมนัสําปะหลงัท่ีไดท้าํการ
สาํรวจและเกบ็ขอ้มูล ของโรงงานทั้ง 3 แห่ง มีรายละเอียด ดงัน้ี          

1)  โรงงานอุตสาหกรรรมแป้งมนัสาํปะหลงั A 
                  (1)  ขอ้มูลทัว่ไปของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A 

 โรงงาน A เป็นโรงงานแปรรูปผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั มีจาํนวนพนกังาน 125 คน ทั้งท่ี
ปฏิบติังานในส่วนโรงงาน และสาํนกังาน ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรีโดยมีกาํลงัการผลิตท่ี 240 ตนัแป้งต่อวนั 
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกะวตัต์ ท่ีกาํลงัการติดตั้ง 2.0 เมกะวตัต์  โดยมีผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัคือกากมนัสาํปะหลงั เปลือกมนั กากแป้ง และข้ีแป้ง ซ่ึงผลพลอยได้
เหล่าน้ี จะมีเกษตรกรรับจากโรงงานเพ่ือไปผสมเป็นอาหารสตัว ์ 

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงาน A จะเป็นระบบตรึงฟิลม์ไม่ใชอ้ากาศ  (AFF : 
Analrobic Fixed Filem) ขนาด 12,000 ลูกบาศกเ์มตร เน่ืองจากการดูแลและควบคุมระบบทาํไดง่้าย 
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีน้ีมีขอ้จาํกดั คือ วสัดุตวักลาง (Media) มีราคาแพง อุดตนัง่าย จึงมีภาระท่ี
จะตอ้งนาํตวักลางออกมาลา้ง มีโอกาสท่ีนํ้ าเสียจะเกิดการลดัวงจรหากตวักลางอุดตนั ค่าก่อสร้างระบบ
สูง ไม่เหมาะกบันํ้ าเสียท่ีมีตะกอนแขวนลอย กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือใช้เองภายใน
โรงงานทดแทนนํ้ ามนัเตา และมีบางส่วนเพ่ือจาํหน่ายให้กับการไฟฟ้า โดยเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าใน
โรงงานมีทั้งหมด 3 เคร่ือง (1x1 เมกะวตัต ์เป็นเคร่ืองจากประเทศสเปน และ 0.5x2 เมกะวตัต ์เป็นเคร่ือง
นาํเขา้จากประเทศจีน) ซ่ึงหน่ึงใน 2 เคร่ืองน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองสาํรอง กรณีหากระบบเกิดขดัขอ้ง สาํหรับ
ขั้นตอนการผลิตแป้งมนั และขั้นตอนการบาํบดันํ้ าเสีย รวมทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีขั้นตอนการ
บาํบดันํ้ าเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ ดงัแสดงใน ภาพท่ี 4.8 



272 
 

 
 
 

 
 ภาพที ่4.8  ขั้นตอนในการบาํบดันํ้าเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงาน A 
   
  สาํหรับการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบ่อบาํบดันํ้ าเสียของโรงงาน
ทั้ง 3 แห่ง จะประกอบดว้ยระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบปิดและระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบเปิดซ่ึงแต่ละระบบมี
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่เท่ากนั โดยมีวิธีการคาํนวณดงัน้ี (กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2548. อา้งถึงใน ชาครีย ์รถา, 2554: 47-48) 

(1.1)  ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบปิด 
จากสมการ 
CH4 emission (kg/yr) = Total COD (kgCOD/yr) x B0(kgCOD) x MCF 
 CH4 
โดยท่ี 
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Total COD (kgCOD/yr) = Waste water Volume (m3/day) x  
  COD (kgCOD/m3) x EFF(%) x   
  Operating day (day/yr) 

   B0 คือ Maximum Mthane Oroducing Capacity จาก AM0013 Version 2 
   กาํหนดให ้B0 = 0.21kgCH4/kgCOD 
   MCF คือ Methane Conversion Factor เป็นสัดส่วนของนํ้ าเสียท่ีสามารถถูก
ยอ่ยสลายดว้ยกระบวนการไร้ออกซิเจนในระบบปิดจาก AM0013 Version 2 กาํหนดให ้MCF = 0.738 
   Leakage 15% จากการร่ัวไหลออกจากระบบบาํบดัเป็น 15% ของก๊าซชีวภาพ
ท่ีผลิตได ้
   หลงัจากท่ีไดค่้า CH4 emission (t/yr) แลว้เราสามารถนาํไปหาค่า CO2 
emission (t/yr)  x GWP 

(1.2)  ระบบบาํบดันํ้าเสียแบบเปิด  
สาํหรับระบบนํ้ าเสียแบบเปิด หลงัจากท่ีผ่านระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบปิด โดย

ไม่ใชอ้ากาศแลว้จะทาํใหมี้ค่า COD นอ้ยลง โดยคิดประสิทธิภาพการบาํบดัเป็น 70% ดงันั้นในการ
คาํนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบเปิด สามารถ
วิเคราะห์ ไดด้งัน้ี 

ปริมาณการปลดปล่อย CO2 จากระบบบาํบดันํ้ าเสียแบบเปิด =  COD1 (kg 
COD) x CCF (kgCO2/kgCOD) 

โดยท่ี  
CCF คือ 2.4 kgCO2/kg COD  

(2) ผลการวิเคราะห์โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A  
         โรงงาน A ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั กาํลงัการผลิต 240 ตนัแป้ง/วนั โดยมีปริมาณการใช้

หวัมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบ 199,661 ตนั/ปี เพ่ือผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 53,574 ตนัแป้ง พบว่าในการ 
ผลิตแป้งมนัสําปะหลงั 1 ตนั มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขั้นตอนต่างๆ ดงัแสดงใน ตารางที่ 4.2 
โดยโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากบั 296.0696 kgCO2eq โดยเป็น
การคิดแบบ Gate to Gate ท่ีปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิต
แป้งมนัสาํปะหลงันบัตั้งแต่การนาํหวัสาํปะหลงัเขา้สู่โรงงานจนบรรจุถุงเพื่อเตรียมพร้อมในการกระจาย
สินคา้โดยในการคาํนวณจะไม่ไดน้าํผลพลอยไดต่้างๆ เช่น เปลือกและกากมนัสาํปะหลงั รวมถึงเศษดิน
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ทรายท่ีติดมากบัหวัมนัสาํปะหลงั เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีมีการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ เช่น กากมนัสามารถ
นาํไปผสมอาหารสตัว ์หรือเป็นปุ๋ยกลบัไปใชใ้นไร่มนัสาํปะหลงัไดอี้กดว้ย  โดยพบว่า ในการผลิตแป้ง
มนัสาํปะหลงั 1 ตนั มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนท่ีสะสมมาจากวตัถุดิบหวัมนัสาํปะหลงัสูงสุด
มากท่ีสุด 181.8691 kgCO2eq (ร้อยละ 61.43) เน่ืองจากในการผลิตเพื่อใหไ้ดแ้ป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั
แป้งตอ้งใชห้วัมนัสาํปะหลงัดิบถึง 3.7268 ตนั รองลงมา ไดแ้ก่ การใชไ้ฟฟ้าเพ่ือการผลิตแป้งมนัจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 103.4532 kgCO2eq  (ร้อยละ 34.94)  
โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลาํดบั 3 ไดแ้ก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกวดัท่ีนํ้ าท้ิงบ่อสุดทา้ยของ
ระบบบาํบดันํ้ าเสียซ่ึงมีค่า COD เท่ากบั 717 มิลลิกรัม/ลิตร คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก 14.2033  
kgCO2eq  (ร้อยละ 4.08) อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากทางโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A มีการนาํก๊าซชีวภาพ
มาผลิตเพื่อจาํหน่ายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดงันั้น จึงเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้ง 
15.1533  kgCO2eq  หรือลดไดร้้อยละ 5.12 จึงเห็นไดว้า่ การท่ีโรงงาน A  มีการนาํระบบก๊าซชีวภาพมา
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายใหก้บัระบบสายส่ง นอกจากเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการแลว้ยงั
ส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก และบางส่วนยงันาํไปใชใ้นกระบวนการอบแป้งทาํใหล้ดค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือกระแสไฟฟ้าและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากจากการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้า ใน
ส่วนของประเดน็การใชส้ารเคมี ในกรณีของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A พบวา่ เน่ืองจากโรงงานแป้ง
มนัสาํปะหลงัมีการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัในปีหน่ึงมีการผลิตแป้งมนัปีละหลายหม่ืนตนั ดงันั้น ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนน้ีเม่ือเทียบต่อหน่วยการทาํงาน (Functional Unit) 1 ตนัแป้ง เท่ากบั 
0.1614  kgCO2eq (ร้อยละ 0.05) ซ่ึงไม่สูงมากนกั 
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ตารางที่ 4.2  ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A กาํลงัการผลิต 240 ตนัแป้ง/วนั 
 

แป้งมนัสําปะหลงั 53,574.00          ตนั 1.0000            

หวัมนัสําปะหลงัสด 199,661.00        ตนั 3.7268            0.0488 กโิลกรมั TGO CFP Guidebook (เม.ย. 
2557) 181.8691 61.43%

ผลพลอยได้
เปลอืกมนั 7787.00 ตนั 0.1454            
กากมนัสําปะหลงั 30810.00 ตนั 0.5751            
กากแป้ง 447.00 ตนั 0.0083            
ทราย 998.00 ตนั 0.0186            
ขอ้มูลปรมิาณ/คุณภาพนํา้

ปรมิาณการใช้นํา้ในการลา้งหวัมนั (นํา้ผิวดนิ) 93,390.00 ลูกบาศกเ์มตร 1.7432            0.0264 ลูกบาศกเ์มตร Metropolitan Waterworks 
Authority (Thailand) 0.0460 0.02%

(1,254 มลิลกิรมั/ลติร)

คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) ที่บอ่สุดท้ายของระบบบําบดันํา้เสยี 317,052.38      กโิลกรมั COD 5.9180          2.4 กโิลกรมั COD
Jena et al., 2006. อา้งถงึใน 
ชาครยี์ รถา, 2554: 48. 14.2033 4.80%

(717 มลิลกิรมั/ลติร)
สารเคมทีี่ใช้

กํามะถนักอ้น/กรดซลัฟุรกิ (H2SO4) 19.29                 ตนั 0.00036 0.4483 กโิลกรมั
 TGO CFP Guidebook     (ก.ย.
2554) 0.1614 0.05%

พลงังาน

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากระบบกา๊ซชีวภาพ 4,263,396 
กโิลวตัต-์ชั่วโมง/หนว่ย (kW h) โดยที่ กา๊ซชีวภาพ 1.2 ลูกบาศก์
เมตร เทียบเท่าไฟฟ้า 1.20 kWh

3,552,830.00     ลูกบาศกเ์มตร 66.3163          -0.2285 ลูกบาศกเ์มตร

ขอ้กําหนดเฉพาะกลุม่ (PCR) 
ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงั, 
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก

-15.1533 -5.12%

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ (ซือ้จากการการไฟฟ้า) 9,096,340.00     
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย 169.7902        0.6093
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย
Thai National Database 
(upd.24 Sep 12) 103.4532 34.94%

ปรมิาณนํา้มนัเตาที่ใช้ในระบบหวัเผา 46,183 ลติร 1,906,434.24     เมกกะจูล 35.5851          0.0926 เมกกะจูล EcoInvent V2 3.2952 1.11%

(คา่ความรอ้น 1 ลติรเท่ากบั 39.77 MJ)

ปรมิาณกา๊ซชีวภาพที่ใชใ้นระบบหวัเผา 2,676,975.00     ลูกบาศกเ์มตร 49.9678          0.0011 ลูกบาศกเ์มตร

2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories, Volume 2: Energy 
คา่ความรอ้นก๊าซชวีภาพ=20.93 
เมกกะจูล/ลูกบาศกเ์มตร

0.0550 0.02%

วตัถุดบิอืน่ๆ
พลาสตกิ PP (Polypropylene) ขนาด 105x110x115 เซนตเิมตร 12.86                 ตนั 0.00024 1.3621 กโิลกรมั Thai National Database (upd.1 0.3269 0.11%
(Big Bag)

รวม 296.0696 100.00%

ขอ้มูลการผลติ ปรมิาณ/ปี

รอ้ยละการ
ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก 

(%)

คา่ 
Emission 

Factor
หนว่ย แหลง่ขอ้มูลอา้งองิ

ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกที่ปลอ่ย

(kgCO2eq/ตนัแป้ง)

คดิเป็นสดัสว่นที่
เทียบกบัปรมิาณ
แป้ง 1 ตนั

หนว่ย

ผลพลอยไดเ้หล่านีม้กีารนําไปใชเ้พื่อเป็นอาหารสัตว ์หรอืใชป้ระโยชนอ์ ืน่ เช่น กากมัน
สําปะหลังใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตว ์ทรายนําไปใชใ้นการถมพื้นที่ จงึไม่ไดน้ํามา
คํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในทีน่ ี้

275 



276 

2) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั B 
(1)  ขอ้มูลทัว่ไปโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั B 

ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดักาํแพงเพชร กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/วนั ดาํเนินการผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงั เพื่อจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางโรงงานให้ความสาํคญักบัทั้งงานดา้น
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  กาํลงัการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานท่ี 300 ตนัแป้งต่อวนั 
เคร่ืองจกัร 4,300 แรงมา้ จาํนวนพนกังาน 100 คน  โดยในส่วนของโรงงานจะมีการทาํงานตลอด 24 
จาํนวนวนัทาํงาน 304 วนั/ปี หรือ 10 เดือน รวม 7,296 ชัว่โมง/ปี  โดยทางโรงงานมีการนาํก๊าซชีวภาพ
มาใชใ้นส่วนการผลิตของโรงงาน สาํหรับในส่วนของการสนบัสนุนการผลิตและอาคารสาํนกังานจะ
ซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผงักระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ดงั ภาพที ่4.9  

 

 
 

ภาพที ่4.9   ผงักระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั B 
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(2)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั B 
  โรงงาน B ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/วนั โดยมีปริมาณการใช้

หวัมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบ 259200 ตนั/ปี เพ่ือผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 72,000 ตนัแป้ง พบว่าในการ 
ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1ตนั มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขั้นตอนต่างๆ ดงัแสดงใน ตารางที ่4.3 โดย
พบว่าโรงงาน B มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากบั 245.3562 kgCO2eq โดยเป็นการประเมินแบบ 
Gate to Gate เช่นเดียวกบัโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A ทั้งน้ี โรงงาน B มีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
เพื่อใชก้บัระบบหวัเผาความร้อนร่วมกบัการใชน้ํ้ ามนัเตา เพ่ือใชใ้นกระบวนการอบแหง้ภายในโรงงาน 
ไม่ไดจ้าํหน่ายหรือเช่ือมต่อเขา้กบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีสัดส่วนของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีสะสมอยูใ่นส่วนของหวัมนัสาํปะหลงัสดสูงสุด 175.68 kgCO2eq (ร้อยละ 71.60) 
โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลาํดบัท่ี 2 จากการใชน้ํ้ ามนัเตาท่ีระบบหวัเผา เพื่อผลิตลมร้อนใชใ้น
การอบแป้งเท่ากบั 52.962 (ร้อยละ 21.59) kgCO2eq  เน่ืองจากคุณสมบติัของนํ้ ามนัเตาเองท่ีมีค่า 
emission factor สูง ลาํดบัท่ี 3 จากก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าท่ีทางโรงงาน B ซ้ือ
จากการไฟฟ้าฯ และการผลิตก๊าซชีวภาพ เท่า 13.7981 kgCO2eq (ร้อยละ 5.62)  อยา่งไรกต็าม จากขอ้มูล
พบว่าทางโรงงานมีการนาํก๊าซชีวภาพมาผลิตความร้อนเพ่ือทดแทนนํ้ ามนัเตาถึง 2,918,400 ลูกบาศก์
เมตร แต่เน่ืองจากการนาํก๊าซชีวภาพมาใชน้ั้นช่วยลดก๊าซการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศและมีค่า 
emission factor ท่ีต ํ่ามาก (0.0011 kgCO2eq ต่อก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเ์มตร) จึงช่วยใหค่้าก๊าซเรือน
กระจกของโรงงาน B ไม่สูงมาก และยงัช่วยใหโ้รงงานประหยดัค่าใชจ่้ายจากการซ้ือกระแสไฟฟ้าเพ่ือ
ใชใ้นระบบผลิตความร้อนไดม้ากเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ของโรงงาน A  ดงันั้น แมท้างโรงงาน B ไม่มีการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซชีวภาพกต็าม แต่
การนําก๊าซชีวภาพมาใช้ในส่วนของการผลิตความร้อนเพื่ออบแห้งก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีดีและมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนอยา่งมาก 
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ตารางที ่ 4.3  ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั B กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/วนั 
 

แป้งมนัสําปะหลงั 72,000.00          ตนั 1.0000            

หวัมนัสําปะหลงัสด 259,200.00        ตนั 3.6000            0.0488 กโิลกรมั
TGO CFP Guidebook (เม.ย. 
2557) 175.6800 71.60%

ผลพลอยได้
เปลอืกมนัสําปะหลงั 26,400.00        ตนั 0.3667          
กากมนัสําปะหลงั 121,067.00      ตนั 1.6815          
กากแป้ง 14,400.00        ตนั 0.2000          
ทราย 998.00 ตนั 0.0139          
ขอ้มูลปรมิาณ/คุณภาพนํา้

ปรมิาณการใช้นํา้ในการลา้งหวัมนั (นํา้ผิวดนิ) 181,315.00 ลูกบาศกเ์มตร 2.5183            0.0264 ลูกบาศกเ์มตร
Metropolitan Waterworks 
Authority (Thailand) 0.0665 0.03%

คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) กอ่นเขา้ระบบกา๊ซชีวภาพ
(14,000 มลิลกิรมั/ลติร)
คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) หลงัผ่านระบบกา๊ซชีวภาพ
(355 มลิลกิรมั/ลติร)
คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) ที่บอ่สุดท้ายของระบบบําบดันํา้เสยี 63,753.17        กโิลกรมั COD 0.8855          2.4 กโิลกรมั COD Jena et al., 2006. อา้งถงึใน 2.1251 0.87%
(87 มลิลกิรมั/ลติร)
สารเคมทีี่ใช้

กํามะถนักอ้น/กรดซลัฟุรกิ (H2SO4) 56.70                 ตนั 0.0008            0.4483 กโิลกรมั  TGO CFP Guidebook     (ก.ย.
2554) 0.3530 0.14%

พลงังาน

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากระบบกา๊ซชีวภาพ -                     ลูกบาศกเ์มตร -                  -0.2285 ลูกบาศกเ์มตร

ขอ้กําหนดเฉพาะกลุม่ (PCR) 
ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงั, 
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก

0.0000 0.00%

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ (ซือ้จากการการไฟฟ้า) 1,630,504.00     
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย 22.6459          0.6093
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย
Thai National Database 
(upd.24 Sep 12) 13.7981 5.62%

ปรมิาณนํา้มนัเตาที่ใช้ในระบบหวัเผา 1,035,4521.97 ลติร 41,179,924.85   เมกกะจูล 571.9434        0.0926 เมกกะจูล EcoInvent V2 52.9620 21.59%
(คา่ความรอ้น 1 ลติรเท่ากบั 39.77 MJ)
ปรมิาณกา๊ซชีวภาพที่ใช้ในระบบหวัเผา 2,918,400.00   ลูกบาศกเ์มตร 40.5333        0.0011 ลูกบาศกเ์มตร 2006 IPCC Guidelines for 0.0446 0.02%
วตัถุดบิอืน่ๆ
พลาสตกิ PP (Polypropylene) ขนาด 105x110x115 เซนตเิมตร 17.28               ตนั 0.00024 1.3621 กโิลกรมั Thai National Database (upd.1 0.3269 0.13%
(Big Bag)

แหลง่ขอ้มูลอา้งองิ
ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกที่ปลอ่ย

(kgCO2eq/ตนัแป้ง)

รอ้ยละการ
ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก 

(%)

รวม 245.3562 100.00%

ขอ้มูลการผลติ ปรมิาณ/ปี หนว่ย
คดิเป็นสดัสว่นที่
เทียบกบัปรมิาณ
แป้ง 1 ตนั

คา่ 
Emission 

Factor
หนว่ย

ผลพลอยไดเ้หล่านีม้กีารนําไปใชเ้พื่อเป็นอาหารสัตว ์หรอืใชป้ระโยชนอ์ืน่ เช่น กากมัน
สําปะหลังใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตว ์ทรายนําไปใชใ้นการถมพื้นที่ จงึไม่ไดน้ํามา
คํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในทีน่ ี้
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3) โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั C 
                    (1)  ขอ้มูลทัว่ไปโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั C 

โรงงาน C ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นโรงงานควบคุมขนาดใหญ่ ผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงั กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/วนั จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ กลุ่ม
ลูกคา้หลงัท่ีนาํเขา้แป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงาน ไดแ้ก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต ้
โดยมีกระบวนการผลิตของโรงงานดงั ภาพที ่4.10 

 
 

 
 
ภาพที ่4.10  ผงักระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั C 
 

โรงงาน C จะรับซ้ือหัวมันจากกลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงของ 
โรงงาน จากนั้นจะลาํเลียงผ่านฮอปเปอร์เพื่อข้ึนสายพาน เพื่อทาํการร่อนดิน ทราย ออก และคดัแยก
ส่ิงเจือปน จากนั้นจะนาํหวัมนัท่ีไดไ้ปทาํความสะอาดและคดัแยกส่ิงเจือปนออกอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะนาํเขา้
เคร่ืองบด สับ และขูดให้ละเอียดและทาํการแยกนํ้ าออกจากกากโดยผ่านตะแกรงสเตนเลสและผา้
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ละเอียด และทาํใหข้น้> 18 Be/ โดยปรับสารเคมีและนาํเขา้เคร่ืองเหวียงความช้ืนออกจนไดเ้ปอร์เซ็นต์
ความช้ืนท่ีนอ้ยกว่า 32-40%Max และนาํแป้งไปอบแหง้จนความช้ืนไม่เกิน 13% โดยมีการตรวจสอบ
ดว้ยระบบ QC  ก่อนท่ีจะนาํไปร่อนเพื่อสกดัแป้งหยาบออก และนาํไปบรรจุใส่กระสอบตามขนาดท่ี
ลูกคา้สัง่ และตรวจสอบคุณภาพอีกคร้ังก่อนท่ีจะนาํจดัเกบ็ในโกดงัเพ่ือจดัส่งใหลู้กคา้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 (2)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั C 

 โรงงาน C   มีปริมาณการใชห้วัมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบ 400,047 ตนั/ปี เพื่อผลิตแป้ง
มนั 98,401.92  ตนัแป้ง พบว่าในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 
198.3937 kgCO2eq โรงงาน C เป็นโรงงานท่ีมีการใชพ้ลงังานทั้งจากก๊าซชีวภาพ การซ้ือไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากน้ียงัมีการใช้นํ้ ามนัเตามาใช้ในระบบหัวเผาเพ่ือผลิตความร้อน และยงั
จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซชีวภาพแก่การไฟฟ้าฯ ดว้ย ดงันั้น จึงมีลกัษณะการดาํเนินการท่ีใกลเ้คียง
กบัโรงงาน A  ทั้งน้ี โรงงาน C มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ท่ากบั 401.1088 
kgCO2eq  (ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงงาน A และโรงงาน B แลว้ โรงงาน C มีการปล่อยค่าคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์สูงกว่าค่อนขา้งมาก โดยเป็นการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ยงัเป็นส่วนท่ีสะสมอยู่ในหัวมนั
สาํปะหลงั 198.3937 kgCO2eq  (ร้อยละ 49.46) รองลงมาไดแ้ก่ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในส่วนของ
การใชไ้ฟฟ้าท่ีซ้ือจากการไฟฟ้าฯ สูงมากถึง 24,346,287 kWh คิดเป็นการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
150.7507 kgCO2eq (ร้อยละ 35.78) ลาํดบั 3 ไดแ้ก่ คาร์บอนฟุตพร้ินทท่ี์เกิดจากการใชน้ํ้ ามนัเตาใน
ระบบหวัเผาเพื่ออบแป้งมนัสาํปะหลงั 49.4155  kgCO2eq  (ร้อยละ 12.32) นอกจากน้ี จากการใชน้ํ้ าใน
การลา้งหวัมนั และการปล่อยนํ้ าท้ิงท่ีบ่อสุดทา้ยของระบบบาํบดั เท่ากบั 10.7397 kgCO2eq (ร้อยละ 
2.6604) โดยมีขอ้สังเกตคือโรงงาน C เป็นโรงงานท่ีมีการใชส้ารเคมีในส่วนสกดัและแยกนํ้ าออกจาก
แป้งท่ีหลากหลาย ต่างจากโรงงาน A และโรงงาน B ท่ีมีการใชก้าํมะถนัเพียงชนิดเดียว ขณะท่ีโรงงาน C 
มีการใชส้ารเคมี 4 ชนิด ไดแ้ก่  1) ซลัเฟอร์ (กาํมะถนักอ้น)/กรดซลัฟุริก (H2SO4) 2) โซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟต์ (Na2S2O5) 3)โซดาแอสหรือโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และไฮโดรเจนฟอสฟอริค  
นอกจากน้ียงัมีการเติมปูนขาวหรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในบ่อบาํบดันํ้ าเสีย ซ่ึงโรงงานอ่ืนๆ ก็
มีการใชแ้ต่เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลในส่วนน้ี อย่างไรก็ตาม เม่ือรวมปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์
จากสารเคมีทั้งหมดของโรงงาน C  คิดเป็น 1.2802 kgCO2eq หรือเพียงร้อยละ 0.3192 เท่านั้น ดงั
รายละเอียดใน ตารางที ่4.4   
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ตารางที ่4.4  ขอ้มูลการวิเคราะห์โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั C กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้ง/วนั 
 

 

แป้งมนัสําปะหลงั 98,401.92          ตนั 1.0000            

หวัมนัสําปะหลงัสด 400,047.58        ตนั 4.0654            0.0488 กโิลกรมั TGO CFP Guidebook (เม.ย. 
2557) 198.3937 49.46%

ผลพลอยได้
เปลอืกมนั 6408.00 ตนั 0.0651            
กากมนัสําปะหลงั 121069.00 ตนั 1.2304            
กากแป้ง (ไมท่ราบปรมิาณ) 0.00 ตนั -                  
ทราย (ไมท่ราบปรมิาณ) 0.00 ตนั -                  
ขอ้มูลปรมิาณ/คุณภาพนํา้

ปรมิาณการใช้นํา้ในการลา้งหวัมนั (นํา้ผิวดนิ) 231,142.14 ลูกบาศกเ์มตร 2.3490            0.0264 ลูกบาศกเ์มตร Metropolitan Waterworks 
Authority (Thailand) 0.0620 0.02%

คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) กอ่นเขา้ระบบกา๊ซชีวภาพ
(12,786 มลิลกิรมั/ลติร)
คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) หลงัผ่านระบบกา๊ซชีวภาพ
(1,000 มลิลกิรมั/ลติร)

คุณสมบตันิํา้ทิ้ง (COD) ที่บอ่สุดท้ายของระบบบําบดันํา้เสยี 437,769.20      กโิลกรมั COD 4.4488          2.4 กโิลกรมั COD
Jena et al., 2006. อา้งถงึใน 
ชาครยี์ รถา, 2554: 48. 10.6771 2.66%

(400 มลิลกิรมั/ลติร)
สารเคมทีี่ใช้

กํามะถนักอ้น/กรดซลัฟุรกิ 3,067.00            กโิลกรมั 0.000004        0.4483 กโิลกรมั
 TGO CFP Guidebook     (ก.ย.
2554) 0.0016 0.0004%

โซเดยีมเมตาไบซลัไฟต์ 85,991.70          กโิลกรมั 0.8739            1.4528 กโิลกรมั
TGO CFP Guidebook (เม.ย. 
2557) 1.2696 0.32%

โซดาแอสหรอืโซเดยีมคารบ์อเนต 27.0000             กโิลกรมั 0.00027          1.3015 กโิลกรมั
TGO CFP Guidebook (เม.ย. 
2557)

ไฮโดรเจนฟอสฟอรคิ 568.77               กโิลกรมั 0.00578          1.4500 กโิลกรมั http://www.winnipeg.ca/ 0.0084 0.002%

ปูนขาว (แคลเซยีมคารบ์อนเนต) 180.00               กโิลกรมั 0.00183          0.3279 กโิลกรมั

ขอ้กําหนดเฉพาะกลุม่ (PCR) 
ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงั, 
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก

0.0006 0.0001%

พลงังาน

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ผลติไดจ้ากระบบกา๊ซชีวภาพ 5,070,552 
กโิลวตัต-์ชั่วโมง/หนว่ย (kW h) โดยที่ กา๊ซชีวภาพ 1.2 ลูกบาศก์
เมตร เทียบเท่าไฟฟ้า 1.20 kWh

4,225,460          ลูกบาศกเ์มตร 42.9408          -0.2285 ลูกบาศกเ์มตร

ขอ้กําหนดเฉพาะกลุม่ (PCR) 
ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงั, 
องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก

-9.8120 -2.45%

ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ (ซือ้จากการการไฟฟ้า) 24,346,237        
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย 247.4163        0.6093
กโิลวตัต-์

ชั่วโมง/หนว่ย
Thai National Database 
(upd.24 Sep 12) 150.7507 37.58%

ปรมิาณนํา้มนัเตาที่ใช้ในระบบหวัเผา 1,320,383.938 ลติร 52,511,669        เมกกะจูล 533.6448        0.0926 เมกกะจูล EcoInvent V2 49.4155 12.32%

(คา่ความรอ้น 1 ลติรเท่ากบั 39.77 MJ)

ปรมิาณกา๊ซชีวภาพที่ใชใ้นระบบหวัเผา 1,309,162          ลูกบาศกเ์มตร 13.3042          0.0011 ลูกบาศกเ์มตร

2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas 
Inventories, Volume 2: Energy 
คา่ความรอ้นก๊าซชวีภาพ=20.93 
เมกกะจูล/ลูกบาศกเ์มตร

0.0146 0.00%

วตัถุดบิอืน่ๆ

พลาสตกิ PP (Polypropylene) ขนาด 105x110x115 เซนตเิมตร 23.62                 ตนั 0.00024 1.3621 กโิลกรมั
Thai National Database 
(upd.12 Sep 12) 0.3269 0.08%

(Big Bag)
รวม 401.1088 100.00%

แหลง่ขอ้มูลอา้งองิ
ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกที่ปลอ่ย

(kgCO2eq/ตนัแป้ง)

รอ้ยละการ
ปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก 

ขอ้มูลการผลติ ปรมิาณ/ปี หนว่ย
คดิเป็นสดัสว่นที่
เทียบกบัปรมิาณ
แป้ง 1 ตนั

คา่ 
Emission 

Factor
หนว่ย

ผลพลอยไดเ้หล่านีม้กีารนําไปใชเ้พื่อเป็นอาหารสัตว ์หรอืใชป้ระโยชนอ์ ืน่ เช่น กากมัน
สําปะหลังใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตว ์ทรายนําไปใชใ้นการถมพื้นท ี่ จงึไม่ไดน้ํามา
คํานวณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในทีน่ ี้
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จะเห็นไดว้่าจากขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ของโรงงานผลิตแป้งมนัขนาดกลางท่ีมีกาํลงั
การผลิตระหว่าง 200-400 ตนัแป้ง ทั้ง 3 แห่ง พบว่าโรงงาน A, โรงงาน B และโรงงาน C  มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (โดยรวมค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสมในการผลิตหวัมนัสาํปะหลงัสด) เท่ากบั 
296.069,  235.356 และ 401.109 kgCO2eq ต่อ 1 ตนัแป้ว   ตามลาํดบั (ค่าเฉล่ีย 310.84 kgCO2eq ต่อ 1 
ตนัแป้ง) ทั้งน้ี เม่ือหกัส่วนของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสะสมในการผลิตหวัมนัสาํปะหลงัพบว่า 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัทั้ง 3 แห่งมีค่าลดลง
อยา่งมาก เหลือเพียง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 114.201,  69.676 และ 202.72 kgCO2eq ต่อ 1 ตนัแป้ง 
ตามลาํดบั (ค่าเฉล่ีย 128.866 kgCO2eq ต่อ 1 ตนัแป้ง) ดงันั้น หากนาํปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑม์นั
สาํปะหลงัของประเทศไทยมาคาํนวณพบวา่ในปี พ.ศ. 2557 ของประเทศไทยมีการส่งออกมนัสาํปะหลงั 
เฉพาะแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ (Native Starch) 3,011,940.725 ตนัแป้ง หรือเป็นการปล่อยคาร์บอน              
ฟุตพร้ินทร์วมเท่ากบั 388.137 ลา้นkgCO2eq 

ทั้งน้ี การนาํระบบก๊าซชีวภาพมาใชท้ดแทนนํ้ ามนัเตาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อยา่งมาก ดงัเช่นกรณีของ โรงงาน A  ท่ีไดล้ดสัดส่วนการใชน้ํ้ ามนัเตาใหมี้การใชท่ี้นอ้ยเม่ือเทียบกบั
การใชก้๊าซชีวภาพทดแทนในส่วนของความร้อนในการอบแป้ง และยงัมีการนาํไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก
ระบบก๊าซชีวภาพจาํหน่ายแก่การไฟฟ้าฯเพ่ือเป็นรายได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโรงงานแป้งมัน
สาํปะหลงัมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูง ดงันั้น จึงตอ้งซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เช่นกนั ในส่วนน้ีไดก้็
ใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาํนวนมาก ขณะท่ีโรงงาน B แมว้่าไม่ไดมี้การผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ก๊าซชีวภาพเพ่ือจาํหน่ายเขา้ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ แต่การนาํมาใชใ้นระบบหวัเผาลมร้อนเพื่ออบ
แป้งทดแทนนํ้ ามนัเตา จึงทาํให้ โรงงาน B มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั
โรงงาน C ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ สุธี คงศิริ, 2552: 81-83. ท่ีเปรียบเทียบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัแบบมีระบบก๊าซชีวภาพและไม่มีระบบก๊าซชีวภาพ โดยพบว่าในส่วนของ
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นศกัยภาพในการทาํให้เกิดผลกระทบโลกร้อนลดลงร้อยละ 41.23โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า เน่ืองจากในกระบวนการผลิตแป้งมนัตอ้งมีการใช้
กระแสไฟฟ้าในขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การร่อนดินและทราย การบด หัน่สับหวัมนั รวมถึงการสกดัแป้ง  
การใชน้ํ้ ามนัเตาเพื่อผลิตความร้อนแก่ระบบหวัเผาเพ่ือการอบแป้ง  

สําหรับผลกระทบอ่ืนๆ เช่น การใช้นํ้ าในขั้นตอนการลา้งหัวมนัสําปะหลงัหรือการใช้
สารเคมี พบว่ายงัมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยกว่าส่วนการผลิตพลงังาน การใชค้วามร้อน 
และการนาํพลงังานไปบาํบดันํ้ าเสีย นอกจากน้ี นํ้าท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นนํ้ าบาดาลและนํ้ าประปา ซ่ึงมีการ
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นาํมาใชห้มุนเวียน (Recycle) บางส่วนในกระบวนการเหล่าน้ี ทาํใหเ้กิดการประหยดันํ้ าอยา่งมาก ดงั
สรุปปริมาณและสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัทั้ง 3 แห่งใน 
ตารางที ่4.5 และ ภาพที ่4.11 

 

ตารางที ่4.5  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะขั้นตอนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั  
                     ของโรงงานทั้ง 3 แห่ง 
 

 
 

 
 
 

โรงงาน

ไฟฟ้าทีซ้ื่อ

จากการ

ไฟฟ้าฯ

นํ้ามันเตาที่

ใช้ในระบบ

หัวเผาเพ่ือ

อบแป้ง

การใช้ก๊าซ

ชีวภาพใน

ระบบหัวเผา

เพ่ืออบแป้ง

การผลิต

ไฟฟ้าจาก

ระบบก๊าซ

ชีวภาพ

จําหน่ายเข้า

ระบบสายส่ง

นํ้าทีใ่ช้ในการ

ล้างหัวมันและ

น้าทิง้ทีบ่่อ

บําบัดสุดท้าย

สารเคมี

ทีใ่ช้

ภายใน

โรงงาน

บรรจุ

ภัณฑ์

ถุงพลาสติก

 (PP)

      รวม  

(kgCO2eq)

โรงงาน A 103.453 3.295 0.055 -15.153 14.249 0.161 0.327 106.388

ร้อยละ 97.242 3.097 0.052 -14.243 13.394 0.152 0.307 100.000

โรงงาน B 13.798 52.962 0.045 0.000 2.478 0.353 0.327 69.963

ร้อยละ 12.970 49.782 0.042 0.000 2.329 0.332 0.307 100.000

โรงงาน C 150.751 49.416 0.015 -9.812 10.739 1.280 0.327 202.715

ร้อยละ 74.366 24.377 0.007 -4.840 5.298 0.632 0.161 100.000

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟตุพร้ินท์ (kgCO2eq)



284 
 

 
 
 

 
  

ภาพที ่4.11  เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานแป้งฯ ทั้ง 3 แห่ง 
 
4.3.2  ผลการวเิคราะห์วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง 

1)  ขอ้มูลปริมาณการใชน้ํ้าของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั 3 แห่ง 
      โรงงานแป้งสาํปะหลงัทั้ง 3 แห่ง น้ี มีการใชน้ํ้ าท่ีไดม้าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติและนํ้า

บาดาลเป็นส่วนใหญ่ โดยนํามาใช้ในขั้นตอนท่ีสําคญัต่างๆ ได้แก่ ในขั้นตอนของการล้างหัวมัน
สาํปะหลงัเพ่ือนาํเศษดินและทรายออกจากหวัมนัสาํปะหลงั การปอกเปลือกและลา้งหวัมนัสาํปะหลงั 
การสับ การสกดัหยาบ การสกดัละเอียด รวมไปถึงการลา้งพื้น สาํหรับนํ้ าประปามีการใชใ้นสัดส่วนท่ี
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบันํ้ าธรรมชาติ แต่เน่ืองจากในการเกบ็ขอ้มูลทางโรงงานไม่สามารถเปิดเผยขั้นตอน
ในการใชน้ํ้ าไดล้ะเอียดทุกขั้นตอน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดใ้ชข้อ้มูลเท่าท่ีรวบรวมได ้โดยโรงงาน B เป็น
โรงงานท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการใชน้ํ้ ามากกวา่โรงงานอีก 2 แห่ง 

  ขอ้มูลการใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงัในส่วนท่ีเป็นขั้นตอนหลกั 
ของโรงงานทั้ง 3 แห่ง ในรอบปี 2556 ดงัแสดงใน ตารางที ่4.6-4.7 
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ตารางที ่4.6  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามของโรงงานทั้ง 3 แห่ง  
 

  ส่วนที ่1  วตัถุดิบหลกั 

วตัถุดบิ 
ปริมาณการใช้วตัถุดบิ (ตัน) 

โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C 

หัวมันสําปะหลงั 19,996 259,200 400,047 
  ส่วนที ่2  รายละเอียดกาํลงัการผลิต 

วตัถุดบิ 
ปริมาณการการผลติ (ตันแป้ง) 

โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C 

แป้งมันสําปะหลงั 53,574 72,000 98,402 
 

ตารางที ่4.6  ขอ้มูลการใชน้ํ้ าบาดาล นํ้าประปา 
 

กจิกรรม 

โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C 

ปริมาณการ

ใช้นํา้ 
 (ลบ.ม./ปี) 

ดชันีการ

ใช้นํา้    
(ลบ.ม./
แป้งมนั

สําปะหลงั 
1 ตนั) 

ปริมาณการ
ใช้นํา้          

(ลบ.ม./ปี) 

ดชันีการใช้นํา้ 
(ลบ.ม./แป้งมนั
สําปะหลงั        

1 ตัน) 

ปริมาณการ
ใช้นํา้          

(ลบ.ม./ปี) 

ดชันีการใช้นํา้ 
(ลบ.ม./แป้ง
มนัสําปะหลงั 

1 ตัน) 

นํา้ทีใ่ช้ในการปอกเปลือก
และล้างหัวมัน (นํา้บาดาล) 

101,497 1.895 150,480 2.090 231,142 2.349 

นํา้สะอาดที่ใช้ใน               
ส่วนสกดัแป้ง 

- - 138,624 1.925 - - 

นํา้ทีเ่ติมเข้าสู่                  
เคร่ืองสกดัแป้ง 

- - 288,600 4.008 - - 

นํา้กลบัจากเคร่ืองแยก - -   - - 
นํา้ทีนํ่ากลบัมาใช้ใหม่ 
recycle 

93,390 1.743 - - 212,680 2.1613 
 

รวม 194,887 3.368 427,424 5.933 
 

443,822 4.511 
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ตารางที ่4.7  ขอ้มูลนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต 
 

กจิกรรม 

โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C 

ปริมาณนํา้

เสีย 
(ลบ.ม./ปี) 

ดชันีนํา้เสีย 
(ลบ.ม./แป้ง
มนัสําปะหลงั    
1 ตัน) 

ปริมาณนํา้เสีย  
(ลบ.ม./ปี) 

ดชันีนํา้เสีย 
(ลบ.ม./แป้งมนั
สําปะหลงั 1 

ตัน) 

ปริมาณนํา้
เสีย 

 (ลบ.ม./ปี) 

ดชันีนํา้เสีย (ลบ.
ม./แป้งมนั

สําปะหลงั 1 ตัน) 

นํา้เสียทีเ่กดิขึน้จากระบบ
บาํบดัและการผลติก๊าชชีวภาพ 

795,687 14.855 777,704 10.801 1,094,426 11.112 

 
2)  การคาํนวณและผลการวิเคราะห์ 

การประเมินค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์  คาํนวณค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์โดยการใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าท่ีรวบรวมจากรายงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทาํการคาํนวณโดยคูณค่า
สัมประสิทธ์ิการใชน้ํ้ ากบัปริมาณทรัพยากร รวมทั้งของเสียท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยหน้าท่ีการทาํงานของ
ผลิตภณัฑโ์ดยคาํนวณวอเตอร์ฟุตพร้ินทร์วม (BWFo[u] ) จากวอเตอร์ฟุตพร้ินทท์ั้ง 3 ประเภท ดงัแสดง
ในสมการต่อไปน้ี 

 
                               BWFo[u] = BWFo,green[u] + BWFo,blue[u] + BWFo,grey[u] 
โดยท่ี 

- วอเตอร์ฟุตพร้ินทสี์เขียว (BWFo,green[u])     =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x 
                                                               สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีเขียว 

       - วอเตอร์ฟตุพร้ินทสี์ฟ้า  (BWFo,blue[u])         =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x    
สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีฟ้า 

- วอเตอร์ฟตุพร้ินทสี์เทา  ( BWFo,grey[u])      =  ปริมาณต่อหน่วยหนา้ท่ีการทาํงาน x 
            สมัประสิทธ์ิการใชน้ํ้ าสีเทา 

 ทั้งน้ี จากการคาํนวณหาปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินทเ์ฉพาะในส่วนของกระบวนการ
ใชน้ํ้ าในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัทั้ง 3 แห่ง พบว่า  โรงงานแป้งมนั
สาํปะหลงั A, B, และ C มีค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์31.506,  20.058 และ 15.633 ลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั
ซ่ึงผลการคาํนวณค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 22.399 ลูกบาศก์
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เมตรต่อ 1 ตนัแป้ง)  โดยมีรายละเอียดค่า Blue Waterfootprint และ Grey Waterfootprint แสดงใน 
ตารางที ่4.8 

 
ตารางที ่4.8  ผลการคาํนวณค่าวอเตอร์ฟตุพร้ินทข์องแป้งมนัสาํปะหลงั 1 ตนั 

 

รายละเอยีด 
ปริมาณนํา้ (ลูกบาศก์เมตร ต่อ  1 ตันแป้งมันสําปะหลงั) 

โรงงาน A  โรงงาน B โรงงาน C 
การใช้นํา้ในกระบวนการผลติ

แป้งมัน  (Blue Water 
Footprint) 

3.368 5.933 4.511 

นํา้ทีมี่ค่าภาระความสกปรกของ

นํา้เสีย   (Grey Water 
Footprint) 

14.855 10.081 11.122 

รวมค่า Water Footprint 31.506 20.058 15.633 

 
ทั้งน้ี หากนาํปริมาณการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย 3,011,940.725 ตนัแป้ง จะ

มีปริมาณวอเตอร์ฟตุพร้ินทท่ี์เกิดข้ึนในส่วนของกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเท่ากบั 47.086 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร 

 

4.3.3  การวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 
          ในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมนั

สาํปะหลงั A, B และ C จากการใชว้ตัถุดิบ กระบวนการ และผลผลิตท่ีได ้โดยเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบดา้นกลาง (Mid-point) ไดแ้ก่  ภาวะโลกร้อน การส้ินเปลืองทรัพยากรและพลงังาน เป็นตน้ 

1)  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน A จากการใชโ้ปรแกรม SimaPro พบวา่ในการ

ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 แป้ง นั้น โรงงาน A  มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่
การผลิตไฟฟ้า โดย  1 ตนัแป้งมนัสาํปะหลงั (1,000 กิโลกรัม) กรณีมีการใชไ้ฟฟ้า 2.2 MJ ต่อตนัแป้ง 
จากผลิตจากเช้ือเพลิงถ่านหิน และโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม นอกจากน้ี การผลิตไฟฟ้านั้น ไดก่้อใหเ้กิด
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ผลกระทบต่อพืชไร่ เช่น การปลูกถัว่เหลือง และยงัก่อใหเ้กิดสารตกคา้ง Sulphonylureas  ท่ีออกฤทธ์ทาํ
ใหต้บัอ่อนผลิตอินซูลินเพ่ิมข้ึน  ดงัแสดงใน ภาพที ่4.12 

 

 
 
ภาพที ่4.12  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั A 

 
2) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั B 

   ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงาน B พบวา่ในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 1 แป้ง นั้น 
โรงงาน A  มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่การผลิตไฟฟ้า โดย  1 ตนัแป้งมนั
สาํปะหลงั (1,000 กิโลกรัม) กรณีมีการใชไ้ฟฟ้า 2.2 MJ ต่อตนัแป้ง (คิดเป็นร้อยละ 56.2)  โดยปริมาณ
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การซ้ือไฟฟ้าเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงาน B ยงัคงมีผลต่อภาคเกษตรกรรม
และสุขภาพอนามัย แต่เน่ืองจากในท่ีน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนผลกระทบของรายการ 
(inventory) ท่ีมีค่ามากกวา่ 15% (cut off = 15%) สาํหรับในส่วนของผลกระทบการใชเ้มด็พลาสติกเพ่ือ
ผลิตถุง Polyproperlene  (PP) เพื่อบรรจุแป้งมนัท่ี นํ้าหนกั 1 ตนั โดยวิธีการปันส่วน คิดเป็นนํ้าหนกัของ
เมด็ PP เท่ากบั 0.24 กิโลกรัม (คิดเป็นร้อยละ 43) ดงัแสดงใน ภาพที่ 4.13  ทั้งน้ี  ในส่วนของโรงงาน B 
ท่ีมีการใช้ก๊าซชีวภาพทั้งหมดในกระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการลด
ภาวะการก่อโลกร้อน 

 

 
 
ภาพที ่4.13  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั B 
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3) ผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  C 
สาํหรับโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั C พบว่ามีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

ลกัษณะเดียวกนักบัโรงงาน B โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมาจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบสายส่งซ่ึงมี
การใชถ่้านหินและก๊าซธรรมชาติ  ในสดัส่วนร้อยละ 31 และ 42.4 ตามลาํดบั เน่ืองจากาประเทศไทยมี
การใชก้๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้ามากกว่าแหล่งพลงังานอ่ืนๆ  นอกจากน้ี ยงัส่งผลกระทบในต่อภาค
เกษตรกรรมในเร่ืองของสาร Phenoxy compound ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนผสมของสารกาํจดัวชัพืช โดยมีผงัการ
แสดงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตแป้งมนัท่ีเกิดจากการใชไ้ฟฟ้า ดงั ภาพที ่4.14 

 

 
ภาพที ่4.14  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั C 
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4.4  การวเิคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ 
 
 ในการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมันสําปะหลังใน
การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาผลตอบแทนดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม
เพื่อคาํนวณเพ่ือประเมินดา้นเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy 
Technology Economic Assessment Spredsheet : RETEAS) ท่ีพฒันาโดยโครงการส่งเสริมเทคโนโลย ี
พลงังานหมุนเวียนในประเทศไทย (Promotion of Renewavle Energy in Thailand) ซ่ึงเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหวา่งสาํนกัความช่วยเหลือระหว่างประเทศแห่งเดนมาร์ก (DANIDA)  และกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 ทั้งน้ี ในการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจและสังคม) : มีพื้นฐานอยู่บนการ
ประเมินวา่จะมีปริมาณพลงังานไฟฟ้า/ความร้อนท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนท่ีคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(เศรษฐกิจและสงัคม) เท่าใดและใชเ้ทคโนโลยปีระเภทใด ในส่วนของการประเมินดา้นการเงิน : ใช้
มาตรการจูงใจประเภทต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลงังานหมุนเวียน 
ไดแ้ก่ มาตรการสนบัสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าตลอดอายโุครงการ (FiT) 20 ปี การขอรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากมาตรการส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี (ปีท่ี 1-ปีท่ี 8) และหลงัจากนั้นจาก 5 ปี 
(ปีท่ี 9-ปีท่ี 13) จะลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ตบุคคล 50% 
 จากการประเมินเบ้ืองตน้ ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานโดยเปรียบเทียบ
กบัระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสีย UASB (Up- flow Anaerobic Sludge Blanket) กบัระบบ AFL 
(Anaerobic Fixed Film) และระบบ MCL (Modified Covered Lagoon) ท่ีค่า COD  Loading 76,500 
(กก. COD/วนั)  โดยนาํก๊าซชีวภาพไปใชท้ดแทนนํ้ ามนัเตา พบว่า ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ MCL 
สามารถคืนทุนไดใ้นเวลา 1.6 ปี เร็วกวา่ระบบ UASB และระบบ AFF ท่ีคืนทุนในระยะเวลา 2.6 ปี และ 
2.9 ปี ตามลาํดบั เน่ืองจากการลงทุนระบบของ MCL มีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ขณะท่ีในการคาํนวณมีการ
คิดปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นปริมาณเท่ากนั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 
ม.ป.ป.: 5-33) ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 4.9  จึงเห็นไดว้า่โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นโครงการ
คุม้ค่าต่อการลงทุน (หากมีปริมาณนํ้ าเสียจาํนวนมาก และนํ้ าเสียมีค่า COD สูง เพียงพอต่อการนาํไป
ผลิตก๊าซชีวภาพ) เน่ืองจากสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลาสั้น  
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ตารางที ่4.9  ราคาค่าก่อสร้างเบ้ืองตน้ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรม 
                       แป้งมนัสาํปะหลงั 
 

เทคโนโลยท่ีีใช้ 

ค่า COD 
Loading (กก.

COD/วนั) 

ค่าก่อสร้าง

ระบบ (ล้าน
บาท) 

ก๊าซชีวภาพ

ทีผ่ลติได้ 
(วนั/ลบ.ม.) 

ค่า

ดาํเนินการ

ระบบ 
(บาท/วนั) 

ลดค่า

บําบัดนํา้

เสีย (ปี/
บาท) 

การคืนทุน (ปี) 

UASB 76,500 109.0 17,600 20,000 84,000 2.60 
AFF 76,500 121.5 17,600 20,000 84,000 2.9 
MCL 76,500 68.4 17,600 20,000 84,000 1.60 

 
แหล่งทีม่า :  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, ม.ป.ป.: 5-33. 
 
  ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม RETEAS นั้น ได้
กําหนดให้ทางโรงงานแป้งมันสําปะหลังตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย ์
(Anaerobic Fixed Film: AFF) ท่ีกาํลงัการติดตั้ง 2 เมกะวตัต ์เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีใชอ้ย่าง
แพร่หลายและประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดีกบัอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั รวมทั้งอุตสาหกรรม
ผลิตแป้งขา้วจา้ว โรงงานผลิตเส้นหม่ีไทย อีกทั้งระบบก๊าซชีวภาพแบบ AFF มีมูลค่าการลงทุนไม่สูง
มากนกั อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนจะสูงข้ึน หากผูป้ระกอบการเลือกใชเ้ทคโนโลยี รวมถึงระบบ
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ของประเทศตะวนัตก เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก เป็นตน้ 
  ทั้งน้ี ไดมี้ขอ้กาํหนดหรือสมมติฐานในการศึกษาผลตอบแทนการลงทุนเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1) อตัราส่วนการลงทุนต่อการกูย้มืสถาบนัการเงิน 30: 70 และชาํระเงินกูคื้นภายใน
ระยะเวลา 7 ปี 

2) อตัราแลกเปล่ียนท่ี 36 บาท /$US 
3) อตัราคิดลด (Discount Rate (MRR+2)) เท่ากบั 10% 
4) Plant factor = 0.8 
5) ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ 1 ปี (ปีท่ี 0 ปีท่ี 1) 
6) ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 20 ปี  
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7) ระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 21 ปี 
8) อตัราค่าไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาํหน่ายใหโ้รงงานแป้งมนัสาํปะหลงักรณี 

เท่ากบั กิจการขนาดใหญ่ ท่ีราคา 2.506 บาท/หน่วย  
9) อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบของ FiT เท่ากบั 3.76 บาทต่อหน่วย ตลอดระยะเวลา 

20 ปีโดยใน 8 ปีแรก จะไดรั้บอตัรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) เท่ากบั 0.50บาท/หน่วย ในทุก
ขนาดของกาํลงัการผลิต (MW) 

10) ค่าลงทุนก่อสร้างระบบ ณ ราคาคงท่ี ปี 2558 
11) โครงการน้ีมีการจา้งแรงงาน  60  คน (โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา (Shift) ช่วงเวลา 

ละ 20 คน) เพ่ือดูแลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยไม่รวมกบัการจา้งงานในส่วนการผลิตแป้งมนั
สาํปะหลงัและส่วนสาํนกังาน 

ทั้งน้ี การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กรณี ไดแ้ก่  
กรณีท่ี 1 ผูป้ระกอบการไม่รับมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ และผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ

ชีวภาพใชเ้พ่ือกิจกรรมการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั (รายละเอียดตาม ตารางที ่
4.11-ตารางที ่4.12) 

กรณีท่ี 2 ผูป้ระกอบการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT 50% และอีก 50% ผลิตเพ่ือใชใ้นกิจกรรมการผลิตภายในโรงงาน อุตสาหกรรมแป้ง
มนัสาํปะหลงั (รายละเอียดตาม ตารางที ่4.13-ตารางที ่4.14) 

กรณีท่ี 3 ผูป้ระกอบการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ทั้งหมด (100%) (รายละเอียดตาม ตารางที ่4.15-ตารางที ่4.16) 

กรณีท่ี 4  ผูป้ระกอบการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ทั้งหมด (100%) รวมทั้งขอรับสิทธิประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 8 ปีแรกและลดหยอ่น 50% ในอีก 5 ปีถดัไป (รายละเอียดตาม ตารางที ่4.17-ตารางที ่4.18) 

สาํหรับผลการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินเบ้ืองตน้ของแต่ละกรณีสรุปไดใ้น ตาราง
ท่ี 4.10  
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ตารางที ่4.10  ผลการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินเบ้ืองตน้ของแต่ละกรณี ท่ีระยะเวลาชาํระเงินกู ้7 ปี 
 

 
ต้นทุนผลติไฟฟ้าของ

โรงงาน แป้งมันสําปะหลงั 
(บาท/kWh) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของโครงการ 

(FNPV ที ่10%) 

อตัราผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR)% 

ระยะเวลา         
การคืนทุน 

(ปี) 

1. การลงทุนตามปกติของผูป้ระกอบการ โดยไม่ขอรับมาตรการใดจากภาครัฐใหก้ารสนบัสนุน 
2.71 -19,789 43.38% 2.305 

2. การลงทุนโดยมีมาตรการสนบัสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT โดยจาํหน่ายเขา้ระบบให ้
    การไฟฟ้าฯ 50% และใชภ้ายในโรงงาน 50% 

2.71 28,093 24.16% 4.139 
3  การจาํหน่ายไฟฟ้าในอตัรา FiT ท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหก้บัการไฟฟ้าฯ 

2.71 74,863 43.63% 2.292 
4. การจาํหน่ายไฟฟ้าในอตัรา FiT ท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหก้บัการไฟฟ้าฯ และขอรับสิทธิประโยชนก์าร 
    ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจาก BOI. ในการลงทุนโครงการพลงังานทดแทน 

2.71 101,008 59.60% 1.678 
 

ผลการศึกษาผลตอบแทนการเงินเบ้ืองตน้สรุปไดว้่าทุกกรณีมีความคุม้ค่าสาํหรับการ
ลงทุน  เน่ืองจากโครงการท่ีลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพมีค่า IRR หรืออตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน
สูง สามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลาสั้นอยูร่ะหว่าง 1.678-4.139 ปี โดยกรณีท่ีใหผ้ลตอบแทนและมีความ
คุม้ค่ามากท่ีสุด คือ กรณีท่ี 4 การผลิตไฟฟ้าจากระบบก๊าซชีวภาพของโรงงานแป้งมนัสําปะหลงัเพ่ือ
จาํหน่ายเขา้ระบบใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งหมดและขอรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมผลิต
พลงังานทดแทนของ BOI โดยมีค่า IRR เท่ากบั และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1.678 ปี ส่วนกรณีท่ี 2 การ
ลงทุนโดยมีมาตรการสนบัสนุนการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT โดยจาํหน่ายเขา้ระบบใหก้ารไฟฟ้าฯ 50% 
และใช้ภายในโรงงาน 50% จะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานท่ีสุด 4.139 ปี สําหรับในกรณีท่ี 1  
เน่ืองจากการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม RETEAS น้ี เป็นการผนวกการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เขา้ไว้
ดว้ย เช่น การก่อให้เกิดการจา้งงานและสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน รวมถึงการมีระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิต
พลงังานเพ่ือใชใ้นโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัเอง ซ่ึงก่อให้เกิดผลประหยดัจากการลดการใชน้ํ้ ามนัเตา
และลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ  ดงันั้น จึงใหผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีดีกวา่ กรณีท่ี 3 ท่ี
มีการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบสายส่งไฟฟ้า 50% และใชภ้ายในโรงงานเอง 50% ดงันั้น จึงเห็นได้
ว่าการท่ีภาครัฐไดก้าํหนดมาตรการการรับซ้ือไฟฟ้าและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผูป้ระกอบการจึงเป็น
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การช่วยในการเพ่ิมผลกาํไรจากการลงทุนอย่างมากจากการนาํนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมนั
สําปะหลงัมาผลิตเป็นพลงังานจากเดิมท่ีตอ้งมีค่าใช้จ่ายในการบาํบดั จึงส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ระบบนิเวศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการท่ีมีความเห็นวา่ “หลงัจากการติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพน้ีแลว้ ทาํใหปั้ญหาเร่ืองกล่ินท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงและชุมชนนอ้ยลง” ซ่ึงคุณค่า
เหล่าน้ียากท่ีจะวดัผลประโยชน์ในเชิงตวัเลขได ้โดยหากนาํมาประเมินเป็นมูลค่าทางการเงินของการลด
ผลกระทบความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยอ่มจะทาํใหโ้ครงการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพมีความคุม้ค่า
และคืนทุนท่ีเร็วยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.11   ค่าลงทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีที่ 1 ไม่รับมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ  
                     และผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพใชใ้นโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  
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ตารางที ่4.12   งบกระแสเงินสด กรณีที่ 1 ไม่รับมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐและผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพใชใ้นโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  
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 ตารางที ่4.13    ค่าลงทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีที่ 2 การลงทุนโดยมีมาตรการสนบัสนุนการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT  
                      โดย จาํหน่ายเขา้ระบบใหก้ารไฟฟ้าฯ 50% และใชภ้ายในโรงงาน 50%  
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ตารางที ่4.14  งบกระแสเงินสด กรณีที่ 2 การลงทุนโดยมีมาตรการสนบัสนุนการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT โดย จาํหน่ายเขา้ระบบใหก้ารไฟฟ้าฯ 50%  
และใชภ้ายในโรงงาน 50%  
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 ตารางที ่4.15  ค่าลงทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีที่ 3 ผูป้ระกอบการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
                     ในอตัรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ทั้งหมด (100%) 
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ตารางที ่4.16   งบกระแสเงินสด กรณีที่ 3 ผูป้ระกอบการจาํหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอตัรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT  
                     ทั้งหมด (100%) 
 

 
 

301 



302 
 

 
 
 

ตารางที ่4.17  ค่าลงทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ กรณีที่ 4  จาํหน่ายไฟฟ้าในอตัรา FiT ที่ผลิตไดท้ั้งหมดใหก้บัการไฟฟ้าฯ  
                       และขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI. ในการลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากการลงทุนโครงการพลงังานทดแทน 
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ตารางที ่4.18  งบกระแสเงินสด กรณีที่ 4  จาํหน่ายไฟฟ้าในอตัรา FiT ที่ผลิตไดท้ั้งหมดใหก้บัการไฟฟ้าฯ  
                       และขอรับสิทธิประโยชน์การลดหยอ่นภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 
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4.5  การจดัทําแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการผลติและส่งออกอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 

 
      ในการจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย เพื่อใชใ้น
การกาํหนดแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง มี
การดาํเนินการตามลาํดบั ประกอบดว้ย   
 1)  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ (1) การวิเคราะห์
ปัจจยัแวดลอ้มเชิงมหภาค ไดแ้ก่ นโยบายและการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยีและนวตักรรม 
กฎระเบียบต่างๆ  และส่ิงแวดลอ้ม (2) การวิเคราะห์ปัจจยัระดบัอุตสาหกรรมท่ีใช ้ Five Force Model 
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย  ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน  ภยัคุกคามจากผูแ้ข่งขนัราย
ใหม่  ความรุนแรงของการแข่งขนั  อาํนาจการต่อรองของลูกคา้  อาํนาจการต่อรองของผูจ้ดัหาสินคา้
และบริการ 
 2)  การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นักวิชาการ และนักวิจยัในประเด็นคาํถามท่ี
เก่ียวขอ้งเชิงนโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท์ และ          
วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ มาวิเคราะห์หาประเด็นสําคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดแนวทางดา้นการ
กาํหนดนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั  
 3)  การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้รับจากการเขา้ร่วมการสัมมนาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการศึกษาฯ  
 4)  การทบทวนและสังเคราะห์ งานวิจยั บทความวิชาการ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั LCA 
(Life Cycle Assessment), CFP (Carbon Footprint), WFP (Water Footprint) นโยบายและแผนของ
หน่วยงานต่างๆ ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ประเดน็การคา้และนิเวศท่ีมีผลต่อ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 5) การวิเคราะห์ขอ้มูลผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท)์
โดยใชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตเพื่อดูผลการก่อภาวะโลกร้อนและการใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมแป้ง
มนัสาํปะหลงั 
 6)  การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการท่ี
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัลงทุนโดยปกติเปรียบเทียบกับโครงการท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภาครัฐผา่นมาตรการต่างๆ 
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 7)  นาํผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากขอ้ 1) – ขอ้ 6) มาวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยั
คุกคาม (SWOT Analysis) ก่อนกาํหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO 
Strategies) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategies) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) ก่อนท่ีจะนาํไป
จดัลาํดบัความสําคญัเพ่ือกาํหนดตาํแหน่งและทิศทางของการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั 
และนาํไปจดัทาํวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ และแผนกลยทุธ์ ต่อไป 
 โดยสรุปไดด้งั ภาพที ่4.12  และการวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป 
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ภาพที ่4.12  แนวทางในการจดัทาํแผนที่ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัที่ย ัง่ยนื 
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การจดัทาํแผนทียุ่ทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัที่ยัง่ยืน

ผลการวเิคราะห์ด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
โรงงานแป้งมัน
สําปะหลงั  (CFP 

และ WFP) 

ผลการวเิคราะห์อุตสาหกรรม       
แป้งมันสําปะหลงั 

การวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อม
เชิงมหภาค 
(PESTLE 
Analysis) 

การวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อม
ของอุตสาหกรรม
แป้งมันสําปะหลงั 

(Five Force 
Model) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
นักวชิาการ และนักวจิัย
ในประเด็นที่เกีย่วข้องเชิง
นโยบาย LCA, CFP, 
WFP และประเด็นที่

เกีย่วข้องกบัอุตสาหกรรม     
แป้งมันสําปะหลงั 

การทบทวนและ
สังเคราะห์ งานวจิัย 
บทความวิชาการ และ

วรรณกรรมที่เกีย่วข้องกบั 
LCA,CFP, WFP 

นโยบายและแผนของ
หน่วยงานต่างๆ ด้าน   
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการค้าและนิเวศ 

การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ 

(เศรษฐศาสตร์และ
การเงนิ) 

ผลจากการสังเคราะห์
และวเิคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการเข้าร่วม
สัมมนาในหัวข้อที่
เกีย่วข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อ
การศึกษา 

การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม ( SWOT Analysis) 

กาํหนดกลยุทธ์ (SO, WO, ST, WT Strategies)  เพื่อกาํหนดตําแหน่งและทศิทางของการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั 

จดัทาํแผนทียุ่ทธศาสตร์โดยกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ 
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4.5.1  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 
            การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังในภาพรวม 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทางมหภาค (Macro Environment Analysis) โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะห์ PESTLE Analysis และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industrial Analysis) โดยใชก้ารวิเคราะห์ 
Five Force (5-F) Model โดยมีรายละเอียดดงัน้ี        

4.5.1.1  การวิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มเชิงมหภาค (Macro Environment Analysis) 
           ใชว้ิธีการวิเคราะห์ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์เพ่ือนาํประกอบการจดัทาํ 
SWOT ในส่วนท่ีเป็นปัจจยัภายนอก (โอกาส (O: Opportunity) และ อุปสรรค (T: Threat))โดย
องคป์ระกอบในการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นนโยบายและการเมือง (P: Policy/Politic)                
2) ปัจจยัเชิงเศรษฐกิจ (E: Economics) 3) ปัจจยัดา้นสังคม (S: Social) 4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม (T: Technology)  5) ปัจจยัดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย(L: Legal)  และ 6) ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (E: Environment) โดยมีการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านนโยบายและการเมือง (P: Policy/Politic)  มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ดงัน้ี 

(1) นโยบายรัฐบาล   ทุกรัฐบาลท่ีผา่นมาไดใ้หค้วามสาํคญัต่อมนัสาํปะหลงั
ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจ และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ไดมี้คาํสั่ง คสช. ท่ี 116/2557 ลงวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจดัทาํยทุธศาสตร์สินคา้เกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ  คือ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั ปาลม์นํ้ ามนั และออ้ย เพื่อขบัเคล่ือนสินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน
ทดแทน สร้างความสมดุลและเขม้แขง็ของภาคเกษตร ท่ีตอบสนองความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
(Zoning)  2)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาระบบโลจิสติกส์  3)  การนาํนวตักรรมมาใชใ้น
การผลิตและส่งเสริมใหมี้การผลิตไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 4)  การผลิตเกษตรแบบใหม่ (Modern 
Farming) และ 5)  การสร้างความร่วมมือในการพฒันาการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) (มติ
ชนออนไลน์, 2557) 

(2) แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  ได้บรรจุ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  3     “ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตรกรรม ความมัน่คงอาหารและพลงังาน”  และ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6  “ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน”    ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัในส่วนของการสร้างความมัน่คงด้าน
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อาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรอาหาร 
และเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การ
เตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้ งการสร้าง
ภูมิคุม้กนัดา้นการคา้ จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลก 

(3) นโยบายระดบัอุตสาหกรรม ไดก้าํหนดให้แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นสินคา้
มาตรฐาน เม่ือปี พ.ศ. 2549 และไดมี้การปรับปรุงล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2550 กาํหนดมาตรฐานสินคา้มนั
อัดเม็ด/มันเส้นและแป้งมันสําปะหลัง พร้อมกําหนดมาตรการกํากับดูแลการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสินคา้อยา่งเขม้งวด ซ่ึง GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นหน่ึงในหลกัเกณฑห์รือ
ขอ้กาํหนดพื้นฐานเพ่ือใหก้ารผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภยั 

(4) นโยบายการจดัสรรพ้ืนท่ี (Zoning)   การปลูกมนัสาํปะหลงัเพื่อเป็นพืช
อาหารและพืชพลงังาน อาจเป็นทั้งปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีทาํให้ปริมาณมนัสําปะหลงัป้อนเขา้สู่
โรงงานผลิตแป้งมนัไม่เพียงพอ แต่ส่งผลดีต่อเกษตรกรในการเพ่ิมทางเลือกในการจาํหน่ายระหว่าง
อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน  (โรงงานเอทานอล) อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสําปะหลัง รวมถึง
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพ  (Bio-plastic) 

(5) นโยบายการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจยัสนบัสนุน  นโยบายของ
ภาครัฐในช่วงเวลาท่ีผา่นมีการวางแผนและดาํเนินการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบชลประทาน เพื่อสนองต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจยั
สนับสนุนในด้านต่างๆ ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั จากอยา่งไรก็ตาม ในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะปลูกมนัสําปะหลงัส่วนใหญ่ของประเทศ ขณะน้ีประสบกบัปัญหาระบบสายส่งใน
พ้ืนท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อประกอบกิจการโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัรายใหม่หรือการขยาย
โรงงาน ในส่วนของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการขนาดใหญ่ (Mega-Project) ยงัมีความ
ล่าชา้ ในการพิจารณาของภาครัฐ เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก มีขั้นตอนการพิจารณาท่ี
ซบัซอ้น ท่ีเป็นปัจจยัลบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 

(6)  นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  กระทรวงพลังงานได้
ปรับเปล่ียนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนจากระบบอตัราไฟฟ้าส่วนเพิ่ม 
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(Adder) เป็นระบบอตัรารับซ้ือไฟฟ้า FiT (Feed in Tariff) สาํหรับพลงังานหมุนเวียน ประกอบดว้ย 
พลงังานลม ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนให้ครบทุก
ประเภทเช้ือเพลิง โดยเหตุผลในการส่งเสริมฯ ในรูปแบบ FiT ไดแ้ก่ 1) อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ 
FiT จะสอดคลอ้งกบัตน้ทุนพลงังานหมุนเวียนในแต่ละประเภทอยา่งแทจ้ริง และมีการทบทวนตน้ทุน
อยา่งต่อเน่ือง 2)  ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน เน่ืองจากมีการอุดหนุนอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงเวลาของโครงการ 3)  ภาครัฐสามารถวางแผนการจดัหาไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากผูป้ระกอบการจะดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายสุัญญา และ 
4)  ผูป้ระกอบการสามารถคาดการณ์ราคารับซ้ือไฟฟ้าและผลตอบแทนการลงทุนท่ีชดัเจนในการพฒันา
โครงการได ้ เกิดความเป็นธรรมกบัผูป้ระกอบการและประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้า (สาํนกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน, 2557) ในส่วนของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีการผลิตไฟฟ้าจาํหน่ายเขา้ระบบ
สายส่งทุกขนาดจะไดรั้บประโยชน์ ดงั ตารางที ่4.23 

ทั้งน้ี สถานการณ์ราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีลดลงในช่วงปลายปี 2557 และคาด
ว่าจะคงตวัต่อเน่ืองในปี 2558 (World Bank, 2015) จากการท่ีรัฐบาลปรับลดราคาจาํหน่ายนํ้ ามนัลงตาม
ราคาของตลาดโลก โดยยงัคงใชน้โยบายการบริหารส่วนต่างของราคาเพ่ือสนับสนุนการใชน้ํ้ ามนัท่ีมี
ส่วนผสมของเอทานอล เช่น E20 และ E85 จึงทาํใหค้วามตอ้งการใชป้ริมาณมนัสาํปะหลงัไปผลิตเอทา
นอลมิไดล้ดลง ดงันั้น หากมีการยกเลิกการบริหารส่วนต่าง จะทาํใหร้าคานํ้ ามนัทั้ง E20 และ E85 มีราคา
สูงกว่านํ้ ามนัเบนซิน 91 และเบนซิน 95 มาก เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงกว่า ความตอ้งการใชห้วัมนัสาํปะหลงั
ลดเพ่ือผลิตเอทานอลลดลง และมีการนาํไปผลิตเป็นแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที ่4.23  อตัรารับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ FiT ท่ีประกาศใชใ้นปี 2558 : โครงการก๊าซชีวภาพ (นํ้าเสีย/ของเสีย)  
 

 
กาํลงัการ
ผลติ (MW) 

 

FiT (บาท/หน่วย) 
 

 
 

ระยะเวลา 
สนับสนุน 

(ปี) 

FiT Premium (บาท/หน่วย) 

 

FiTF
(1) FiTV,2560

(2) FiT 

สําหรับ
โครงการ 
8 ปีแรก(3) 

 

สําหรับ
โครงการใน
พืน้ที่ จังหวดั
ชายแดน
ภาคใต้   

(ตลอดอายุ
โครงการ) (4) 

 

ก๊าซชีวภาพ 
(นํ้าเสีย/ของเสีย)  

ทุกขนาด 
3.76 - 3.76 20 0.50 0.50 

 
หมายเหตุ:      (1)   อตัรารับซ้ือไฟฟ้าส่วนคงท่ี (FiTF) ซ่ึงจะคงท่ีตลอดอายโุครงการ 

(2)  อตัรา รับซ้ือไฟฟ้าส่วนแปรผนั (FiTV) จะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองตามอตัราเงินเฟ้อขั้น
พื้นฐาน (Core Inflation)  

(3)  อตัรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) ตามนโยบายของภาครัฐท่ีตอ้งการ
สร้างแรงจูงใจการลงทุนบางประเภทเช้ือเพลิง 

(4)  อตัรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษ (FiT Premium) ท่ีรัฐเพิ่มใหต้ามนโยบายของภาครัฐท่ี
ตอ้งการสร้างแรงจูงใจการลงทุนบางประเภทเช้ือเพลิง สาํหรับ 

      -  โครงการ 8 ปีแรก 
      - โครงการในพื้นท่ี จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

และ 4  อาํเภอในจงัหวดัสงขลา) ตลอดอายโุครงการ 
 

แหล่งทีม่า:     สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2558ข. 
 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  (E: Economic) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ทั้งของประเทศไทยและประเทศคู่คา้แป้งมนัสาํปะหลงั มุมมองทางดา้นผลประโยชน์
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ท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินกิจกรรม การผลิตและการคา้ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมแป้ง
มนัสาํปะหลงั รวมถึงประเดน็ทางดา้นการตลาด และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ดงัน้ี 

 (1)  การส่งออกแป้งมนัสําปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญัและมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง โดยโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัจะทาํการแปรรูปหวัมนัสาํปะหลงัสดเป็นแป้งมนัสาํปะหลงั
เพื่อจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี แป้งมนัสําปะหลงัยงัสามารถนาํไปผลิตเป็น
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม เช่น ผงชูรส ครีมเทียม สารใหค้วามหวาน เป็นตน้ ซ่ึงมูลค่าเพิ่มน้ีจะส่งผล
ดีกระจายไปสู่ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีห่วงโซ่
อุปทานท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้นํ้ า (ภาคการเกษตร) กลางนํ้ า (อุตสาหกรรมมนัเส้น มนัอดัเมด็ และแป้งมนั
สาํปะหลงั) และปลายนํ้ า (ภาคธุรกิจการคา้ปลีก คา้ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และภาคการ
ขนส่ง) 

(2) การท่ีประเทศคู่คา้ท่ีเป็นประเทศพฒันา โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป
ได้นํามาตรการท่ีมิใช่มาตรการทางภาษี ได้แก่ มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมมาใช้กับการส่งออกมัน
สําปะหลังและแป้งมันสําปะหลัง ทาํให้อุปสงค์จากสหภาพยุโรปลดลง โดยการส่งออกแป้งมัน
สาํปะหลงัของไทยกระจุกตวัอยูใ่นประเทศทางเอเชีย ไดแ้ก่ ประเทศจีนและไตห้วนั ทาํใหอ้าํนาจในการ
กาํหนดราคาหรือการต่อรองทางการคา้สูง ทาํใหมู้ลค่าของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัมีราคาท่ีตํ่ากว่าท่ี
ควรเป็น เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงกว่า ความตอ้งการใชห้ัวมนัสาํปะหลงัลดเพื่อผลิตเอทานอลลดลง และมี
การนาํไปผลิตเป็นแป้งมนัสาํปะหลงัเพิ่มข้ึน 

(3) การเปิดเสรีทางการคา้ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ
ส่งผลใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนทาํไดอ้ยา่งเสรี โดยจะลดกาํแพงภาษีและเพิ่มการอาํนวย
ความสะดวกในการซ้ือขายระหวา่งประเทศสมาชิก การรวมตวัภายใต ้AEC น้ี ทาํใหอ้าเซียนมีอาํนาจใน
การต่อรองในตลาดโลกเพิ่มมากข้ึน และส่งผลให้อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน
ซ่ึงเป็นโอกาสดีต่อการขยายการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัของไทย 

 3)  ปัจจยัดา้นสังคม (S:Social) การวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั มีดงัน้ี 

(1)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย คือ การเขา้สู่สงัคม
ผูสู้งอายุ โดยสัดส่วนประชากรในวยัทาํงานและวยัเด็กท่ีลดลง เน่ืองจากอตัราการเกิดและการตายท่ี
ลดลง ทาํให้ประชากรไทยโดยเฉล่ียมีอายยุนืยาวข้ึน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงาน
ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั และแรงงานภาคเกษตรกรรมในการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัเพื่อส่ง
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ต่อโรงงาน หรือตอ้งจา้งในอตัราค่าแรงท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม การรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน จะ
ส่งผลดีจากการมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทาํงานชดเชย 

(2)  ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละมีคุณภาพสูง โดย
อุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองนั้นตอ้งการผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ดา้นการ
ดูแลระบบ ไดแ้ก่ ระบบการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงนักวิจยัเพื่อการพฒันา
ผลิตภณัฑต่์อเน่ืองเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

(4)  การผลิตท่ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความสะอาด เป็น
จริยธรรมทางการคา้ท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัตอ้งคาํนึงถึง ซ่ึงแนวโน้มใน
ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามใส่ใจในเร่ืองน้ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ตระหนกัและใส่ใจถึงการใชท้รัพยากรและปัจจยัการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพโดยระมดัระวงัถึงเร่ือง
ผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดช่้วยเสริมสร้าง
องค์ความรู้และฝึกอบรมให้กับผูป้ระกอบการมาตลอด เช่น แนวทางสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) 

(5) พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย ไม่นิยมการบริโภคหัวมนัสําปะหลงั
โดยตรง นิยมการบริโภคผา่นการแปรรูป ไดแ้ก่ การนาํไปทาํเป็นเส้นก๋วยเต๋ียว เมด็สาคู หรือใชเ้ป็นสาร
เพิ่มความขน้ในอาหาร จึงทาํให้มีมนัสําปะหลงัสดส่งออกจาํนวนมาก ต่างจากบางประเทศในทวีป
แอฟริกา เช่น ไนจีเรีย ท่ีแมมี้การผลิตมนัสาํปะหลงัจาํนวนมากแต่นิยมบริโภคหวัมนัเป็นอาหารหลกั 
  4)    ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม (T: Technology)  การวิเคราะห์ปัจจยัทาง
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั มีดงัน้ี 

  (1)  เน่ืองจากเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
ส่วนใหญ่ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ  เช่น หมอ้ไอนํ้ า  (Boiler) เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) เคร่ือง
สกดั (Extractor) เคร่ืองเหวี่ยง (Separator) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  (Biogas System) ส่วนใหญ่ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะหากตอ้งการเคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพดีและทนทานอาจตอ้งนาํเขา้จากประเทศ
ทางยโุรป เช่น เยอรมนี หรือจากกลุ่มแสกนดิเนเวีย ทาํให้ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
จากประเทศจีน ซ่ึงแมล้งทุนนอ้ย แต่อายกุารใชง้านตํ่ากวา่และมีค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาสูง 

(2)  การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เป็นส่ิงท่ีอุตสาหกรรม
แป้งมนัสําปะหลงัตอ้งให้ความสนใจอย่างมาก เพ่ือพฒันาสินคา้ให้เป็นไปตามความเปล่ียนแปลงของ
บริบทโลก อยา่งไรกต็าม งบประมาณในการสนบัสนุนจากภาครัฐของไทย ยงัไม่มากเท่าท่ีควร โดยมีการ
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กาํหนดนโยบายและทิศทางท่ีชดัเจน และจดัสรรงบประมาณใหม้ากข้ึน โดยเนน้การวิจยัเชิงพาณิชยแ์ละ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัท่ีจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว  

(3)  ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิต  เน่ืองจากไทยเป็นประเทศท่ีปลูกมนั
สําปะหลงัจาํนวนมาก ดงันั้น ผลผลิตส่วนใหญ่เน้นท่ีการนาํไปบริโภคหรือแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม
ขั้นตน้ โดยเฉพาะผลิตเป็นแป้งมนัสาํปะหลงั (ในรูปของวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าตํ่า) ซ่ึงส้ินเปลืองพลงังานและ
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีใชม้ากในขั้นตอนการเพาะปลูก การขนส่ง และ
การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัทาํใหสู้ญเสียโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง 
ขณะท่ีประเทศผูน้าํเขา้จะมีองคค์วามรู้ (Know How) ท่ีสามารถนาํไปสร้างผลิตภณัฑ์มูลค่าเพ่ิมท่ี
หลากหลาย โดยไม่ตอ้งพึ่งพิงทรัพยากรและปัจจยัการผลิตในประเทศของตนมากนกั 

5)    ปัจจยัดา้นกฎหมาย  กฏระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ (L: Legal)  ทั้งท่ีเป็นภาค
บงัคบัและภาคสมคัรใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั มีดงัน้ี 
(1)   การปฏิบติัตามมาตรการควบคุมคุณภาพสินคา้เพ่ือการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัโดยมีมาตรฐานสากลท่ี
รับรองกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากลของโครงการมาตรฐาน FAO/WHO (CODEX), 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) ท่ีจดัทาํข้ึนโดย
หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (ISO) 

(1)  มีการจัดทําข้อกําหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง (Product 
Category  Rules for  Tapioca Starch)  โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นขอ้กาํหนดการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอนัเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูท่ี้สนใจทัว่ไปในการนาํคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ปประยกุตใ์ชต่้อไป 

(2) ผูป้ระกอบการแป้งมนัสาํปะหลงัจาํเป็นตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ขอ้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากประเทศผูน้ําเขา้มันสําปะหลัง แป้งมัน
สาํปะหลงัและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  ผา่นมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น การใชม้าตรการกาํหนด
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น  จึงจาํเป็นท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการผลิตสินคา้และวางแผน
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก 

6)   ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (E: Environment)  การวิเคราะห์ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั มีดงัน้ี 
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(1)   สภาพภูมิอากาศ ท่ีประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืนทาํให้เหมาะกบัการ
เพาะปลูกและเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงัสดไดต้ลอดทั้งปี จึงทาํใหมี้ผลผลิตออกสู่ตลาดในประเทศและเพ่ือ
การส่งออกจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม จากผลของสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนในรอบหลายปีท่ีผา่นมา 
ทาํใหป้ริมาณผลผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากบางปีเกิดอุทกภยันํ้ ามาก ขณะท่ีบางปีเกิด
ภาวะแห้งแลง้ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือท่ีเป็นแหล่งปลูกมนัสําปะหลงัท่ี
สาํคญัของไทย 

(2)   ความหร่อยหรอและเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการปลูกมนั
สาํปะหลงัตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวไดจ้ะใชร้ะยะเวลาประมาณ 9-10 เดือน ทาํใหต้อ้งใชน้ํ้ าทั้ง
จากปริมาณนํ้ าฝนและนํ้ าจากระบบชลประทานจาํนวนมาก  รวมทั้งผืนดินจาํนวนมหาศาลกบัการเสีย
โอกาสในการปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีอายุสั้ น มีมูลค่าสูงและใช้นํ้ าน้อย  หรือเปล่ียนเป็นการปลูกมัน
สาํปะหลงัระบบนํ้าหยดเพื่อช่วยประหยดันํ้า   

(3)   ปัญหาการต่อตา้นจากองคก์รพฒันาเอกชนและชุมชนรอบพื้นท่ีโรงงาน
แป้งมนัสาํปะหลงัในเร่ืองของผลกระทบดา้นกล่ิน การปล่อยนํ้าเสียออกจากโรงงาน ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ
แกไ้ขโดยมีระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้มาควบคุม การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
และการดาํเนินกิจกรรมสร้างความรับผดิชอบต่อสงัคมของโรงงาน 

(4) ความสอดคลอ้งกบักระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและใส่ใจเร่ืองสุขภาพ 
ทาํให้มีการใช้มนัสําปะหลงัซ่ึงเป็นวตัถุดิบธรรมชาติ นาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์หลายชนิด เน่ืองจาก
ปลอดภยัต่อการอุปโภคและบริโภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  เช่น เอทานอลเพื่อเป็นส่วนผสมของ
นํ้ามนัเช้ือเพลิง  พลาสติกชีวภาพท่ียอ่ยสลายได ้ 

(5)   การตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการแกปั้ญหาในเร่ืองการกีดกนั
ทางการคา้ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทาํให้หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ไดแ้ก่  สาํนกัพฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินคา้พืช สถาบนัอาหาร องคก์ารบริหารการจดัการก๊าซเรือนกระจกมีการรับรองการ
ดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการตรวจสอบมาตรฐานของคุณภาพผลิตภณัฑก์ารส่งออกมนัสาํปะหลงั
และแป้งมนัสําปะหลงั รวมถึงการดาํเนินการเร่ืองฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์ ท่ี
แสดงถึงความใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการไทย 
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       4.5.1.2   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินการของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
  เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการประเมินสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงั โดยใช ้Five Force Model (5-F Model) ของ Michael E. Porter ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจยั 
ดงัน้ี 

1) ภยัคุกคามของสินคา้ทดแทน (The threat of substitute products) การแข่งขนักบั
ผูผ้ลิตแป้งจากพืชชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง แป้งขา้วโพด ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต ้
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงหลายประเทศในกลุ่มน้ีมีมาตรการกีดกันเพ่ือคุม้ครองผูผ้ลิต
ภายในประเทศ หากไม่มีมาตรการ ดังกล่าว แป้งมันสําปะหลงัไทยสามารถเขา้ไปแข่งขนักับแป้ง
ขา้วโพด ในตลาดภายในของประเทศดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี อีกประการหน่ึง  เน่ืองจากกระแสการ
ต่อตา้นพืชดดัแปรพนัธุกรรม (GMO) โดยเฉพาะท่ีประเทศไทยเนน้จุดขายแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีผลิตจาก
มนัสาํปะหลงัท่ีเป็นพืชปราศจากการดดัแปรพนัธุกรรม ( Non-GMO) ดงันั้น ต่างประเทศหนัมาสนใจ
ซ้ือแป้งมนัสาํปะหลงัแทนแป้งจากขา้วโพดท่ีจะกลายเป็น GMO เกือบหมดแลว้ (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2557)   

2)  ภยัคุกคามของการมาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ (The threat of  the entry of new 
competitors) ประเทศไทยมีการแข่งขนักบัผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยกนัท่ีผลิตและส่งออกรายใหญ่ 
ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนาม อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยมี
ประสบการณ์ยาวนาน มีความเช่ียวชาญสูงในการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั และทาํการตลาดเก่ง  ประกอบ
กบัภาครัฐมีนโนบายการสนับสนุนการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ) ผ่าน
มาตราการรับซ้ือไฟฟ้า FiT รวมถึงการใชม้าตรการส่วนต่างของราคานํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ืออุดหนุนราคา
นํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีผสมเอทานอลท่ีผลิตจากกากนํ้ าตาลและมนัสาํปะหลงั จึงทาํให้ผูป้ระกอบการมีความ
คุม้ทุนหรือผลตอบแทนท่ีคืนทุนเร็วข้ึน จึงทาํให้คู่แข่งขนัของประเทศไทย  เขา้มาแย่งชิงหรือทาํ
การตลาดเพ่ือการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัแข่งขนักบัประเทศไทยไดย้าก และการลงทุนในเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก อีกทั้ง
ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ในต่างประเทศเป็นเวลานาน ดงันั้น 
การเขา้มาของผูแ้ข่งขนัรายใหม่จึงมีอุปสรรคสูงตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํการตลาด ประกอบกบั
ประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สถาบนัวิจยั สถาบนัการศึกษา ท่ีร่วมกนัดาํเนินงาน
เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นอยา่งดีและเขม้แขง็ตลอดมา  
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3)  ความรุนแรงของการแข่งขนั (The intensity of competitive rivalry) เน่ืองจากแป้ง
มนัสําปะหลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลก เน่ืองจากสามารถนาํไปต่อยอดเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆ ไดอี้กมากทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยารักษาโรค อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบกบั
การท่ีประเทศไทยเป็นผูส่้งออกแป้งมนัสาํปะหลงัรายใหญ่สุดของโลก ดงันั้น การแข่งขนัคือ การรักษา
คุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะ
ฐานตลาดกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ เช่น ประเทศตะวนัออกกลาง และในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
ไดแ้ก่ รัสเซีย  กลุ่มละตินอเมริกา นอกเหนือจากตลาดในเอเชีย 

4)  อาํนาจต่อรองของลูกคา้ (The bargaining of customer powers) แมป้ระเทศไทย
จะส่งออกสินคา้แป้งมนัสาํปะหลงัไปทัว่โลก แต่ตลาดหลกัของประเทศไทยยงัอยู่ในทวีปเอเชีย ไดแ้ก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาเลเซีย ไตห้วนั อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่น โดยในช่วงปี 3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 
2555-2557) อตัราการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัไปยงั 5 ประเทศ เหล่าน้ีรวมกนั คิดเป็นร้อยละ  63.47, 
77.62 และ 74.24   ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด  และคิดเป็นร้อยละ 62.79,  80.12 และ 75.12 ของ
มูลค่าการส่งออกในแต่ละปี ตามลาํดบั ดงัแสดงใน ตารางที่  4.12 (โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมดูไดท่ี้ 
ภาคผนวก ฉ)  ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยงัประเทศ
หลกัๆ เพียงไม่ก่ีประเทศ ดงันั้นอาํนาจในการต่อรองของประเทศเหล่าน้ีจึงมีสูง 

5)  อาํนาจการต่อรองของผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ (The bargaining power of 
suppliers) สาํหรับอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัแลว้ การส่งออกและจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นการตกลง
ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูซ้ื้อโดยตรง แมว้่าการนาํเขา้มนัสาํปะหลงัจะนาํเขา้โดยไม่ก่ีประเทศหลกัดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ซ่ึงลูกคา้มีโอกาสและอาํนาจในการต่อรองสูง แต่ในขณะเดียวกนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตส่งออก
แป้งมนัสาํปะหลงัรายใหญ่ และสามารถผลิตแป้งมนัไดต้รงกบัความตอ้งการทางการตลาดของลูกคา้ 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกบัการผลิตของประเทศไทยหน่วยงานของรัฐในการควบคุม
มาตรฐานในการผลิตและความปลอดภยัทางอาหารของมนัสาํปะหลงั แป้งมนัสาํปะหลงั และผลิตภณัฑ์
จากมนัสําปะหลงั จึงเป็นท่ีตอ้งการและยอมรับจากลูกคา้ ดงันั้น  ดงันั้น อาํนาจในการต่อรองของผู ้
ส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัยอ่มมีอาํนาจในการต่อรองสูงเช่นกนั  
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ตารางที ่4.25   สถิติการส่งออกสินคา้มาตรฐานแป้งมนัสาํปะหลงั   
   

ประเทศ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

แป้งมันสตาร์ชช้ันพเิศษ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

370,504.48 5,041.92 807,308.99 11,158.89 1,027,866.27 13,921.15 

มาเลเซีย 161,710.27 2,147.57 119,956.80 1,678.00 132,087.44 1,757.14 
ไต้หวนั 148,825.45	 1,986.14 191,213.64 2,621.14 183,335.99	 2,475.16
ญี่ปุ่น 57,514.15 784.43 42,943.85 602.94 66,586.75 912.70 
รวม  (a) 738,554.35 9960.06 1,161,423.28 16060.97 1409876.45 19066.15 

แป้งมันสตาร์ชช้ัน 1 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

131,810.00 1,795.90 218,896.79 3,138.46 256,580.90 3,436.63 

มาเลเซีย 66,316.26 881.42 28,969.54 395.81 34,811.25 463.50 
ไต้หวนั 79,097.63 1,047.29 59,443.28 806.01 75,658.70 1,009.33 

 อนิโดนีเซีย 67,366.73  893.17  64,417.15  897.87  37,470.05  489.85  
ญี่ปุ่น 76,039.94 1,029.18 63,738.32 876.37 14,391.50 195.38 
รวม (b) 420,630.56 5646.96 435465.08 6114.52 382248.36 5594.69 

แป้งมันสตาร์ชช้ัน 2 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

277.50 3.76 12,611.80 174.46 10,624.35 143.22 

มาเลเซีย 767.25 10.091.921 4,930.00 71.53 - - 
ไต้หวนั - - 170.00 2.40 637.50 8.33 
ญี่ปุ่น - - - - 238.00 3.32 
รวม (c) 1,044.75 3.76 17,711.8 248.39 11,499.85 154.87 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ)    
   

ประเทศ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

แป้งมันสตาร์ช
ช้ันตามตัวอย่าง 

      

สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 

1,137.94 18.45 2,202.00 37.70 3,591.00 60.89 

มาเลเซีย 614.50 10.33 571.25 10.04 1,156.98 19.99 
ไต้หวนั 16,132.00 252.85 13,986.00 228.87 17,448.50 277.64 
รวม (d) 17,884.44 281.63 16759.25 276.61 22196.48 358.52 

รวมส่งออกแป้ง
มันสตาร์ชทุก
ชนิดของ 
 5 ประเทศ 

(a)+(b)+(c)+(d) 

1,178,114.10         15,892.41  1,631,359.41      22,700.49  1,825,821.14     25,174.23  

ปริมาณการ
ส่งออกแป้งมัน
สตาร์ชทุกชนิด 

ทัว่โลก 

   
1,856,223.92  

   
25,312.18  

   
2,101,658.73  

   
28,334.10  

   
2,459,508.32  

   
33,512.78  

คดิเป็นร้อยละ 
(%) ของการ
ส่งออก ทัว่โลก 

    63.47       62.79      77.62  80.12    74.24         75.12  

 
แหล่งทีม่า :  กรมการคา้ต่างประเทศ. สาํนกังานมาตรฐานสินคา้, 2558. 
 
 4.5.2    การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม 
              จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงมหภาค 
(PESTLE) และการวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั โดยใช ้Five Force Model 
ทาํให้ทราบถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั เพ่ือนาํมาประกอบการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหา 
ปัจจยัภายใน (จุดแข็งและ จุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก (อุปสรรค และภยัคุกคาม) ท่ีมีผลต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ก่อนท่ีจะมีการกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้ง
มนัสาํปะหลงัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงัน้ี 
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1) จุดแขง็ (Strength) 
(1) มีการจดัทาํกรอบยทุธศาสตร์การวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั ท่ีมี

การวิเคราะห์ตั้งแต่ตนันํ้ าถึงปลายนํ้า ทบทวนผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั  
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

(2) เป็นผูส่้งออกมนัสําปะหลงัและแป้งมนัสําปะหลงัรายใหญ่ของโลก เน่ืองจาก
สภาวะอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกบัการผลิตมนัสาํปะหลงั ทาํใหป้ระเทศไทยมีความพร้อมดา้น
วตัถุดิบหวัมนัสาํปะหลงัตลอดทั้งปี แมว้่าประเทศไทยผลิตมนัสาํปะหลงั อนัดบั 2 ของโลก คิดเป็นร้อย
ละ 11.2  รองจากประเทศไนจีเรียท่ีผลิตร้อยละ 21.5 (ขอ้มูลปี 2557. สํานักพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ,  2558) แต่ส่วนต่างความตอ้งการบริโภคในประเทศนอ้ยกว่าปริมาณท่ีผลิตได้
จาํนวนมาก จึงทาํให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกหัวมนัสําปะหลังมากท่ีสุดในโลก และยงั
สามารถนาํไปผลิตเป็นแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ แป้งมนัแปรรูป และผลิตภณัฑท่ี์ต่อเน่ืองอ่ืนๆ ได ้

(3)  ประเทศไทยมีพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัท่ีใหผ้ลผลิตสูงถึง 5-6 ตนัต่อไร่ มีนํ้ าหนกัหัว
และเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ภายใตส้ภาวะการปลูก ท่ีเหมาะสม เช่น การให้นํ้ าและปุ๋ย แต่การปลูกมนั
สาํปะหลงัของเกษตรกรไทย ส่วนใหญ่ขาดการดูแล ขาดการจดัการ ดินและนํ้ า ทาํให้ผลผลิตเฉล่ีย
โดยรวมของประเทศไดเ้พียง 3.6 ตนัต่อไร่ แนวทางการเพ่ิมผลผลิตต่อ พื้นท่ีในระยะสั้นและกลาง คือ
การบริหารจดัการดินและนํ้ า รวมทั้งการเลือกใชพ้นัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัชุดดิน จะทาํให้ผลผลิตเฉล่ียของ
ประเทศเพิ่มข้ึนใกล้เคียงกับศักยภาพพันธ์ุท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน สามารถใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุอยา่งต่อเน่ืองให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่า 5-6 ตนัต่อไร่ และมี 
เปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงข้ึน 

(4) อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังของไทยมีท่ีเขม้แข็ง เป็นประเทศผูส่้งออก
ผลิตภณัฑ ์มนัสาํปะหลงัลาํดบัท่ีหน่ึง มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศท่ีใชแ้ป้งในกระบวนการผลิต
เป็นการเพ่ิมมูลค่าของมนัสําปะหลงั (แมย้งัไม่มากเท่าท่ีควร)  และการรวมตวัขององค์กรต่างๆ 
ภายในประเทศท่ีเขม้แข็ง  ได้แก่ สมาคมการคา้มนัสําปะหลงัไทย สมาคมแป้งมนัสําปะหลังไทย 
สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสําปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเจรจา 
ต่อรอง และทาํงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางของผูผ้ลิตและผูค้า้ทั้งใน
ดา้นการตลาด และเทคโนโลย ีองคค์วามรู้ ขอ้มูลและสถิติต่างๆ แก่ กลุ่มเกษตรกร  ผูป้ระกอบการ และ
ผูส่้งออกมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
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(5)  มีหน่วยงานวิจยัของรัฐ องคก์รอิสระ รวมถึงสถาบนัวิชาการและสถาบนัการศึกษา
ใหก้ารสนบัสนุนและมีบทบาทในการใหข้อ้มูลทางดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ การคดัเลือกและการใชท่้อนพนัธ์ุท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและภูมิประเทศ การเพิ่มผลผลิต และการวิจยัและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น 
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั
แห่งประเทศไทย หน่วยงานปฏิบติัการเทคโนโลยกีารแปรรูปมนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงั เพ่ือ
ช่วยในการพฒันาศกัยภาพการผลิตของประเทศไทย 

(6)  ผูป้ระกอบการไทยมีความชํานาญ และความเช่ียวชาญในการผลิตแป้งมัน
สาํปะหลงั มีการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมนั ทั้งท่ีเป็น Industrial 
Grade ซ่ึงใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระดาษ ส่ิงทอ รวมถึง Food Grade ทั้งชนิดธรรมดาและชนิด
พิเศษ คุณภาพและมาตรฐานของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(7)  เป็นศูนยก์ลางการคา้และการส่งออกมนัสําปะหลงัและแป้งมนัสําปะหลงัใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และยงัเป็นศูนยก์ลางการจดัประชุมการสัมมนามนัสําปะหลงันานาชาติ ซ่ึงเป็น
เวทีในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ การติดตามความกา้วหนา้ในการผลิตและการจดัการและแปรรูปมนั
สําปะหลังและผลิตภัณฑ์ รวมถึงทิศทางและแนวโน้มการผลิตและการค้ามันสําปะหลังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของภาครัฐและเอกชนจากนานาประเทศ การเจรจาธุรกิจการคา้ เป็นการสร้าง
โอกาสใหผู้น้าํเขา้/ผูป้ระกอบการและผูส่้งออกมนัสาํปะหลงัไดพ้บปะ เจรจาการคา้ซ่ึงจะพฒันาไปสู่การ
ซ้ือขายท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต การจดันิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มนัสําปะหลงัท่ีเน้นการ
นาํเสนอคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ของ มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทย 

2) จุดอ่อน (Weakness) 
(1) การส่งออกหัวมนัสําปะหลงัดิบ การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ รวมถึงแป้งมนั

ดดัแปรหรือแปรรูปในประเทศไทย อาจเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าทางราคาตํ่ากว่าความเป็นจริง เม่ือเทียบ
กบัปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติและปัจจยัการผลิตต่างๆ ท่ีใชห้รือสูญเสียไป  ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีใชใ้น
การเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ค่าใชจ่้ายสารปรับปรุงคุณภาพดิน การกาํจดัวชัพืช ปริมาณนํ้ า
ท่ีใชเ้พ่ือการเกษตร ตน้ทุนในการเกบ็เก่ียวและขนส่ง ตน้ทุนในการแปรรูปวตัถุดิบ เป็นตน้ 

(2) การผนัผวนของราคามนัสําปะหลงัสดท่ีมีภาวะข้ึนลงตามฤดูกาลและปริมาณ
ผลผลิตท่ีผลิตออกสู่ตลาด ส่งผลให้การวางแผนผลิตและควบคุมตน้ทุนการผลิต แป้งมนัสําปะหลงั        
ทาํได้ยาก  นอกจากน้ี วตัถุดิบมีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนทาํให้
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บางคร้ังเกษตรกรตอ้งรีบขุดหัวมนัท่ีมีอายุน้อยก่อนท่ีจะเน่าเสียจากอุทกภยัหรือหรือภาวะแลง้ ทาํให้
เปอร์เซ็นตแ์ป้งท่ีไดต้ ํ่าลง  

(3)  กระแสเร่ืองการนํามันสําปะหลงัไปผลิตพลังงานทดแทน ทาํให้ต้องมีการ
จดัสรรพ้ืนท่ี (Zoning) ระหวา่งการปลูกเพ่ือเป็นพืชอาหารและเพื่อใชเ้ป็นพืชพลงังาน  ซ่ึงเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอิสระในการปลูกบนพ้ืนท่ีของตนเอง โดยมิไดค้าํนึงถึงผลกระทบในภาพรวมของประเทศ 

(4) การปลูกมนัสําปะหลงัเป็นพืชท่ีตอ้งการใช้นํ้ ามากกว่า 18,000 ลา้นลูกบาศก์
เมตร (เฉล่ีย 2,038 ลูกบาศกเ์มตร/ไร่และพื้นท่ีเพาะปลูกกวา่ 9 ลา้นไร่) ดงันั้น จึงตอ้งมีการบริหารจดัการ
ปริมาณการใชน้ํ้ าและการวิจยัพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลงัต่อไร่ 

(5) การส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย นั้นประเทศผูน้าํเขา้ไปผลิตเป็น
สินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม เช่น กลูโคสไซรัป (glucose syrup) จากการย่อยแป้งมนัสําปะหลงั  เดกซ์ทริน
สาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อช่วยยึดเกาะพื้นผวิอาหาร โดยท่ีประเทศปลายทางใชต้น้ทุนทรัพยากร
นํ้าในการผลิตจากประเทศไทยจาํนวนมาก 

(6) แมมี้พนัธุ์ท่ีใหผ้ลผลิตสูง แต่เกษตรกรยงัขาดการบริหารจดัการ เช่น ดิน และนํ้ า 
การปลูกในพ้ืนท่ีต่อเน่ือง โดยไม่มีการฟ้ืนฟูบาํรุงดิน ทาํให้เกิดการเส่ือมโทรมของดิน ผลผลิตลดลง            
ในขณะเดียวกนั พ้ืนท่ีการเพาะปลูกมีจาํกดั ไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกได ้

(7)  การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานมีตน้ทุนดา้นการ
บริการจดัการดา้นโลจิสติกส์สูง ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนค่าขนส่ง ตน้ทุนการถือครองสินคา้ และค่า
บริหารจดัการมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง โดยการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2550 มีตน้ทุน
ดา้นการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีคาํนวณทั้งทางตรง (Direct Method) คาํนวณทางออ้ม (Indirect 
Method) และคาํนวณโดยใชสั้ดส่วนพนกังาน (Employee Method) มีค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) เท่ากบั 3.47, 58.94 และ 30.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2552: 87) 

(8) งบประมาณด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศไทยค่อนขา้งตํ้ า ขาดแคลน
ผูเ้ช่ียวชาญในการวิจยัและพฒันา นโยบายและกฏระเบียบไม่จูงใจใหเ้กิดการวิจยัและพฒันา และเอ้ือต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้ชีวภาพ (เช้ือเพลิงชีวภาพ เคมี และพลาสติกชีวภาพ) ตอ้งนาํเขา้
เทคโนโลยกีารผลิตสินคา้ชีวภาพวภาพ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2558) 
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3) โอกาส (Opportunity) 
(1)  รัฐบาลมีความชดัเจนในนโยบายการส่งเสริมภาคการเกษตร และการจดัการ

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  เช่น ภายใตแ้ผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 หรือแผนชาติ           
มีการกาํหนด “ ยุทธศาสตร์ ความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมั่นคงอาหารและพลงังาน” และ 
“ยุทธศาสตร์ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน” รวมถึงการจดัทาํแผนของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น แผนการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  แผนแม่บทเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการอาหารของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของแผนชาติ 

(2)  มนัสําปะหลงัเป็นพืชท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดโลก  ปริมาณความ
ตอ้งการของตลาด  ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 
ไดแ้ก่ เอทานอล สารใหค้วามหวานต่างๆ กระดาษ ยารักษาโรค พลาสติกชีวภาพ 

(3) มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ จากมนัสาํปะหลงั ไดห้ลากหลาย นอกจากเพ่ิมมูลค่า
มนัสําปะหลงัแลว้ ยงัรักษาเสถียรภาพราคามนัสําปะหลงั ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน การท่ี
อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั เก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิต ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม
ปลายนํ้ า จึงข้ึนกับความเข้มแข็งของเกษตรกรและความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของ เกษตรกร ผา่นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป็นส่วนสาํคญัในการนาํเทคโนโลยี
ท่ีพฒันาข้ึนไปสู่การเพ่ิม คุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม 

(4) หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต               
มนัสําปะหลงัแก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองในพื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีการปลูกมนัสําปะหลังทัว่ประเทศ กว่า 46 
จงัหวดั ไดแ้ก่ การจดัทาํแปลงตน้แบบตน้ทุนการผลิต การสาํรวจติดตามสถานการณ์ศตัรูมนัสาํปะหลงั การ
จดัตั้งเช้ือพนัธ์ุธนาคารมนัสาํปะหลงัสะอาด การจดัการเพล้ียแป้งมนัสาํปะหลงั เป็นตน้ 

(5) ขา้วโพดซ่ึงสามารถนํามาผลิตแป้งขา้วโพดสินคา้คู่แข่งท่ีใช้ทดแทนแป้งมัน
สาํปะหลงั มีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วโพดรายใหญ่ท่ีประสบ
ปัญหาภยัแลง้ ทาํใหผ้ลผลิตขา้วโพดลดตํ่าลง ทาํใหร้าคาแป้งขา้วโพดมีราคาใกลเ้คียงเม่ือเทียบกบัราคาแป้ง
มนัสาํปะหลงั 

(6) นโยบายการส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทน โดยในแผนพฒันาพลงังนทดแทน
และพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ไดก้าํหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2579 ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ (นํ้ าเสีย/ของเสีย) ไว ้600 เมกะวตัต ์นอกจากน้ี กระทรวงพลงังานมีแนวคิดในการทาํก๊าซ
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ชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นพื้นท่ีห่างไกลจากแนวส่งท่อก๊าซธรรมชาติมาผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอดั (CBG) (กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2558: 9, 14)  จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสร้างแรงจูงใจแก่ให้
ผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตแป้งมนัสําปะหลงัและอุตสาหกรรมอาหารอ่ืนๆ และฟาร์มปศุสัตวท่ี์มีนํ้ าเสียจาก
กระบวนการผลิต สนใจในการลงทุนการผลิตพลงังานจากก๊าซชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน   

(7) การเขา้สู่ AEC จะส่งผลใหก้ารคา้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทาํไดอ้ยา่ง
เสรี โดยจะลดกาํแพงภาษีและเพิ่มการอาํนวยความสะดวกในการซ้ือขายระหว่างประเทศสมาชิก การ
รวมตวัภายใต ้AEC น้ี ทาํใหอ้าเซียนมีอาํนาจในการต่อรองในตลาดโลกเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลใหอ้ตัรา
การขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน 

(8)  มีความต่ืนตวัและตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มและการแกปั้ญหาในเร่ืองการ        
กีดกนัทางการคา้ โดยหน่วยงานของรัฐให้การรับรองในการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มและการตรวจสอบ
มาตรฐานของคุณภาพผลิตภณัฑ์การส่งออก เช่น สถาบนัอาหาร สํานักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคา้พืช องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

4) ภยัคุกคาม/ขอ้จาํกดั (Threat) 
(1)  ปัญหาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาํให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้ าใน

บางปี และบางปีฝนตกหนกัปริมาณนํ้ าท่วมขงัเป็นเวลานาน ทาํใหห้วัมนัสาํปะหลงัเน่าเสีย ผลผลิตเฉล่ียต่อ
ไร่ลดลง และปริมาณเปอร์เซ็นตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัตํ่า 

(2) การระบาดของแมลงศตัรูพืชของมนัสําปะหลงั เช่น เพล้ียแป้งสีชมพู ท่ีระบาด
ในช่วงฤดูแลง้และฝนท้ิงช่วงในฤดูฝน ทาํให้ผลผลิตมนัสําปะหลงัลดลงซ่ึงอาจทาํให้ไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั มนัเสน้ และมนัอดัเมด็ 

(3) มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกนาํมาใชใ้นประเดน็การกีดกนัการคา้ระหวา่งประเทศ
ท่ีรุนแรงข้ึน โดยท่ีใชผ้ลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัประเมิน ซ่ึงประเทศพฒันานาํมาใชก้บัการส่งออก
กบัประเทศคู่คา้ภายใตข้อ้ตกลง GATT ซ่ึงรับสืบทอดโดย WTO  เพ่ือควบคุมปริมาณการนาํเขา้สินคา้ท่ี
รวมถึงแป้งมนัสาํปะหลงั โดยเฉพาะ มาตรการกีดกนั เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระหว่าง
กระบวนการผลิตหรือ ตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) การใชน้ํ้ าและพลงังาน  ทาํให้ผูผ้ลิตหรือ
ผูป้ระกอบการของประเทศผูส่้งออกตอ้งเตรียมพร้อมและรับมือในการดาํเนินการเพ่ือให้ไดฉ้ลากตามท่ี
ประเทศผูน้าํเขา้ไดก้าํหนดไว ้โดยมีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการดาํเนินการตามมา 



324 
 

 
 
 

(4) ตลาดส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัของไทยกระจุกตวัอยูใ่นประเทศแถบเอเชียเพียง
ไม่ก่ีประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซียไตห้วนั และญ่ีปุ่น ทาํใหอ้าํนาจต่อรอง
ของผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงัไทยมีจาํกดั 

(5) ประเทศเพ่ือนบา้น เช่น เวียดนาม ส่งเสริม อุตสาหกรรมมนัสําปะหลงัมากข้ึน  
เช่นเดียวกบัในทวปีแอฟริกา และอเมริกาใต ้มีการ พฒันาพนัธ์ุอยา่งจริงจงั โดยร่วมกบัประเทศท่ี พฒันาแลว้ 
ในสหภาพยโุรป และทวีปอเมริกา ทาํใหป้ระเทศไทยอาจสูญเสียการเป็นผูน้าํในการส่งออกมนัสาํปะหลงั 
แป้งสาํปะหลงั 
  โดยการนาํประเด็นการวิเคราะห์ท่ีรวบรวมไดจ้ากการทาํ SWOT  มาแสดงผลการประเมิน
โดยการจดัลาํดบัความสาํคญั  เพ่ือกาํหนดตาํแหน่ง (Positioning) และทิศทาง (Direction) ของการพฒันา
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในรูปของเมทริกซ์ ดงัแสดงใน ตารางที ่4.14 
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ตารางที ่4.26  ความสมัพนัธ์เชิงแมทริกซ์การประเมิน SWOT ของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

 
 
 
 
 

จุดแขง็ (S-Strength) 

1.มีการจดัทาํกรอบยทุธศาสตร์การวจิยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัท่ีมีการ
วเิคราะห์ตั้งแต่ตนันํ้าถึงปลายนํ้า ทบทวนผล
การดาํเนินงานท่ีผา่นมาของอุตสาหกรรมมนั
สาํปะหลงั เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั
ของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
2.ประเทศไทยมีสภาวะอากาศท่ีเหมาะสมกับ
การปลูกมนัสาํปะหลงัการปรับปรุงพนัธุ์อยา่ง
ต่อเน่ืองทําให้มีพันธุ์ ท่ีให้นํ้ าหนักหัวและ
ปริมาณแป้งสูงและมีอุตสาหกรรมแป้งท่ี
เขม้แข็ง เป็นประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑ์มนั
สําปะหลงัลาํดับท่ีหน่ึง และมีอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองในประเทศท่ีใชแ้ป้งในกระบวนการ
ผลิตเป็นการเพิ่มมูลคา่ของ 

    สาํปะหลงัอีกดว้ย 
3. มีการรวมตวัขององคก์รต่างๆ ภายใน 
ประเทศท่ีเขม้แขง็ ไดแ้ก่ หน่วยงานวจิยั 
สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชน เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
4. มีหน่วยงานวจิยัใหก้ารสนบัสนุน ขอ้มูล
ทางดา้นการเกษตร และการวจิยัและการแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลคา่แก่ภาคอุตสาหกรรม 
5. ผูป้ระกอบการไทยมีความเช่ียวชาญในการ
ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั มีการพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตแป้ง 
6 .  เป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกมัน
สําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และการจดัประชุมการสัมมนา
มนัสาํปะหลงันานาชาติ  

จุดอ่อน (W-Weakness) 
1. แป้งมนัสาํปะหลงัอาจเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าตํ่ากวา่ความเป็น
จริง เม่ือเทียบกบัปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัการ
ผลิตต่างๆ ท่ีใชห้รือสูญเสียไป   

2. ราคามนัสาํปะหลงัสดท่ีมีภาวะข้ึน
ลงตามฤดูกาลและปริมาณผลผลิตท่ี
ออกสู่ตลาด 

3. การผลิตพลงังานทดแทนจากมนั
สาํปะหลงั นอกเหนือจากการเป็น
พืชอาหารปริมาณความตอ้งการใช้
มนัสาํปะหลงัมีเพิ่มข้ึน  
4. เป็นพืชท่ีใช้นํ้ ามาก จึงต้องมีการ
บริหารจัดการนํ้ าและวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต/ไร่ 
5. ต่างประเทศนําแป้งไปผลิต/แปรรูป
เป็นสินคา้มูลค่าเพิ่มโดยมีตน้ทุนของ
ทรัพยากรนํ้าและมลภาวะแฝงอยูท่ี่การ
ผลิตแป้งของไทย 

6. ขาดการบริหารจดัการ การฟ้ืนฟูบาํรุง
ดิน นํ้ า  

7. การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
ตลอดห่วงโซ่มีค่าใชจ่้ายสูง 

8.ขาดแคลนบุคลากรและการพัฒนา
กําลั งคนด้านวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยรีะดบัสูง  

9. เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจดา้นการตลาด 

 
 
 
 

 

ปัจ
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ตารางที ่4.26  (ต่อ)  
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ตารางที ่4.26  (ต่อ)  
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            4.5.3  การกําหนดวสัิยทศัน์ พนัธะกจิ และเป้าประสงค์ 
                       จากการประเมินสถานการณ์เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัทั้งใน
ระดบัมหภาคและระดบัอุตสาหกรรม เพ่ือนาํมาวิเคราะห์หาปัจจยัภายใน ( จุดแขง็ จุดอ่อน) และปัจจยั
ภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) รวมทั้ งขอ้มูลพื้นฐานด้านวตัถุดิบและปัจจัยการผลิต นโยบายและ
มาตรการภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนโยบายระดบัประเทศของ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และ
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ มาประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ และนกัวิจยั รวมทั้งการเขา้ร่วมการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ทาํใหมี้ความชดัเจนต่อการนาํผลท่ี
ไดม้าจดัทาํความสัมพน์ัเชิงเมตริกซ์ของกลยุทธ์ทั้ง 4 ดา้น ตามท่ีแสดงใน ตารางท่ี 4.14 ไดแ้ก่ กลยทุธ์
เชิงรุก (SO Strategies) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategies) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategies) และกล
ยทุธ์เชิงรับ (WT Strategies) โดยการนาํกลยุทธ์เหล่าน้ีมากาํหนดเป็นวิสัยทศัน์และพนัธะกิจเพ่ือการ
พฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทย ดงัน้ี  

1) วิสัยทศัน์ (Vision) :   
         “ผูน้าํโลกในการผลิต ส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แป้งมนัสําปะหลงัท่ีย ัง่ยืนและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” 

2) พนัธกิจ (Mission) :   
                          พนัธกิจท่ี 1:  รักษาความเป็นผูน้าํในการผลิตและส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัอนัดบั

หน่ึงของโลกอยา่งต่อเน่ือง 
                               พนัธกิจท่ี 2:  ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
                               พนัธกิจท่ี 3:  วิจยัและแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 

3) เป้าประสงค ์
(1)  เพ่ือผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเพียงพอมีคุณภาพมาตรฐานตรงกบัความตอ้งการของ 

ตลาดโลก 
(2)   เพ่ือส่งเสริมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Green Productivity) 

  (3)  เพ่ือส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแป้ง            
มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑท่ี์ต่อเน่ืองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

4) ระยะเวลาดาํเนินการ  
10 ปี (2560-2569) 
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  4.5.4  การกําหนดยุทธศาสตร์ 
  ประเดน็ยทุธศาสตร์มี 5  ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การเพ่ิมผลผลิตมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื 
2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2  พฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การผลิตและดาํเนินการอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อ 

                        ส่ิงแวดลอ้ม 
4) ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การวิจยัและพฒันาเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 
5) ยทุธศาสตร์ท่ี 5  จดัตั้งศูนยก์ลางการซ้ือขายและศูนยส์ารสนเทศแป้งมนัสาํปะหลงัและ 

                        ผลิตภณัฑ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การเพิม่ผลผลิตมนัสําปะหลงัทีย่ัง่ยืน 
หลกัการ            การมีผลผลิตมนัสําปะหลงัท่ีเพียงพอต่อการนาํไปผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือ   

การบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
วตัถุประสงค ์   เพื่อให้มีการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเพียงพอและรักษาความเป็นผูน้าํดา้น

การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
เป้าหมาย         ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัไดเ้พียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออกตาม 

ความตอ้งการของประเทศผูน้าํเขา้ 
กลยทุธ์ท่ี 1.1    ปรับปรุงและคดัเลือกสายพนัธ์ุมนัสาํปะหลงัเพ่ือเพิ่มผลิตต่อไร่ 
แนวทางในการดาํเนินงาน 

(1) พฒันา ปรับปรุง และคดัเลือกสายพนัธ์ุมนัสําปะหลงั ท่ีเปอร์เซ็นต์
แป้งสูง ผลผลิตต่อไร่สูงและทนทานต่อการระบาดของโรคพืชและการรบกวนของแมลง 

(2) ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกมนัสําปะหลงัโดยใช้พนัธ์ุท่ีตอ้งการ
ปริมาณนํ้านอ้ย และปลูกไดต้ลอดปี 

(3) จดัหาสายพนัธ์ุมนัสําปะหลงัทนทานต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีมีระดบัความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ กนั เช่น พนัธ์ุระยอง 1 
   กลยทุธ์ท่ี 1.2   การส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดส้ามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้และแหล่งทุน 
  แนวทางในการดาํเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการเกษตรกรในเขา้ถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การ
เลือกใชท่้อนพนัธ์ุจากสายพนัธ์ุใหผ้ลผลิตสูง การบาํรุงรักษาการปลูกมนัสาํปะหลงั การใชปุ๋้ย สารกาํจดั
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วชัพืช/ศตัรูพืช ปริมาณความตอ้งการนํ้ าของมนัสําปะหลงัแต่ละชนิด เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการขดุหวัมนัสาํปะหลงั  

(2) จดัอบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั 
 การพฒันาถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตมนัสําปะหลัง

เฉพาะพ้ืนท่ีแบบครบวงจร หรือ “สีค้ิวโมเดล” ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ไดน้าํไปประยุกตใ์ชใ้น
การเพ่ิมผลผลิต 

 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า  ดิน และการบาํรุงรักษาพืชมัน
สาํปะหลงัแก่เกษตรกร 

(3) ภาครัฐจดัหาแหล่งทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่าแก่เกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงั 
หรือจดัตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เพ่ือใหเ้กษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการกูย้มืเพื่อการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาศักยภาพอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั 
หลกัการ  ศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
วตัถุประสงค ์   เพื่อพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั รวมถึงทราบผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าหมาย          อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัของไทยเป็นท่ียอมรับในเร่ืองคุณค่าและคุณภาพ 
กลยทุธ์ท่ี 2.1   การเพิ่มและพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
แนวทางในการดาํเนินงาน 

(1) การประเมินศกัยภาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัเพื่อการส่งออก 
(2) การพฒันาคุณภาพของแป้งมนัสําปะหลงัให้เป็นท่ียอมรับทัว่โลก ทั้ง

คุณค่าและคุณภาพ เพ่ือเพิ่มมูลค่าใหก้บัอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
(3)   การเปิดตลาดใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้และความตอ้งการท่ีหลากหลายต่อ

ผลิตภณัฑจ์ากแป้งมนัสาํปะหลงั 
 กลยทุธ์ท่ี 2.2  การวิจยัเพ่ือคาดการณ์ถึงผลของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีต่อภาค  

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
                    แนวทางในการดาํเนินการ      

(1) วิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบด้านบวกและลบของอุตสาหกรรมท่ีมีต่อภาค
เศรษฐกิจและสงัคมไดแ้ก่ การสร้างรายไดแ้ก่ประเทศ การจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน การเคล่ือนยา้ยของแรงงาน 
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(2) การจดัสรรพ้ืนท่ีท่ีชดัเจนระหว่างการปลูกมนัสาํปะหลงัเพื่อใชเ้ป็นพืช
อาหารและพืชพลงังานอยา่งเดด็ขาดเพ่ือตดัปัญหาการแยง่ชิงวตัถุดิบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การผลิตและการดําเนินการอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

หลกัการ               การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการผลิตท่ีเติบโตและยัง่ยนื 
วตัถุประสงค ์       เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการผลิตและดาํเนินการอุตสาหกรรม     

แป้ง มนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                  เป้าหมาย      การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (Green sustainable production and  

consumption) 
       กลยทุธ์ท่ี 3.1   การลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

  แนวทางในการดาํเนินการ 
(1)  ศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแ้ก่ การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก และการใชน้ํ้ าของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัตลอดวฏัจกัรชีวิต 
(2)   การดาํเนินการลดผลกระทบในส่วนท่ีเป็นแหล่งหรือขั้นตอนท่ีมีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกและการใชน้ํ้ าปริมาณมาก พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ลดการปล่อยปริมาณนํ้าท้ิง 

(3)   การพฒันาเคร่ืองหมายหรือฉลาก และให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคในเร่ืองการ
ปล่อยมลภาวะของผลิตภณัฑ ์เช่น ฉลากาคาร์บอนฟุตพร้ินท ์วอเตอร์ฟุตพร้ินท ์

(4)  การจดัทาํคู่มือและเผยแพร่แนวทางการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 

กลยทุธ์ท่ี 3.2   การนาํแนวคิดเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง   
สภาพภูมิอากาศผนวกในการคิดตน้ทุน 

   แนวทางในการดาํเนินการ 
(1)  การนาํตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วมคาํนวณในตน้ทุนการผลิต เพื่อใหเ้ห็น

ถึงตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมูลค่าท่ีแทจ้ริงและภาระความรับผดิชอบต่อทรัพยากรโดยการ
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(2)  การเตรียมการเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา้ โดยนํา
หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตมาใชใ้นการประเมินและจดัทาํฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท์
ของผลิตมนัแป้งมนัสาํปะหลงั  

(3)  การบงัคบัและระบุแหล่งท่ีมาของทรัพยากร มลภาวะและท่ีมาของการใชน้ํ้ า 
โดยให้ประเทศผูน้าํเขา้สินคา้ตอ้งมีส่วนรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากผลิตภณัฑท่ี์นาํเขา้เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค และใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงและตอบโตม้าตรการกีดกนัทางการคา้ของประเทศท่ีพฒันา 
  กลยทุธ์ท่ี 3.3  การสร้างจริยธรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
                แนวทางในการดาํเนินการ 

(1) ให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มศึกษาผ่านส่ือท่ีหลากหลาย  เพื่อรับรู้และเขา้ใจ
ถึงสภาพปัญหาปัจจุบนัและในอนาคต  

(2) การสร้างจิตสาธารณะและจริยธรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางป้องกนัแกไ้ขท่ีทุกคนสามารถทาํไดอ้นัจะช่วยใหส่ิ้งแวดลอ้มคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

(3) จดัทาํหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นจริยธรรมส่ิงแวดลอ้มในทุก
ระดบัชั้นศึกษา 

(4) ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับจารีตประเพณีและความเช่ือเพ่ือการ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป 

(5) มีกรอบกฏหมายและบทลงโทษท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อบงัคบัใชก้บัผูฝ่้าฝืน
หรือดาํเนินการผลิตท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  ยุทธศาสตร์ที ่4  การวิจัยและพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์มันสําปะหลงัและผลติภัณฑ์ 
  หลกัการ         ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบั 
                                        แป้งมนัสาํปะหลงั (ตน้นํ้ า-กลางนํ้ า-ปลายนํ้า) 
  วตัถุประสงค ์    เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากแปรรูปหรือต่อยอดอุตสาหกรรม 
                                       แป้งมนัสาํปะหลงั 
  เป้าหมาย          เพิ่มรายไดแ้ละการเติบโตของเศรษฐกิจแก่ประเทศจากมูลค่าเพ่ิมของ 
                                        ผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัและการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
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  กลยทุธ์ท่ี 4.1   วิจยัพฒันาเพ่ือเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 
  แนวทางในการดาํเนินงาน 

(1) ส่งเสริมการพฒันาและวิจยัเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั 
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง ตั้ งแต่ต้นนํ้ าจนถึงปลายนํ้ า เช่น การแปรรูปเพื่อนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมยารัษาโรค เคร่ืองสาํอาง เคมีภณัฑ ์บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ เป็นตน้ 

(2)  จัดตั้ งศูนย์วิจัยและพฒันาทั้ งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อาเซียนเพ่ือการวิจยัและพฒันาเพื่อเพ่ิมมูลค่ามนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงั รวมทั้งมีห้องปฏิบติัการ
ท่ีใหก้ารรับรองผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑด์ว้ย 

   กลยุทธ์ท่ี 4.2   เพิ่มมูลค่าโดยการนาํของเสียจากกระบวนการผลิตมนัสาํปะหลงัและแป้งมนั
สาํปะหลงัมาใชป้ระโยชน์ 

   แนวทางในการดาํเนินงาน  
(1)  วิจยัและพฒันาการนาํของเสียหรือของเหลือท้ิงจากการเก็บเก่ียวหัวมนั

สําปะหลงั  เช่น การพฒันาต่อยอดนวตักรรมการผลิตผนังหรือฉนวนกนัความร้อนของอาคารจากตน้มนั
สาํปะหลงัแทนการใชไ้มอ้ดั (ธนญัชยั ปคุณวรกิจ และคณะ,  2549.) 

(2) การนาํของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั เช่น นํ้ าเสีย 
กากมนัสาํปะหลงัมาผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการใชพ้ลงังาน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 5  จัดตั้งศูนย์กลางการซ้ือขายและศูนย์สารสนเทศแป้งมันสําปะหลังและ
ผลติภัณฑ์ 
  หลกัการ        การเขา้ถึงการซ้ือขายท่ีเป็นธรรมและระบบสารสนเทศมนัสาํปะหลงั  
    แป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงั 
                   วตัถุประสงค ์     เพื่อใหเ้กิดอาํนาจในการต่อรองในการกาํหนดราคาระหว่างประเทศผูผ้ลิต    

และประเทศผู ้รับซ้ือและมีศูนย์กลางข้อมูลแป้งมันสําปะหลังและ
ผลิตภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงั 

เป้าหมาย            จดัตั้งตลาดกลางระหว่างประเทศท่ีการซ้ือขายแป้งมนัสําปะหลงัมีการ
กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมและผา่นกลไกตลาดเสรีระหว่างผูผ้ลิตและผูรั้บซ้ือ
และศูนยข์อ้มูลเพื่อผลิต ส่งออก และซ้ือขายแป้งมนัสาํปะหลงั 

กลยทุธ์ท่ี 5.1  จดัตั้ งตลาดกลางระหว่างประเทศเพื่อกาํหนดราคารับซ้ือ-ราคาขายแป้ง                
มนัสาํปะหลงัอยา่งเป็นธรรม  
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แนวทางในการดาํเนินการ 
(1)   หารือประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีผลิตและส่งออกมัน

สาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือจดัตั้งตลาดกลางระหวา่งประเทศในการซ้ือขาย 
(2)   จัดตั้ งตลาดกลางการซ้ือขายมันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังท่ี

บริหารงานโดยประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนและผูบ้ริหารตลาดมืออาชีพ 
(3)   ศึกษากลไกการตลาด แนวทางการตั้งราคาท่ีเหมาะสมท่ีกาํหนดโดยอุป

สงคแ์ละอุปทานของสินคา้ การนาํตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเขา้ผนวกในกลไกการตั้งราคา 
(4)   ศึกษาแนวทางการขยายตลาดแป้งมนัสาํปะหลงัไปยงัตลาดอ่ืนๆ เช่น กลุ่ม

สหภาพยโุรป กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และตะวนัออกกลาง เพื่อลดความเส่ียงจากการปฏิเสธรับซ้ือจาก คู่
คา้รายใหญ่  และสร้างอาํนาจในการต่อรอง 

กลยทุธ์ท่ี 5. 2     จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศนานาชาติแป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์
 แนวทางในการดาํเนินการ 

(1)   รวบรวมองคค์วามรู้ นักวิชาการ บุคลากรมืออาชีพ เพ่ือพฒันาและจดัทาํ
ฐานขอ้มูลระบบการเพาะปลูก การผลิต การพฒันาและวิจยัดา้นมนัสาํปะหลงั 

(2)   จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑน์านาชาติ 
(3)   การถ่ายทอดความรู้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ตั้งแต่การ

เลือกสายพนัธ์ุ การเพาะปลูก ผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีคุณภาพและดาํเนินการโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ 

(4)  ส่งเสริมและฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการตลาดและ
แนวคิดทางธุรกิจแก่เกษตรกร 
  ทั้ งน้ี ได้จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนท่ี
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื ตาม ภาพท่ี 4. 12-ภาพที ่4.17  
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 ภาพที ่4.13   แผนที่ยทุธศาสตร์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลงัที่ย ัง่ยนื 
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ภาพที ่4.14   แผนที่ยทุธศาสตร์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2: การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั 
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ภาพที ่4.15   แผนที่ยทุธศาสตร์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3: การผลิตและการดาํเนินการอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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ภาพที่ 4.16   แผนที่ยทุธศาสตร์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4: การวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าของแป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์
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ภาพที่ 4.17  แผนที่ยทุธศาสตร์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5: การจดัตั้งศูนยก์ลางการซื้อขายและศูนยส์ารสนเทศแป้งมนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑ ์
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ภาพที ่4.18  แผนที่ยทุธศาสตร์ การพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัที่ย ัง่ยนื 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าและ
ปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีเกิดภายในกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัตามหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิต
และเสนอแนะนโยบายด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนของการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงัแก่หน่วยงานผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษา ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1  ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร นกัวิชาการ นกัวิจยัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั รวมถึงการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัดา้นนโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การประเมินวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท ์วอเตอร์
ฟุตพร้ินท ์แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษน์ํ้ าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงัและผลิตภณัฑต่์อเน่ือง 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องโรงงานแป้งมนั
สาํปะหลงัท่ีไดจ้ากการสาํรวจและจดัเก็บขอ้มูลจากโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาดกลาง ท่ีมี
กาํลงัการผลิต 200-400 ตนัแป้งต่อวนั จาํนวน 3 โรงงาน (โรงงานท่ี A กาํลงัการผลิต 240 ตนัแป้ง
ต่อวนั โรงงานท่ี B กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้งต่อวนั โรงงานท่ี C กาํลงัการผลิต 300 ตนัแป้งต่อวนั) 
โดยเป็นการเกบ็ขอ้มูลแบบ Gate-to-Gate หรือการเก็บขอ้มูลตั้งแต่กระบวนการรับหวัมนัสาํปะหลงั
ของโรงงานเพ่ือนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั และนําไปบรรจุถุง เพื่อรอส่งเพื่อ
จาํหน่ายโดยตรง หรือนาํไปเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีต่อเน่ืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
นอกจากน้ี เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้ผนวกรวมข้อมูลผล
การศึกษาก่อนหนา้ และฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตจากในประเทศและต่างประเทศไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ในส่วนของการผลิตหัวมนัสําปะหลงั การขนส่ง
หัวมนัสําปะหลงั การขนส่งจากโรงงานไปยงัจุดจาํหน่ายหรือจุดกระจายสินคา้ เพื่อทาํให้เห็นถึง
ภ าพรวมของผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม ท่ี เ กิ ด ข้ึนจ าก อุตสาหกรรมแ ป้ งมันสํ าปะหลัง
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ โดยแนวการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน RETEAS (Renewable Energy Technology Economic 
Assetment) ภายใตโ้ครงการ PRET (Promotion of Renewable Technologies) ซ่ึงเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเดนมาร์ก 

ส่วนท่ี 4  การนาํเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการคา้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้
นํ้ า เพื่อจดัทาํแนวทางนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั พร้อมทั้ง
การจดัทาํแผนท่ียทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัเก่ียวขอ้งทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จึง
ควรมีการกาํหนดยทุธศาสตร์ นโยบายและมาตรการเพ่ือช่วยสนบัสนุนการจดัการและลดผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน  ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า ไดแ้ก่ การเพาะปลูกเก็บเก่ียวมนัสาํปะหลงั อุตสาหกรรมผลิต
มันเส้น อุตสาหกรรมมันสําปะหลังอัดเม็ด อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อใช้อ้างอิงในการเจรจาต่อรองในประเด็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มระหว่างประเทศไทยซ่ึงเป็นผูส่้งออกมนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงัรายใหญ่ของ
โลกกบัประเทศผูน้าํเขา้แป้งมนัสาํปะหลงั ดงันั้น เพื่อเป้าหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงัมีการผลิตและส่งออกท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
บริหารจดัการพลงังานและอนุรักษน์ํ้ า โดยจากการศึกษาพบว่า การกาํหนดรูปแบบและแนวทางใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมนัจะตอ้งมีการบูรณาการแผนต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ดาํเนินการและผลกัดนัให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการเป็นผูน้าํการส่งออกแป้งมนัสําปะหลงั
ต่อไป สรุปเป็นประเดน็ไดด้งัน้ี 
 1)  การนาํหลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment: LCA) ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีใชป้ระเมินค่าผลกระทบท่ีสามารถบ่งช้ีและระบุปริมาณ
ของภาระดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Loads) ของผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชใ้นการประเมิน
คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัก่อให้เกิดผลดีหลาย
ประการ ดงัน้ี 

 (1)  ทราบถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบท่ีถูกใช้ การปล่อยของเสียและการ
แพร่กระจายของมลภาวะในแต่ละขั้นตอนของวฏัจกัรผลิตภณัฑโ์ดยสามารถหาแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจก การลดการสูญเสียของวตัถุดิบ ตลอดจนทรัพยากรนํ้ า ของกระบวนการผลิตแป้งมนั
สําปะหลงัขั้นตอนต่างๆ และใชป้ระโยชน์ในการนาํขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางดา้นนโยบายต่อ
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การจดัการส่ิงแวดลอ้มของการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั รวมถึงภาคเกษตรกรรมท่ีอยู่ตน้นํ้ าและ
อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบ 

 (2)  ผลของประเมินและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัจะช่วยใหป้ระเทศไทยเป็นผูส่้งออกแป้งมนัสาํปะหลงัรายใหญ่ท่ีสุด
ของโลกเตรียมพร้อมในการแข่งขนัทางการคา้และรับมือกบัแรงกดดนัของประเทศพฒันาแลว้ท่ีนาํ
มาตรการทางการคา้และส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ มาใช้ในการกีดกันการนําเขา้สินคา้ทางออ้มโดยมี
หลกัฐานเชิงตวัเลขท่ีใชใ้นการอา้งอิงได ้

 (3)  สัดส่วนของปริมาณการผลิตและคุณภาพของแป้งมนัสาํปะหลงั ข้ึนอยู่กบัแนว
ทางการบริหารจดัการ การจดัการวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ความสามารถในการจดัการและนาํ
ของเสียกลบัคืนมาเพ่ือใชป้ระโยชน์ของแต่ละโรงงาน  ซ่ึงแนวทางการดาํเนินการเหล่าน้ียอ่มส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต การใชน้ํ้ า และ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ 
  (4)  กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัมีระบบการจดัการท่ีดีจะช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั คือ นํ้ าเสีย 
นั้น ยงัสามารถนาํมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและนาํพลงังานความร้อนท่ีไดก้ลบัมาใชใ้นการอบแป้ง
แหง้ หรือผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใชท้ดแทนนํ้ามนัเตา หรือก๊าซ LPG 
  (5)  กากมนัสาํปะหลงัจากกระบวนการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั ซ่ึงยงัคงมีองคป์ระกอบ
แป้งและเส้นใยเหลืออยู ่ยงัสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น การผลิตเป็นอาหารสัตว ์
เสน้ใยอาหาร ก๊าซชีวภาพ และเอทานอล  
  (6)  ผลการวิจยัในแต่ละขั้นตอนของตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตมนัสาํปะหลงั ตั้งแต่ ขั้นตอน 
การเตรียมดิน การปลูก การบาํรุงรักษา การเกบ็เก่ียว การขนส่งหวัมนัสาํปะหลงัจากแหล่งเพาะปลูก
ไปยงัโรงงาน การเตรียมวตัถุดิบเพื่อผลิตแป้ง การสกดัแป้ง การแยกนํ้ าออกจากแป้ง การอบแป้งให้
แห้ง การบรรจุถุงเพื่อรอส่งมอบ การขนส่งเพื่อกระจายสินคา้ การใชง้าน และการกาํจดัซาก นั้น 
ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานและความส้ินเปลืองของนํ้ า ตลอดจนผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากวตัถุดิบ การใชท้รัพยากรร่วม เช่น สารเคมี ปุ๋ยชนิดต่างๆ รวมทั้งของเสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ไดแ้ก่ นํ้ าเสีย และกากของเสีย (กากมนัสําปะหลงั เศษเหงา้ 
เปลือก และดินทราย)  
  (7)  การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทป์ระกอบกบัการวิเคราะห์
และประเมินทางเศรษฐศาสตร์จะช่วยใหใ้หผู้ป้ระกอบการเกิดความมัน่ใจว่าการลงทุนมีความคุม้ค่า
และส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากนอ้ยเพียงใด  
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  2)  การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนัตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดงัน้ี 
  (1)  กลุ่มนกัวิชาการเกษตรดา้นดินและนํ้ า ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการคดัเลือกท่อนพนัธ์ุมนั
สาํปะหลงัท่ีมีสายพนัธ์ุเหมาะแก่การใหเ้กษตรกรนาํไปปลูกในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย เพื่อให้
ไดห้วัมนัสาํปะหลงัท่ีมีคุณภาพดีส่งไปยงัโรงงาน 
  (2)  ผูป้ระกอบการแป้งมนัสาํปะหลงัเองตอ้งมีการปรับกระบวนทศัน์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก มีการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อช่วยลดตน้ทุนและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นโรงงานเพื่อลดปริมาณของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุด หรือมีการนาํไปใชเ้พื่อผลิต
เป็นก๊าซชีวภาพใชใ้นรูปของไฟฟ้าและความร้อน รวมถึงมีการนาํแป้งมนัสาํปะหลงัไปแปรรูปเพื่อ
เป็นวตัถุดิบมูลค่าเพิ่มแทนการส่งออกในรูปของแป้งมนัสําปะหลงัดงัเช่นท่ีผ่านมา ท่ีมีมูลค่าทาง
การตลาดตํ่า ขณะท่ีประเทศผูน้าํเขา้นาํแป้งมนัสาํปะหลงัไปผลิตหรือแปรรูปเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง 
  (3)  ความร่วมมือระหว่างสมาคม กลุ่มการคา้ มูลนิธิ สถาบนัวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัทาํให้ประเทศไทยมีความสามารถเขม้แข็งในการพฒันาอุตสาหกรรม
แป้งมนัสําปะหลงัให้มีคุณภาพดี สามารถผลิตไดต้ามคุณสมบติัท่ีลูกคา้ โดยเฉพาะต่างประเทศ
สามารถนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ไดต้ามตอ้งการไดแ้ก่ สารให้ความหวาน ผงชูรส ครีมเทียม
ยารักษาโรค เคมีภณัฑ ์เคร่ืองสาํอาง  
  (4)  เพื่อใหก้ารกาํหนดนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั
มีความยัง่ยืน หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งระดมความคิดกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ แบบบูรณาการ ทั้งในระยะสั้น (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5-12 ปี)ท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมตน้นํ้ า ปลายนํ้ า กลางนํ้ า ไดแ้ก่ การจดัหาท่อนพนัธ์ุมนัท่ีทนทานต่อโรคต่างๆ 
และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลังผ่านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปลงตน้แบบ การจดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าแก่เกษตรกร การกาํหนด
ทิศทางและการต่อยอดงานวิจยั รวมถึงการพฒันาเคร่ืองจกัรกลในการเก็บเก่ียว การพฒันาเครือข่าย
การผลิตและการตลาด การรักษาเสถียรภาพดา้นราคา การเพิ่มช่องทางการคา้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การสร้างความเช่ือมัน่ดา้นความเป็นผูน้าํการคา้มนัสําปะหลงัและแป้งมนัของโลก
ส่งเสริมการผลิตมนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันา
ดา้นการคา้และการลงทุนกบัประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนยก์ารการคา้ (ซ้ือ-ขาย) มนัสาํปะหลงันานาชาติ 
  (5)  จดัตั้งหน่วยงานกลางในการเป็นศูนยก์ลางการรวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลผูผ้ลิต
วตัตถุดิบตน้นํ้า ผูผ้ลิต และผูใ้ชต้ลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละความเช่ือมโยงต่อการ
นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพทั้งระบบ 
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  (6)  หน่วยงานวิจยัของรัฐร่วมมือกบัภาคเอกชนในการพฒันาต่อยอดงานวิจยัเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความหลากหลายในผลิตภณัฑ์ ได้แก่ แป้งมนัสําปะหลงัดัดแปร
สาํหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา เคร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑจ์ากฐานชีวภาพ ( Bio-based) อยา่งต่อเน่ือง 
 3)  เน่ืองจากผูน้าํเขา้หลกัมีเพียงไม่ก่ีประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการนาํเขา้
มากกว่าคร่ึงของแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีไทยส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ท่ีสุด 
ดงันั้น ประเทศจีนจึงสามารถมีอาํนาจในการต่อรอง จึงจาํเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งหาตลาดราย
ใหม่ เพื่อส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั 
 4)  การกาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์เป็นส่ิงสาํคญัต่อการผลกัดนันโยบายเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจาํเป็นตอ้ง
นาํนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์ระดบัประเทศและระดบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาร่วมกนั 
เพื่อดูความเช่ือมโยงไดแ้ก่    

(1)  แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (ดา้นความเขม้แขง็ภาค
การเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลังงาน และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื)   

(2)  แผนการจดัการคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 (การปรับฐานการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยนื การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชนในทุกระดบั การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ การพฒันาคนและสังคมให้มีสํานึกรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม) 
  (3)  ยทุธศาสตร์มนัสาํปะหลงัและผลิตภณัฑท่ี์มีเป้าหมายในการใหป้ระเทศไทยมุ่งสู่การ
เป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงัโลก การเพิ่มผลผลิตเฉล่ียมนัสาํปะหลงัโลก เป็น 5 
ตนั/ไร่ ในปี พ.ศ. 2562 และเพิ่มเป็น 7 ตนั/ไร่ ในปี พ.ศ. 2569 การเพิ่มมูลค่าการส่งออกไม่ตํ่ากว่า 
20,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2562 และเป็น 150,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2569 และ การรักษาระดบั
พื้นท่ีการปลูกมนัสาํปะหลงัท่ี 8.5 ลา้นไร่ 

 (4)  ยทุธศาสตร์วิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัของประเทศไทย (การเพิ่ม
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีของประเทศและปรับปรุงมนัสาํปะหลงัให้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการแปร
รูปหรือใชง้านในอุตสาหกรรมเฉพาะ การพฒันาเทคโนโลยี และการควบคุมผลผลิตการเก็บเก่ียว
และภายหลงัการเก็บเก่ียว การแปรรูปมนัสําปะหลงัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายและมี
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มูลค่าเพิ่ม การพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ) 

นอกจากน้ี ยงัไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะประโยชน์ต่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรม
แป้งมนัสาํปะหลงัในส่วน การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นฐานการ
ผลิตภาคเกษตรอาหาร และเกษตรอุตสาหกรรม มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียม ความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้ จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก 
 4)  ผลจากการวิเคราะห์โดยการนาํปัจจยัเชิงภายในและปัจจยัภายนอก มาวิเคราะห์ผา่นการ
ใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ระดบัอุตสาหกรรม (Five Force Model) และเคร่ืองมือการวิเคราะห์
ระดบัมหภาคหรือภาพรวม (PESTLE) ทาํใหไ้ดแ้ผน “ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมแป้ง
มนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยืน” ท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัในระยะยาว 
ประกอบดว้ย  
  วิสยัทศัน์: ผูน้าํโลกในการผลิต ส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แป้งมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื 
             และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  พนัธกิจ: ประกอบดว้ย  

1) การรักษาความเป็นผูน้าํในการปผลิตและส่งออกแป้งมนัสาํปะหลงัอนัดบั
หน่ึงของโลก 

2) การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
3) วิจยัและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แป้งมนัสาํปะหลงั 

  เป้าประสงค:์ ประกอบดว้ย 
1) การผลิตแป้งมนัท่ีเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐานตรงความตอ้งการของ

ตลาดโลก 
2) การส่งเสริมการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
3) ส่งเสริมและวิจยัพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมนั

สาํปะหลงัและผลิตภณัฑท่ี์ต่อเน่ืองตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  ยทุธศาสตร์: ประกอบดว้ย 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลงัท่ีย ัง่ยนื 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมแป้งมนั 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การดาํเนินการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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    ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมแป้ง 
                                                            มนัสาํปะหลงั 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจดัตั้งศูนยก์ลางการซ้ือขายแป้งมนัสาํปะหลงัและศูนย์

สารสนเทศแป้งมนัสาํปะหลงั 
  
 5.1.2 การประยุกต์ใช้หลกัวฏัจักรชีวติในการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
  1) สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศ ตวัอยา่งเช่น สหภาพยโุรป 
การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะทวีความสาํคญัยิง่ข้ึน เน่ืองจากสหภาพยโุรปไดอ้อกกฎระเบียบดา้นการ
จดัการห่วงโซ่ผลิตภณัฑ ์(Product Chain Management)  ดงันั้น การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะช่วยให้
ผูผ้ลิตทราบถึงตวัเลขหรือปริมาณท่ีแน่นอนของการก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้ งแต่เร่ิมต้นว่าได้สร้างมากน้อยเพียงใด เพื่อนําผลท่ีได้ไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มลง ทาํให้ประเทศผูน้ําเขา้ให้การยอมรับต่อ
ผลิตภณัฑน์ั้น ๆ มากข้ึน  
  2)  การดาํเนินการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภณัฑน์ั้นสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บั
กิจกรรมหรืองานวิจยัไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยกลุ่มของผูใ้ชง้านอาจจาํแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ภาคอุตสาหกรรม/บริษทัเอกชน ภาครัฐ องคก์รอิสระ และผูบ้ริโภค ดงัน้ี 
 (1)  ภาคอุตสาหกรรม/บริษทัเอกชน นาํไปใชใ้นการใชส่ื้อสารใหท้ราบถึงขอ้มูล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ ์ใชต่้อรองกบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) ใหผ้ลิตผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน พฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาด กลยทุธ์ดา้นธุรกิจ และแผนการลงทุน พฒันากล
ยทุธ์ดา้นนโยบาย  การการจดัทาํ ฉลากส่ิงแวดลอ้ม (ฉลากเขียว) ประเภทท่ี 3 ของผลิตภณัฑเ์พื่อเป็น
ขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภคใชต้ดัสินใจเลือกซ้ือ ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน พฒันานโยบายของผลิตภณัฑว์่าตอ้งการใหไ้ปในทิศทางใด โดย
การเปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ 
     (2) ภาครัฐ ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัทาํ  ขอ้กาํหนดของฉลากส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาและจดัทาํ ฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 3 พฒันาระบบการฝาก-การขอคืน (Deposit-refund 
systems) ใชป้ระกอบการพจิารณาเพื่อสนบัสนุนเงินทุน หรือการจดัทาํโครงสร้างภาษีอากร  
 (3)  ภาคเอกชน ใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ต่อผูบ้ริโภค เป็นขอ้มูลสนบัสนุน
สําหรับการประชุม/สัมมนาในเวทีสาธารณะ ใช้ขอ้มูลเพื่อกดดนัภาคเอกชนและรัฐบาลในการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
 (4) ผูบ้ริโภค ใชข้อ้มูลเพื่อประกอบการการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 
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  3)  การประเมินแบบ Cradle-to-Grave (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งวฏัจกัร
ชีวิต (รวมช่วงการใชง้าน)) โดยให้ระบุแยกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงใชง้านดว้ย ซ่ึงควร
ระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์หรือสมมุติฐานท่ีกาํหนดข้ึน รวมถึงการให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์กบัผูบ้ริโภคดว้ย เช่น การจดัการของเสียหลงัจากการใชง้านท่ีเหมาะสมเป็นตน้ สาํหรับ 
การประเมินแบบ Cradle-to-Gate: (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ)์ ให้
คาํนวณการปล่อยก๊าซทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบจนถึงส้ินสุดกระบวนการ
ผลิต ทั้งน้ี ขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการประเมินแบบ Cradle-to-Gate น้ี ไม่ควร
เปิดเผยแก่ผูบ้ริโภคโดยตรง แต่เป็นขอ้มูลท่ีให้กบัองคก์รหรือผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีอยู่ภายใตห่้วงโซ่
อุปทานเดียวกนั ทั้งน้ี ตอ้งมีการระบุช่วงวฏัจกัรชีวิตท่ีทาํการประเมินไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อใหผู้ผ้ลิต
รายอ่ืนสามารถนาํขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ในกรณี การประเมินแบบอ่ืนๆ ให้แสดงผลได้
ขอบเขตแบบ Cradle-to-Gate  และ Cradle-to-Grave เท่านั้น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีประเมิน
นอกเหนือขอบเขตดงักล่าว สามารถระบุเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมสาํหรับผูใ้ชข้อ้มูล 
 
 5.1.3 การประยุกต์ใช้งานการนําหลกัวฏัจักรชีวติมาใช้ในการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ 
  1)  ส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในการคาํนวณค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของการผลิตสินคา้
และบริการจะตอ้งคาํนวณจากปริมาณการใชน้ํ้ าทุกชนิด (Blue Water, Green Water and Grey 
Water) ทั้งทางตรงและทางออ้ม (Direct Water Use and Indirect Water Use)โดยไม่รวมถึงปริมาณ
นํ้าใชท่ี้คืนกลบัสู่แหล่งท่ีมาจากแหล่งนํ้าจากธรรมชาติ (Blue Water) 
  2) การประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนาํผลของการประเมินไป
กาํหนดเชิงนโยบายในการบริหารจดัการนํ้ าเพื่อใหก้ารใชน้ํ้ ามีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทั้งใน
เชิงส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของกลุ่มผูบ้ริโภคหรือกลุ่มผูผ้ลิตในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
ระดบัประเทศ  กลุ่มองคก์รธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม 
 3) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ อา้งอิงตามมาตรฐาน ISO/TC 
207/SC5/WG8 ISO/PWD(3) 14046 Water Footprint ครอบคลุมองคป์ระกอบ 5 ส่วน คือ ปริมาณการ
ใชน้ํ้ า แหล่งกาํเนิดการใชน้ํ้ า (เช่น นํ้าฝน นํ้าผวิดิน นํ้าใตดิ้น และนํ้ าฟอสซิล เป็นตน้)   คุณภาพของ
นํ้ า และรูปแบบการใชน้ํ้ า (เช่น การคายระเหยนํ้ า การใชน้ํ้ าเป็นองคป์ระกอบรวมอยูใ่นผลิตภณัฑ ์
การระบายนํ้าออกนอกโรงงาน การเปล่ียนรูปของนํ้า การเปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้ า ตาํแหน่งท่ีตั้ง 
ช่วงเวลาของแหล่งดึงนํ้ามาใช ้และการปล่อยคืน 
       4)  วิเคราะห์และประเมินนโยบาย มาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการคา้ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและลดการใชน้ํ้ า           
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5.1.3  ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของอุตสาหกรรม 
                  แป้งมันสําปะหลงั 
        โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัท่ีสํารวจมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ

คาร์บอนฟุตพร้ินทอ์ยูร่ะหว่าง 130.949-572.346 kgCO2eq ต่อ 1 ตนัแป้ง (เฉล่ีย 281.258 kgCO2eq. 

ต่อ 1 ตนัแป้ง) คิดเป็นทั้งอุตสาหกรรม 847.121 ลา้นตนั CO2eq ในปี 2557 โดยส่วนใหญ่มาจาก 1) 

การใชก้ระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 2) การใชค้วามร้อนในการอบแป้ง และ 3) นํ้ าเสียจาก

ระบบบาํบดัและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ สําหรับการวิเคราะห์ค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์เฉล่ีย 16.277 

ลูกบาศกเ์มตร/ 1 ตนัแป้ง ประกอบดว้ยค่าฟุตพร้ินทสี์ฟ้า (Blue Water Footprint) ระหว่าง 1.73-

14.98  ลูกบาศกเ์มตร/1 ตนัแป้ง และค่าฟุตพร้ิน์สีเทา Grey Waterfootprint ระหว่าง11.122-29.78 

ลูกบาศกเ์มตร/ตนัแป้งตามลาํดบั 

 5.1.4   แนวทางในการจัดทาํนโยบายเพ่ือการจัดการและลดผลกระทบ  
ผลจากการศึกษานโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ งการดาํเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการประเมินวฏัจกัรชีวิต การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์และการประเมินวอ
เตอร์ฟุตพร้ินท ์รวมทั้งประเดน็การคา้และส่ิงแวดลอ้ม  ทาํใหท้ราบถึงประเดน็และแนวทางต่าง ๆ ท่ี
ประเทศไทยควรตอ้งพฒันาและดาํเนินการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัอยา่งย ัง่ยืน 
โดยตอ้งรวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้า ดงัน้ี 

 5.1.4.1  นโยบายในประเทศ 
1) ควรจัดตั้ งคณะกรรมการกลางเพ่ือกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั โดยเชิญทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน รวมถึงสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย สมาคมผูค้า้
มนัสาํปะหลงั นกัวิจยั/นกัวิชาการ 

2)  ภาครัฐจะตอ้งบูรณาการแผนในระดบัต่างๆ อยา่งมีความเช่ือมโยงกนั ทั้ง
ในระดบัแผนประเทศ ไดแ้ก่ แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใหส้ามารถนาํมาสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมนัสาํปะหลงั อุตสาหกรรม
แป้งมนั และอุตสาหรรมปลายนํ้ า โดยจะตอ้งมีการกาํหนด สรรงบประมาณทั้งในระยะส้ัน ระยะ
กลาง และระยะยาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีกาํหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และผลลพัธ์ ท่ี
ชดัเจน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและผูป้ฏิบติัสามารถนาํไปปฏิบติัและขยายผลต่อไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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3)  ภาคเอกชนตอ้งผลกัดนัและวางแผนเพ่ือใหก้ารดาํเนินการเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกของประเทศไทยทั้งระบบเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนทั้งระบบ และ       
ทุกภาคส่วนไดเ้ติบโตไปพร้อมๆ กนัโดยเกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียจากการปลูกมนัสาํปะหลงัท่ีสูงข้ึน 
ภาคอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัมีวตัถุดิบท่ีเพียงพอต่อการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและ
เพื่อการส่งออก รวมถึงการควบคุมคุณภาพเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีประเทศผูน้าํเขา้ตอ้งการ  

4)  ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงัเพื่อการบริโภคใน
ประเทศและเพ่ือการส่งออก อยา่งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความจาํเป็นท่ีกระบวนการต่างๆ เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้ม จึงควรมีการพฒันาและปรับปรุงตั้งแต่
ตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ตั้งแต่การพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุของมนัสาํปะหลงัท่ีใหผ้ลผลิตต่อไร่
สูง ทนต่อแมลงและศตัรูพืช ลดการใชส้ารเคมีและยาปราบศตัรูพืช โดยเนน้เร่ืองเกษตรอินทรีย ์การ
นาํเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นกระบวนการผลิต ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะแก่
เกษตรกรโดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้เ ร่ืองเกษตรย ั่งยืน การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัจดัทาํฉลากส่ิงแวดลอ้ม ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์และฉลากวอเตอร์ 
ฟุตพร้ินทเ์พื่อทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการใชน้ํ้ าชนิดต่างๆ รวมถึง
การหาแนวทางและมาตรการในการลดมลภาวะสู่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเจรจาดา้น
การคา้ในเวทีระหว่างประเทศ และลดการกีดกนัจากมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยการบีบบงัคบัให้
ดาํเนินการตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศผูน้าํเขา้โดยเฉพาะประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป 

5)  ดาํเนินการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิมผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงั ประกอบดว้ย  การพฒันาและส่งเสริมปัจจยัพื้นฐานในการผลิต 
การใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ภาคอุตสาหกรรม 

6)   ควรมีการนาํมาตรการและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในภาคบงัคบั 
เช่น การเกบ็ภาษีคาร์บอนตามชนิดของเช้ือเพลิงฟอสซิล  และภาคสมคัรใจ เช่น การประมูลซ้ือสิทธิ
หรือใบอนุญาต (auction) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  มาใช ้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกภาค
ส่วน โดยยดึหลกัผูก่้อมลพิษและผูรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย  

3) จัดทาํฐานขอ้มูลและองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีทนัสมยั ดา้นขอ้มูลผลกระทบต่างๆ ท่ีเป็นของประเทศไทยเอง เพื่อให้การประเมินผล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความแม่นยาํ และสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
พิบติัภยัไดล่้วงหนา้และทนัต่อเหตุการณ์ 
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4) การส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนจากก๊าซชีวภาพเพื่อการนาํมาใชใ้นโรงงาน
เองในรูปความร้อนและไฟฟ้าภายในโรงงานเอง หรือขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย เพื่อช่วยใน
การลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของโรงงานและมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้า และยงัช่วยประเทศในการ
ลดการใชพ้ลงังานจากฟอสซิลท่ีก่อมลภาวะสูง 

5) เสริมสร้างเร่ืองจริยะธรรมให้กับผูป้ระกอบการ เกษตรกร ผูบ้ริโภค และผู ้
ส่งออก โดยเฉพาะในเร่ืองจริยะธรรมท่ีตระหนักต่อส่ิงแวดลอ้ม การไม่ใช้สารพิษและปลูกมนั
สาํปะหลงัท่ีตดัต่อพนัธุกรรมเพ่ือเป็นพืชในการบริโภค  

5.1.2.1 นโยบายดา้นต่างประเทศ 
1) ร่วมมือกบัต่างประเทศไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีใชห้ลกัคิดตลอดวฏัจกัรชีวิต หรือ Life Cycle Thinking โดยระบุว่า LCA เป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการประเมินศกัยภาพเชิงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบั
เคร่ืองมือประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เพื่อนาํผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตสินคา้เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและนาํไปสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั  
 2) จัดทาํฉลากส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่ือสารกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย หรือบริษทัของไทยมีการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
ในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม และให้ผูน้าํเขา้ทราบถึงปริมาณทรัพยากรท่ีประเทศเหล่าน้ีไดใ้ชอ้ย่าง
ประเทศผูผ้ลิตทั้งในเร่ืองการก่อผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและปริมาณการใช้นํ้ าทางออ้ม (Indirect 
Water) 

3) หารือระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงการดาํเนินนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจไดว้่าการดาํเนินการโครงการของประเทศไทยได้
คาํนึงถึงผลกระทบอยา่งรอบคอบและรอบดา้นท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้า 

4)  นาํขอ้มูลจากการประเมินผล LCA มาใชเ้พื่อการกาํหนดเกณฑ ์(criteria) ในการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัทาํเป้าหมายการดาํเนินการของแผนปฏิบติัการ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อส่ิงแวดล้อม การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงาน 
(energy-using product) ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) ตาม
กฎหมายและระเบียบของสหภาพยโุรป  (EuP Directive) และในการจดัทาํขอ้มูลผลกระทบของ
ผลิตภณัฑต่์อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Product Declarations: EPDs) โดยการนาํมาวิเคราะห์
ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือมากข้ึน หลกัการ 
นิยาม คาํจาํกดัความ วิธีการ  เง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ (Steele, Rob. 2012: WTO CTE 
Information Session on “Carbon Footprint and Labeling Scheme”)  
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5) การนําผลการวิจัยเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับฉลากส่ิงแวดลอ้มในต่างประเทศมา
ประยกุตใ์ชแ้ละเผยแพร่งานดา้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องประเทศ
ไทยสู่ต่างประเทศ รวมถึงการวิจยัต่อยอดในการนาํส่วนของตน้มนัสําปะหลงัท่ีมิไดน้าํมาใช้
ประโยชน์ไปผลิตเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ผนงับา้น ฉนวนกนัความร้อน เป็นตน้ เน่ืองจากผลิตจาก
พืชมนัสาํปะหลงัจะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบและเป็นกลางต่อส่ิงแวดลอ้ม (Carbon Neutral) 
 

5.2  การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 การอภิปรายผล 
 เน่ืองจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองทั้ งในภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความมัน่คงดา้นพลงังาน อีกทั้งผลิตภณัฑแ์ป้ง มนั
สําปะหลงัได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองซ่ึงมีมูลค่าเพิ่มอย่างสูงทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมยา รวมทั้งการนาํไปทาํผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดแ้ละส่วนเสียต่างๆ 
ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผูบ้ริโภค โดยมี
มูลค่ารวมถึงกว่า 41,000 ลา้นบาทต่อปี โดยก่อให้เกิดการจา้งงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน และหาก
รวมถึงมูลค่าต่อเน่ืองท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์จากมนัสาํปะหลงัรวมถึงการจา้งงานท่ีมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 
2552   ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ตํ่ากว่า 300,000 ลา้นบาท และมี
การจา้งงานรวม 3.6 ลา้นคน  
  
 5.2.2  ข้อเสนอแนะ 
  5.2.2.1 ขอ้เสนอแนะต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
       ผูมี้ส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1) รัฐบาล ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัการศึกษา รวมถึงองค์กรภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งควรใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (1) การจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเน่ืองเพื่อดําเนินการและปรับปรุง
ฐานขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตให้ทนัสมยั เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถนาํมาใชใ้นการต่อรองยืนยนั 
หรือมีเหตุผลหักลา้งไดว้่ากระบวนการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องประเทศไทยไม่ไดก่้อมลภาวะ
เกินกวา่ค่ามาตรฐานท่ีประเทศผูน้าํเขา้กาํหนด 
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  (2)  การส่งเสริมให้มีการจดัทาํฉลากส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะสินคา้ท่ีไทยเป็นผู ้
ส่งออกรายใหญ่ อาจเร่ิมจากภาคสมคัรใจและเป็นภาคบงัคบัเม่ือมีผูป้ระกอบการให้ความสนใจ
จาํนวนมาก  

 (3)  การนาํมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใชเ้พิ่มเติม ไดแ้ก่ การเก็บภาษีคาร์บอน
ตามชนิดของเช้ือเพลิงฟอสซิล  และภาคสมคัรใจ เช่น การประมูลซ้ือสิทธิหรือใบอนุญาต (auction) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดงัท่ีดาํเนินการในประเทศสหภาพยโุรป และสหรัฐอเมริกา 

 (4)  การส่งเสริมและปรับเปล่ียนวิธีบริหารการจดัการและเพาะปลูกพืช โดย
ส่งเสริมการใช้พนัธ์ุพืชท่ีมีการใช้นํ้ าน้อย พนัธ์ุพืชท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิต พฒันา
คุณสมบติัของแป้งให้ตรงตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และเตรียมรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม  การลดใชส้ารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนในปริมาณมาก  
  2)  ภาคเอกชน ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ควรเน้นบทบาทและหน้าท่ีในการสนับสนุนและพฒันาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารท่ีมีการใชว้ตัถุดิบเกษตรเป็นหลกั เช่น อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัและอุตสาหกรรม
ท่ีต่อเน่ือง โดยใหก้ารสนบัสนุนตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิตและแปรูป และการส่งออก รวมถึง
การสร้างและทาํความเขา้ใจกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกาํหนดแนวทางและนโยบายในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการสนบัสนุนองคค์วามรู้และนาํนวตักรรมมาเพ่ือช่วยพฒันา
และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 3)  กลุ่มเกษตรกร  ควรปรับเปล่ียนแนวทางการปลูกพืชโดยหนัมาทาํเกษตรอินทรีย์
แทนการใชปุ๋้ยเคมี เช่น ลดปุ๋ยไนโตรเจน ท่ีก่อให้เกิดไนตรัสออกไซดท่ี์ก่อให้เกิดโลกร้อน ลดการ
ไถพรวนและการเพิ่มอินทรียวตัถุในดินดว้ยระบบเกษตรอินทรีย ์เพื่อเพิ่มความสามารถของดินใน
การตรึงและเกบ็กกัคาร์บอนตามธรรมชาติ และช่วยในการรักษาหนา้ดิน  
 4)  กลุ่มผูป้ระกอบการ ดาํเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมเพ่ือช่วยลดการใชพ้ลงังานจากฟอสซิลโดยการปรับเปล่ียนมาใชพ้ลงังานทดแทน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยดัพลงังานและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการลด
ปริมาณการใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตลง ทั้งน้ี อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี โดยการนาํนํ้ าเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมาผลิตก๊าซชีวภาพ โดยนาํไปผลิตทั้งในรูปของความ
ร้อนและกระแสไฟฟ้าช่วยในการลดการปล่อยก๊าซมีเทน และลดการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิลท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก นอกจากน้ียงัช่วยลดค่าความสกปรกของนํ้ าท้ิงได ้จึงประหยดั
การใช้นํ้ าคุณภาพดีเพื่อบาํบดันํ้ าเสียให้นํ้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการลดปริมาณค่าวอเตอร์     
ฟุตพร้ินทท่ี์เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมาก 
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 5)  กลุ่มผูบ้ริโภค ควรมีส่วนร่วมในการลดความตอ้งการอุปโภคบริโภคสินคา้และ
บริการท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใชน้ํ้ ามาก โดยพิจารณาจากขอ้มูลตวัเลขท่ีระบุใน
ฉลากส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ ฉลากวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ ท่ีแสดงการปล่อย
คาร์บอนและการใชน้ํ้ าท่ีมีปริมาณนอ้ยเม่ือเทียบกบัสินคา้ประเภทเดียวกนั หรือในกรณีท่ีไม่สามารถ
หาขอ้มูลได ้การเลือกสินคา้และบริการท่ีมีอยู่หรือผลิตในทอ้งถ่ินหรือในประเทศจะพบว่าผลการ
คาํนวณมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้นํ้ าต ํ่ากว่าสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ 

 ดงันั้น  ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ าควรดาํเนินการเพ่ือ
สนบัสนุนการดาํเนินการอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีประสิทธิภาพและการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการช่วยอนุรักษน์ํ้ า สรุปดงั ภาพที ่5.1 
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ภาพที ่5.1  แนวทางการดาํเนินการอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัท่ีมีประสิทธิภาพและ 
                  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษน์ํ้ า 
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5.2.2.2  ขอ้เสนอแนะต่อขอ้จาํกดัของการวิจยั 
อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั เป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาคการเกษตรในการ

ผลิตหัวมนัเพื่อป้อนสู่โรงงาน ขณะเดียวกนัผลผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงานยงัสามารถนาํไป
ผลิตผลิตภณัฑไ์ดอี้กหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงควรมีการจดัทาํแผนงานวิจยัและพฒันาโดย
แบ่งเป็นคลสัเตอร์ ตั้งแต่ตน้นํ้า ไดแ้ก่ การพฒันาสายพนัธ์พุชมนัสาํปะหลงัเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพดี และ
เป็นท่ีตอ้งการตามตลาด และทนทานต่อโรคพืชและสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแลง การพฒันาระดบั
อุตสาหกรรมในด้านการเพิ่มผลิตและประสิทธิภาพ การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต 
นอกจากน้ีควรมีการจดัตั้งกลุ่มคลสัเตอร์วิจยัท่ีมีลกัษณะเป็น Cross Cutting เพื่อแกปั้ญหาจดัทาํ
งานวิจยัท่ีจะมีประโยชน์ต่อเกษตรและอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัในระยะยาว 

5.2.2.3  ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยัในอนาคต 
            1)  ขอ้จาํกดัของการวิจยั 
                 (1)  เน่ืองจากงานวิจยัในเร่ืองน้ีตอ้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากผูป้ระกอบการ

ในการให้ขอ้มูล ในบางกรณีขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจไม่ตรงตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งจดัทาํรายงานแก่
หน่วยงานของรัฐ จึงตอ้งมีการตรวจสอบหรือสอบทานทั้งจากฝ่ายผูป้ระกอบการและหน่วยงานของ
รัฐท่ีเป็นผูจ้ดัทาํรายงาน 
                             (2)  ขอ้มูลบางรายการ เช่นขอ้มูลผลผลิตมนัสาํปะหลงั ราคาตน้ทุนเช้ือเพลิง 
ปริมาณการใชน้ํ้ าท่ีผนัแปรตามเทคโนโลยท่ีีใช ้อาจลา้สมยัตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นปัจจุบนั ทาํ
ให้ผลการศึกษาในเร่ืองใกลเ้คียงกนัอาจมีความคลาดเคล่ือนหรือไม่ตรงกนั ดงันั้น การนาํจชขอ้มูล
ไปใชจึ้งตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบและรอบดา้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน หรือ
ติดตั้งระบบผลิตต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม 

            2) ขอ้เสนอแนะในการทาํการวิจยัในอนาคต 
    (1)  เน่ืองจากอุตสากรรมมนัสําปะหลงัมีความเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรจาํนวน

มากตั้งแต่การใชท่ี้ดิน การใชน้ํ้ า ดา้นสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการก่อของเสีย
รวมถึงการพลงังานและการขนส่ง ดงันั้น จึงควรมีการจดัทาํงานวิจยัในเร่ืองของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
ไวเ้พื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลและเป็นประโยชน์ต่อการนําไปคาํนวณราคาท่ีแท้จริงของสินคา้มัน
สาํปะหลงัเพื่อปรับปรุงในเร่ืองของตน้ทุนต่อไป เช่น งานวิจยัของ สมบติั พนัธ์วิศิษฐ,์ 2555: 180 
พบว่ ามวลค่า เพิ่ มรวมของสาขาการผ ลิตผ ลิตภัณฑ์มันสํ าปะหลัง เ ม่ือหักต้น ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแลว้ จะมีค่าติดลบถึง 958.66 ลา้นบาท ควรจะมีการนาํขอ้มูลน้ี
ไปใชใ้นเวทีการต่อรองดา้นการคา้และส่ิงแวดลอ้ม ไดต่้อไป 
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 (2) รัฐบาลควรให้การส่งเสริมงานวิจยัดา้นการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท ์           
วอเตอร์ฟุตพร้ินท ์รวมถึงฟุตพร้ินทส่ิ์งแวดลอ้ม เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถนาํไปใชเ้พิ่มใน
ฐานข่อมูลวัฏจักรส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ของ
ผูป้ระกอบการในการคาํนวณหาผลกระทบต่างๆ โดยไม่ตอ้งเร่ิมจากศูนย ์เน่ืองจากมีขอ้มูลของ
สินคา้และบริการขั้นตน้อยูใ่นฐานขอ้มูลแลว้ และสามารถนาํไปใชเ้พื่อเกิดกรณีท่ีประเทศไทยโดน
พาดพิงเร่ืองการผลิตสินคา้และบิรการทีเกิดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และจากผลการศึกษา
การก่อผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของประเทศท่ีพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
สหภาพยโุรป โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑต่์างๆ ทาํใหส้ามารถจดัทาํ
นโยบายและจดัลาํดบัความสําคญัในการจดัการกบัสินคา้ท่ีก่อมลภาวะสูงเพื่อให้มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี หากบางคร้ังการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของผลิตภัณฑ์ในบางขั้นตอนท่ีไม่อาจดาํเนินการได้เองเน่ืองจากมีขั้นตอนยุ่งยาก
หรือไม่อาจขอข้อมูลนั้ นจากผู ้จัดจําหน่าย  (Supplier) ได้ การนําข้อมูลผลกระทบท่ีได้จาก
ฐานขอ้มูลวฏัจักรชีวิตท่ีมีอยู่แล้วจะช่วยให้การประเมินครอบคลุมได้ครบทุกช่วงวฏัจักรชีวิต 
อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติัสาํหรับการประเมินผลกระทบดา้นสังคมและเศรษฐกิจก็ยงัเป็นเร่ืองยากท่ี
จะนาํมาวดัในเชิงปริมาณและรวมอยูใ่นการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมการคา้ต่างประเทศ.  สาํนกังานมาตรฐานสินคา้.  2558.  สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐานแป้งมัน
สําปะหลงัตามแบบรายงานการส่งสินค้ามาตรฐานออกนอกราชอาณาจักร.  คน้วนัท่ี 10 
กนัยายน 2558  จากhttp://ocs.dft.go.th/Article/tabid/320/Default.aspx.  

กรมควบคุมมลพิษ.  2546.  คู่มือแนวทางการวเิคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการ
กาํหนดค่ามาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหล่งกาํเนิด.  กรุงเทพมหานคร:  กองแผนงาน
และประเมินผล กรมควบคุมมลพษิ. 

กรมชลประทาน.  2550.  แผนทียุ่ทธศาสตร์ กรมชลประทาน.  กรุงเทพมหานคร: บจก. บูมคลัเลอร์
ไลน์. 

กรมชลประทาน.  2556.  ข้อมูลการใช้นํา้ชลประทาน.  ปรับปรุงล่าสุด 26 มีนาคม 2556.  คน้วนัท่ี 12 
สิงหาคม 2558  จาก http:// water.rid.go.th/hwm/cropwater/CWRdata/ET/index.htm. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง.  2558.  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ.  คน้วนัท่ี 
25 สิงหาคม 2558 จาก http://www.dmcr.go.th/fas/?page_id=542.   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  2550ก.  คู่มือประกอบการพจิารณาเลอืกระบบ
ผลติก๊าซชีวภาพจากนํา้เสียในโรงงานอุตสาหกรรม.  โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัวิจยัคน้ควา้พลงังาน.   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  2550ข.  โครงการศึกษาการประเมินวงจรชีวติ
การผลติและการใช้เอทานอลจากมันสําปะหลงัและอ้อย.  รายงานการศึกษาฉบบั
สมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัวิจยัคน้ควา้พลงังาน.   

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  2553.  คู่มือการปฏบัิติงานการผลติและใช้ก๊าซ
ชีวภาพอย่างปลอดภัยในฟาร์มปศุสัตว์.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัวจิยัคน้ควา้พลงังาน. 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน.  2558.  แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก พ.ศ. 2558-2579.  คน้เม่ือวนัท่ี  9 ตุลาคม 2558  จาก http://www.dede.go.th/ 
download/files/AEDP2015_Final_version.pdf. 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานและสาํนกังานความร่วมมือทางวิชาการของ
เยอรมนั (GTZ).  2551.  คู่มือการปฏิบัติทีด่/ีเป็นเลศิ การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั.  Thai-German Program for 



359 

 

 Enterprise Competitiveness.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังานความร่วมมือทางวิชาการ
ของเยอรมนั (GTZ). 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2540.   แนวทางการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมสําหรับอุตสาหกรรมผลติ
แป้งมันสําปะหลงั.  โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบจัดการส่ิงแวดล้อมสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัเทคโนโลยี
นํ้ าและการจดัการมลพิษโรงงาน. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2549.  คู่มือการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การพฒันา
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ
สําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงัในประเทศไทย. โครงการการพฒันาและจดัการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกนัและควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย  
German Technical Cooperation (GTZ).   กรุงเทพมหานคร: สาํนกัเทคโนโลยนีํ้ าเสีย
และการจดัการมลพิษโรงงาน.   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2551.  LCA เคร่ืองมือสู่การพฒันาผลติภณัฑ์สีเขียว.  โครงการจดัทาํ
คู่มือขอ้มูลวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์(LCI-LCA).  นนทบุรี:  มูลนิส่ิงแวดลอ้มไทย. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2552.  คู่มือการกาํกบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั.  
กรุงเทพมหานคร: บริษทั ดีเอม็พร้ินต้ิง จาํกดั. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2553.  แนวปฏบัิติในการจัดทาํฐานข้อมูลวฏัจักรชิวติผลติภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง.  ภายใต้โครงการ การจัดทาํคู่มือข้อมูลวฏัจักรชีวติ
ผลติภณัฑ์  (LCI-LCA).  กรุงเทพมหานคร:  บริษทั ออบิทกราฟิค จาํกดั 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2555ก.   ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั.  คน้วนัท่ี 17  
กมุภาพนัธ์ 2555  จาก http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice 
&tabid=1. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2555ข.   แผนทีภ่าพรวม GPS แสดงทีต่ั้งโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลงั.   คน้วนัท่ี 17  กมุภาพนัธ์  2555  จาก http://www2.diw.go.th/ 
googlemaps/faccond.asp. 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 2555.  แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม. พ.ศ. 2555-2559. คน้วนัท่ี 
11 มีนาคม 2558  จาก http://www.onep.go.th/download/env_plan_55-59/env_plan_ 
55-59.pdf. 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 2557.  ระบบฐานข้อมูลการผลติ การบริการและการบริโภคทีเ่ป็น 



360 

 

                    มิตรกบัส่ิงแวดล้อม.  (แผนปฏิบัติการ 21).  คน้วนัท่ี 23 สิงหาคม 2558 จาก http:// 
scpdatacenter.deqp.go.th/produ.aspx?ID=22&group_id=175.     

กรมส่งเสริมสหกรณ์.  2557.  ร่างยุทธศาสตร์มันสําปะหลงั.  คน้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2558  จาก 
http://www.cpd.go.th/cpd/thaiaseancoop/download/Thai/Activities/3-4Dec14/ร่าง
ยทุธศาสตร์มนัสาํปะหลงั.pdf. 

กระทรวงพาณิชย.์  กรมส่งเสริมการส่งออก.  2555.   ระบบรายงานสถิติการค้าระหว่างประเทศของ
ไทย.  คน้วนัท่ี 17 กนัยายน 2556  จาก htpp://www. depthai.go.th.  

กระทรวงอุตสาหกรรม.  สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  2553.  โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทาํ
และการพฒันาสินค้าส่ิงแวดล้อม ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศระยะที่ 1. 
บทสรุปผู้บริหาร.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 

กรีนเนท.  ม.ป.ป.  คาํศัพท์โลกร้อนและการปรับตัว.  คน้วนัท่ี 11 มิถุนายน 2555  จาก http:// 
www.greennet.or.th/library/vocab/warming. 

กลา้ณรงค ์ ศรีรอด.  2542.  การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์มนัสาํปะหลงั.  เอกสารรวบรวมเน้ือหา
บรรยาย.  โครงการเพิม่ผลผลติและรายได้ของเกษตรกรทีป่ลูกมันสําปะหลงัพนัธ์ุใหม่.  
กรุงเทพมหานคร: หน่วยปฏิบติัการเทคโนโลยแีปรรูปการแปรรูปมนัสาํปะหลงั,
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กลุวรางค ์ สุวรรณศรี, ยวุนนัท ์ สนัติทวีฤกษ ์และกฤษฎา บาํรุงวงศ.์  การวจัิยและพฒันา: ปัจจัยสู่
ความสําเร็จในการดําเนินงานคาร์บอนฟุตพร้ินท์.  ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ.  คน้วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555  จาก  http://www. 
biotec.or.th/th//images/stories/policy/Article/การวิจยัและพฒันา-%20ปัจจยัสู่
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานคาร์บอนฟุตพร้ินท.์pdf. 

เกษม  จนัทร์แกว้.  2553.  วทิยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย.  2557.  ข่าว: คสช. คุม 4 พชื ศก. ตั้งบ๊ิกฉัตรชัย โซนน่ิง
ปลูกดันราคา เคาะอกี 800 ล้าน สู้นํา้ท่วม.  คน้วนัท่ี 10 กนัยายน 2558  จาก 
http://www.thailandtapiocastarch.net/news/tapioca-starch-news-488/. 

แคปแลน, โรเบิร์ต เอส.  2547.  แผนทียุ่ทธศาสตร์.  แปลจาก Strategic Maps: Converting 
Intangible Assets into Tangible Outcomes.  โดย สมพงษ ์ สุวรรณจิตกลุ. 
กรุงเทพมหานคร: แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป.  



361 

 

จกัรพงษ ์ แยม้ยิม้.  2553.   การเปรียบเทยีบวธีิการประเมินก๊าซเรือนกระจกในเทคโนโลยก๊ีาซ
ชีวภาพด้วยกลไกการพฒันาทีส่ะอาดและการประเมินวฏัจักรชีวติ.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จาํลอง  โพธ์ิบุญ.  2552.  การบริหารโครงการส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร:  ทิพยเ์นตรการพิมพ.์ 
จิรประภา อคัรบวร และ รัตนศกัด์ิ  เจริญทรัพย.์  2552.  แผนทียุ่ทธศาสตร์.  (ฉบบัปรับปรุง) พิมพ์

คร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
จุฑารัตน์ ช่างสลกั และ จงจินต ์ผลประเสริฐ.  2554.  การปลดปล่อยคาร์บอนจากการทาํไร่มนั

สาํปะหลงั.  ใน การประชุมวชิาการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิคร้ังที ่10. สมาคมวศิวกรรม
ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย,  23-25 มีนาคม 2554.  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด ์    
รีสอร์ท อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.  23R4-03: 1-7. 

ชาครีย ์รถา, ฉตัรเพชร ยศพล, เนตรนภิส  ตนัเตม็ทรัพย ์และ วนัเพญ็  วิโรจนกฏู.  2554.  การ
ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงั.  ใน การประชุมวชิาการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิคร้ังที ่10. สมาคมวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย,  23-25 
มีนาคม 2554.  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด ์รีสอร์ท อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา.  24R4-01: 1-8.  

ชาครีย ์รถา.  2554.  การจัดทําข้อกาํหนดเฉพาะในการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์แป้ง
มันสําปะหลงั. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ชาํนาญ คํ้าชู.  2556.  นโยบายสาธารณะและการวางแผน.  บทเรียนออนไลน์: บทเรียนหน่วยท่ี 1.  คน้
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2558 จาก https://nathapob.wordpress.com/.  

ชินาธิปกรณ์ พงศภิ์ญโญภาพ และธาํรงรัตน์  มุ่งเจริญ.  2554.  วอเตอร์ฟุตพร้ินทข์องกระบวนการ 
                  ผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย. วศิวกรรมสาร มก.  75 (มกราคม-  
                  มีนาคม): 41-51. 
ณฐัฐา วินิจฉยัภาค.  2555.  นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์.  โครงการเอกสารและ

ตาํรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  นนทบุรี: พิมพ์
ตุลา. 

เดชา พิมพิสุทธ์ิ.  2549.  การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ-
นิเวศน์อุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั.  หนังสือครบรอบ 30 ปี สมาคมแป้งมัน
สําปะหลงัไทย.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย.  

เดชา  พิมพิสุทธ์ิ.  2550.  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การพฒันาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศน์อุตสาหกรรมผลติแป้งมันสําปะหลงั.  สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย.  คน้วนัท่ี 



362 

 

                    27 ธนัวาคม 2554  จาก  http://www.thaitapiocastarch.org/article05_th.asp. 
ไทยแลนดอิ์นดสัตร้ีดอทคอม.  2554.  ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม (ตอนที ่2). 

คน้วนัท่ี 22 สิงหาคม 2558  จาก  http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id= 
14581&section=9. 

ธนญัชยั ปคุณวรกิจ, พนัธุดา พฒิุไพโรจน,์ วรธรรม อุ่นจิตติชยั และพรรณจิรา ทิศาวภิาต. 2549. 
ประสิทธิภาพการป้องกนัความร้อนของฉนวนอาคารจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร. 

                    วารสารวจัิยและสาระสถาปัตย์กรรม/การผงัเมือง.  4 (กรกฏาคม-ธนัวาคม): 1-13.  
ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย.  2539.  หนังสือคู่มือการทาํงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน

เศรษฐศาสตร์ ภาคที ่1 และ ภาคที ่2.  แปลจาก  Economic Evaluation of 
Environmental Impacts- a Workbook. โดย กลุ่มงานพฒันาเทคนิคการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพมหานคร: 
สาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม.  

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและการนาํเขา้แห่งประเทศไทย (ธสน.).  2548.  อุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลงั.  กรุงเทพมหานคร: ส่วนวิเคราะห์ธุรกิจ. ฝ่ายวิชาการ ธสน. 

บริษทั จนัทบุรีสตาร์ช จาํกดั. 2555. โครงการผลติก๊าซชีวภาพ บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จํากดั. 
Thailand Energy Awards 2012.  กรุงเทพมหานคร: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน.  

เบญจมาศ  เอ่ียมหนู.  2553.  ปัจจัยและกลยุทธ์ในการขอขึน้ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนในประเทศ
ไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ประสิทธ์ิ  ตงยิง่ศิริ.  2540.  การวเิคราะห์และประเมินโครงการ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา. 
ลาดพร้าว. 

ปราณี พนัธุมสินชยั และ ศกัด์ิชยั สุริยจนัทราทอง. 2553.  ความรู้พืน้ฐานวชิาชีพ วศิวกรรม
ส่ิงแวดล้อม.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มแห่ง
ประเทศไทย. 

ปรารถนา  ปรารถนาดี, จิรชยั  พทุธกลุสมศิริ, เจริญชยั  โขมภตัราภรณ์ และชุมพล  มณฑาทิพยก์ลุ.  
2552.  โครงการวจัิยการจัดการโซ่อุปทานโลจิสติกส์ของผลติภณัฑ์มันสําปะหลงัไทย. 
รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

ปรีชาพล  ชูศรี.  2553.  การรับรู้และทศันคติต่อสินค้าทีมี่ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของประชาชน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต . มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 



363 

 

ปิยะพงษ ์บุษบงก.์ 2552.  การกาํหนดนโยบายสาธารณะ: กระบวนทศัน์ แนวทาง ตัวแบบ กรอบ 
และเทคนิค. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม.  

เปรมฤดี  กาญจนปิยะ.  2552.  เคร่ืองมือการประเมินเพือ่ส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น.  ศูนยค์วามเป็นเลิศ
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม.  คน้วนัท่ี 18 มกราคม 2555.  จาก  
http://www.mtec.or.th/ecodesign2009/images/stories/docs/015.pdf. 

ผู้จัดการออนไลน์.  2558.  (11กนัยายน).  อุตสาหกรรมชีวภาพ คล่ืนลูกใหม่เพื่ออนาคต  คน้วนัท่ี 15  
                   กนัยายน 2558.  จาก  http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9580000103057 
พงษว์ภิา  หล่อสมบูรณ์ และคณะ.  2547.  คู่มือการจัดทาํการประเมินวฏัจักรชีวติของผลติภัณฑ์.  

ภายใต้โครงการ “การจัดทาํฐานข้อมูลการประเมินวฏัจักรชีวติของการผลติปูนซีเมนต์
และเหลก็กล้าเพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม.  นนทบุรี:  ฝ่ายธุรกิจส่ิงแวดลอ้ม.  สถาบนั
ส่ิงแวดลอ้มไทย. 

พสุ  เดชะรินทร์ และคณะ.  2548.  แผนทียุ่ทธศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 

พชัยา  โตบารมีกลุ.  2557.   การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์อลวัอเตอร์ฟุตพร้ินท์ของผลติภณัฑ์
นํา้ตาลทรายธรรมชาติและนํา้ตาลทรายดิบคุณภาพสูง.  วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  คณะเภสชัศาสตร์.  2556.  การจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของ กพร. 
Slide 4- Slide 9, Slide 27   คน้วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558   จาก http://www.pharmacy. 
cmu.ac.th/unit/unit_files/ files_data/2013-07-24strategic-plan-technic-2552.pdf. 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ.  2555.  เทคนิคการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์.  งาน
แผนงานและงบประมาณ. กองนโยบายและแผนงาน. สาํนกังานอธิการบดี. คน้วนัท่ี 5 
สิงหาคม 2558   จาก  http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/4_SI_135.pdf. 

มติชนออนไลน์.  2557. (17 สิงหาคม ).  คสช.คุม 4 พืชศก.ตั้ง บ๊ิกฉตัรชยั หวัโตะ๊ โซนน่ิงปลูกดนั
ราคา เคาะอีก 800 ล. สูแ้ลง้ท่วม.   คน้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2558 จาก http://m.matichon. 
co.th/readnews.php?newsid=1408250092. 

ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด และกอบกลุ รายะนคร.  2553.  นโยบายสาธารณะเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ.  เอกสารวิชาการ: ชุดนโยบายสาธารณะ.  เชียงใหม่: ล๊อคอินดีไซน์
เวิร์ค. 

เยาวเรศ  ทบัพนัธ์ุ.  2551.  การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 



364 

 

รัตนาวรรณ มัง่คัง่ และแชบเบียร์ กีวาลา.  2556.  ฟุตพร้ินท์นํา้ ผลติภณัฑ์เกษตรและอาหาร. 
กรุงเทพมหานคร: บริษทั อฟัโฟรเอป จาํกดั. 

รัตนาวรรณ  มัง่คัง่, แชบเบียร์ กีวาลา, งามทิพย ์ภู่วโรดม และ สิรินทรเทพ เตา้ประยรู.  2554.  
คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑข์า้ว.  วศิวกรรมสาร มก.  24 (มกราคม-มีนาคม):  53-
60. 

เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ.  2550.  นโยบายสาธารณะ.  กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ.์ 
วรเดช จนัทรศร.  2554.  ทฤษฎกีารนํานโนบายสาธารณะไปปฏิบัติ.  พมิพค์ร้ังท่ี 5.  

กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค. 
วราภรณ์  สามโกเศศ.  2556.  โศกนาฏกรรมของทรัพยากรและชุมชน.  คน้วนัท่ี 22 สิงหาคม 2558 

จาก http://www.thaipublica.org/2013/10/the-tragedy-of-the-commons/. 
วิสนัติ  เลาหอุดมโชค.  2554.  การประเมินวฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment) ของผลิตภณัฑ ์

อุตสาหกรรมกบัแนวทางการประยกุตใ์ชด้า้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั.  วารสาร 
Labour.  2:  46-52.  

วฒันา พฒันพงศ.์  2546.  BSC และ KPI. เพือ่การเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพมหานคร: บริษทั พิมพดี์ จาํกดั. 

วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  2548.  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 5. 
กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  2549.  เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างทีค่ดิ.  พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร: 
สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

วิทยา  กนัยา.  2551.  การประเมินวฏัจักรชีวติของกระบวนการผลตินํา้ตาลทรายแดง. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร.  2557.  CEO View: มองอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลงั. คน้
วนัท่ี 9 กนัยายน 2558  จาก http://fic.nfi.or.th/broadcast/CEO-VIEW-Thai%20 
Tapioca%20Starch.pdf. 

สถาบนัธรรมรัฐเพื่อการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม.  2555.  จับกระแส Rio+สู่สังคมไทย.  
กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  

สนธยา  กริชนวรักษ.์  2554.  จากโลกร้อนนถึงแวดวงตลาดคาร์บอน (ตอนที2่).  คน้วนัท่ี 21 
กนัยายน 2558  จาก  http://www.masci.or.th/upload_images/file/intelligence/ 
GlobalWarming2.pdf. 



365 

 

สมพจน์  กรรณนุช.  2553.  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.  ฉบบัปรับปรุง.  กรุงเทพมหานคร: คณะ
พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สมพร  แสงชยั.  2548.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ.  โครงการบณัฑิตศึกษาการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สมพร  แสงชยั.  2550.  ส่ิงแวดล้อม: อุดมการณ์ การเมือง และการพฒันาทีย่ัง่ยนื.  โครงการ
บณัฑิตศึกษาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์. 

สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย.  2556.  วารสารสมาคมแป้งมันสําปะหลงัไทย ครบรอบปีที ่37.  
กรุงเทพมหานคร: สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 

สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย.  2557.  สถิติการส่งออกแป้งมันสําปะหลงัของประเทศไทย.  คน้วนัท่ี
6 พฤษภาคม 2557  จาก http://www.thaitapiocastarch.org/export.asp?xyear=2013.  

 จาก http://www.greennet.or.th/library/vocab/climate-adaptation. 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ (กสล.).  2554.  รายงานผล

การศึกษาสินค้าเกษตรมันสําปะหลงั.  กรุงเทพมหานคร:  กลุ่มทาํงานศึกษาและ
วิเคราะห์สินคา้เกษตรประเภทมนัสาํปะหลงัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัการซ้ือขาย
สินคา้เกษตรล่วงหนา้. 

สาํนกังานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.  2556.  คู่มือปฎรูิปกฎหมายกบัพนัธกรณรีะหว่าง
ประเทศ:อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ค.ศ. 1992.  คน้วนัท่ี 25 
สิงหาคม 2558 จาก http://www.lrct.go.th/tools/?p=273. 

สาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2552.  โครงการศึกษาการเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ระยะที ่2.  รายงานฉบบั
สมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั เอฟฟินิต้ี จาํกดั. 

สาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2554.  แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที ่11.  คน้วนัท่ี 30 เมษายน 2558 จาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/ 
news/plan/p11/plan11.pdf. 

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายและบริษทัซีเอม็เอสเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมน้ท ์
จาํกดั.  2556.  โครงการเพิม่ศักยภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมนํา้ตาลทรายอย่าง
ยัง่ยนืให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม.  คน้วนัท่ี 4 มิถุนายน 2558  จาก http://www.cms2 
green.com/lowsugar/approach.php. 



366 

 

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ.  2555ก.  ระบบห้องสมุด
อเิลก็ทรอนิคส์. สผ. (ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ_พิธีสารเกียวโต) คน้วนัท่ี 22 สิงหาคม 
2558  จาก http://www.onep.go.th/library/index.php?option= com_content& 
view=article&id=80:-kyoto-protocal-&catid=26:2012-04-02-06-57-22&Itemid=34. 

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ.  2555ข.  แผนการจัดการคุณภาพ 
 ส่ิงแวดล้อมพ.ศ. 2555-2559.  คน้วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.onep.go.th/ 

download/env_plan_55-59/env_plan_55-59.pdf. 
สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน.  2557.  มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ คร้ังที ่

1/2557 (คร้ังที ่146) วนัพุธที ่22 ตุลาคม 2557.   คน้วนัท่ี 10 กนัยายน 2558 จาก 
http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-146.html#8. 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน.  2558ก.  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) จากการใช้
พลงังาน ปี 2557.   คน้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  จาก http://www.eppo.go.th/info/ 
emission/2014_Q4.pdf. 

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน.  2558ข.  นโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff.  คน้วนัท่ี 10 กนัยายน 2558  จาก http://www.eppo.go.th/ 
nepc/kpc/kpc-146.html#8. 

สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์และบริษทั ไบรอนัเคฟ (ประเทศไทย) จาํกดั.  2555.  โครงการ
พฒันาและปรับปรุงข้อมูลด้าเศรษฐกจิการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
และผลติภัณฑ์.  กรุงเทพมหานคร. ม.ป.พ. 

สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม.  2552.  มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม: การประเมินวฎัจักรชีวติ: ข้อกาํหนดและข้อแนะนํา มอก. 14044-2552.  
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงอุตสาหกรรม. 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  2556.  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555.  นนทบุรี: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขา 4. 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  2557.  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2556.  นนทบุรี: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั สาขา 4. 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558.  ข้อมูลการผลติสินค้าเกษตร: มันสําปะหลงัโรงงาน. 
(ปรับปรุงเม่ือ 20 มีนาคม 2558). คน้วนัท่ี  3 มิถุนายน 2558 จาก http://www. 
oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577. 



367 

 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  2558.  สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557.  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพส์าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ. 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  2556.  โครงการจัดทาํแผนแม่บทเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรม
การเกษตรอย่างยัง่ยนื  รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม. 

สาํนกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ.  2558.  คลงัข้อมูลอุตสาหกรรมมันสําปะหลงั. 
คน้วนัท่ี 1 กนัยายน 2558  จาก http://www.nstda.or.th/industry/industry-casava.  

สุชาตา ชินะจิตร.  2551.   เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย: กระบวนทศัน์ของการจัดการส่ิงแวดล้อม.              
ในฐานความรู้เร่ืองความปลอดภัยด้านสารเคมี.  คน้วนัท่ี 21 มกราคม 2555  จาก 
http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=3&ID=43. 

สุธี คงศิริ.  2552.  การประเมินวฏัจักรชีวติหัวมันสําปะหลงัและแป้งมันสําปะหลงั.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุรพงษ ์ เจริญรัถ.  2551.  มันสําปะหลงัทาํลายดินจริงหรือ.  คน้วนัท่ี 19 กนัยายน 2558 จาก 
http://web.sut.ac.th/cassava/?name=11cas_research&file=readknowledge&id=60. 

สุพพตั  ควรพงษากลุ.  ม.ป.ป.   การวเิคราะห์การไหลของสาร (Substance Flow Analysis:  SFA).  
คน้วนัท่ี 2 มกราคม 2555  จาก http://www.etm.sc.mahidol.ac.th/a8.shtml. 

สุรสิทธ์ิ วชิรขจร.  2549.  นโยบายสาธารณะเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร: ธเนศวรพร้ินต้ิง (1999). 
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน).  2553.  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้

เคร่ืองหมายรับรองคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภัณฑ์.  กรุงเทพมหานคร: องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (องคก์ารมหาชน). 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน).  2554.  แนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ
ผลิตภัณฑ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการเทคนิคดา้นคาร์บอน            
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ.์  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน). 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน).  2558ก.  รายช่ือบริษํทและองค์กรทีข่ึน้
ทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลติภณัฑ์.  คน้วนัท่ี 10เมษายน 2558  จาก  
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonfootprint/index.php?page=3. 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน).  2558ข.  พธีิสารเกยีวโต.  คน้วนัท่ี 23 
สิงหาคม 2558  จาก http://www.tgo.or.th/2015/thai/ content.php?s1=9&s2=33. 



368 

 

องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน).  2558ค.  ข้อกาํหนดเฉพาะกลุ่ม
ผลติภณัฑ์แป้งมันสําปะหลงัดิบ.  คน้วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558  จาก  http://thaicarbon 
label.tgo.or.th/PCR/B44.pdf. 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม.้  สาํนกันวตักรรมไมเ้ศรษฐกิจ.  ม.ป.ป.  กลไกการพฒันาทีส่ะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM).  คน้วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554  จาก 
htpp://www.fio.co.th/km/document/km-530107.pdf. 

อรุณี  วงศร์าเชน.  2549.  วงจรมันสําปะหลงัและการดําเนินธุรกจิมันสําปะหลงัผ่านระบบสหกรณ์.  
คน้วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554  จาก www.evaluate.cad.go.th/download/knowledge/วงจร
มันสําปะหลงั.doc.  

อทัธ์ พิศาลวาณิช.  2556.  ทฤษฎนีโยบายการค้าระหว่างประเทศ.  คน้วนัท่ี 26 กนัยายน 2558.  จาก 
http://www.elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/EC341/lesson2.pdf. 

อิงคค์วิต้ี.  2557.  PEST Analysis เคร่ืองมือวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกธุรกจิ.  คน้วนัท่ี 9 กนัยายน 
2558  จาก http://www.incquity.com/articles/pest-analysis. 

อุดมเกียรติ เกิดสม, สมัภาษณ์ ตระกลูอภิสิทธ์ิ, วีรนะ ภูตะมี,  สุจิน จรูญศกัด์ิ และสิโรจน์ ประคุณ
หงัสิต.  2552.  การศึกษาหาปริมาณการใช้นําของปาล์มนํา้มัน พนัธ์ุเทเนอร่า ปีที ่3.   
คน้วนัท่ี 22 สิงหาคม 2558  จาก http://kmcenter.rid.go.th/kmc15/mainsite/images/ 
Research/wm05.pdf. 

เฮเลน เลวิส, จอห์น เกิร์ทซาคิส, ทิม แกรน,  นิโคลา โมเรลลี และ แอนดรูว ์สวีทแมน.  2552.   การ
ออกแบบ+ส่ิงแวดล้อม.   แปลและเรียบเรียงจาก A Global Guide to Designing Global 
Greener Goods  โดยศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(XCEP).  ปทุมธานี: สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ.  

Adisorn Champathong, Somsak Vivithkeyoonvong, Kosit Lorsirirat, Sirapob Tanmanee, Somkid 
Sapaokum and Pitakpong Tibkaew.  2011.  Water Management for Rice 
Production in Thailand based on the Concept of Water Footprint.  6th THAICID 
National Symposium.  Retrieved April 30, 2015 from  http://www.rid.go.th/thaicid 
_5_ article/6symposium/02.pdf. 

Ann Curran, Mary;  Notten, Philippa; Chayer, Julie-Ann and  Cicas, Ghorgyi.  2006.  Summary 
of Global Life Cycle Inventory Data Resources.  Prepared for Task Force 1: 
Database Registry SETAC/UNEP Life Cycle Initiative. 



369 

 

Astrup-Jensen, Allen. et  al.  1997.  Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Approaches, 
Experiences and Information Sources.  Environmental Issues Series.   No 6.  
European Environment Agency (EEA).   

Berners-Lee, Mike.  2011.  How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything.  
Vancouver:  Greystone Books, D&M Publishers Inc. 

British Petroleum (BP).  2007.  What on the Earth is a Carbon Footprint?  Retrieved  January 
7, 2012 from  http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_ 
assets/downloads/A/ABP_ADV_what_on_earth_is_a_carbon_footprint.pdf. 

Carbon Trust.  2007.  Carbon Footprint Measurement Methodology.  Version 1.1.  London :  
Carbon Trust.  

Carbon Trust; Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra) and  BSI  British 
Standards.  2008.  Guide to PAS 2050: How to Access the Carbon Footprint of 
Goods and Services.  London:  BSI British Standards. 

Carbon Trust.  2010.  Carbon Footprinting -The Next Step to Redcing Your Emission.  UK: 
Carbon Trust. 

Chavalparit, Orathai and Ongwandee, Maneerat.  2009.  Clean Technology for the Tapioca Starch 
Industry in Thailand.  Journal of Cleaner Production.  17: 105-110. 

Clapp, Jennifer and Dauvergne, Peter.  Chapter 5: Global Trade and Environment. in Paths to a 
Green World:  The Political Economy of the Global Environment.  Massachusetts:  
The MIT Press. 

Dale, Andrew.  2010.  Counting Carbon in the Marketplace Product Carbon Foot-printing.  
WTO Information Session. Geneva,  February 17, 2010.  

DEAT.  2004.  Cost Benefit Analysis.  Integrated Environment Management.  Information Series 
8.  Pretoria:  Department of Environmental Affairs and Torism  (DEAT). 

Department for Environment  Food and Rural Affairs (Defra);  Department of Energy & Climate 
Change (DECC);  Department for Business Innovation and Skills (BIS) and  BSI 
British Standards .  2011.  PAS 2050: 2011  Specification for the Assessment  of 
the Life Cycle Greenhouse Gas Emissions of Goods and Services.  London: BSI 
British Standard.  



370 

 

The Economist.  2011.  Carbon Footprints: Following the Footprints.  in  Expand Your Thinking.  
Retrieved  December 18, 2011 from http://www.economist.com/ node/ 
18750670/print. 

Elcock,  D.  2007.  Life-Cycle Thinking for the Oil and Gas Exploration and Production 
Industry.  Oak Ridge:  Office of Science and Technology Information. US.  
Department of  Energy. 

Environment Technology Best Practice Programme.  2000.  Life-cycle Assessment-An 
Introduction for Industry.  ET257 Guide.  Prepared with the assistance from: AEA 
Technology plc. 

Environment-European Commission.  2015.  European Platform on Life Cycle Assessment 
(LCA). Retrieved  May 15, 2015. from  http://ec/europa.eu/environment/ipp/lca/htm. 

Ercin, A. Ertug. and Hoekstra, Ajern Y.  2012.  Carbon and Water Footprints.  Concepts, 
Methodologies and Policy Responses. Paris, France: UNESCO. 

Gheewara, Shabbir. H.  2013.  Lecture on Water Footprint: Principles and application. Slide 
no.11, 25.  January 13, 2013. Department of Civil and Environmental Engineering. 
Mahidol University. Salaya Campas. 

Gerbens –Leenes, P.W.; Hoekstra, A.Y. and Van der Meer, Th.H.  Water Footprint of Bio-
energy and other Primary Energy Carriers. Value of Water Research Report 
Series No. 29, UNESCO-IHE, Delft, The Netherlands. 

Hawken  Paul.  2010.  The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability. Revised 
Ed.  New York: HarperCollins. 

Hermann, I.T. and  Hauschild, M.Z.  2009.  Effect of Globalization on Carbon Footprint of 
Product.  CIRP Annals-Manufacturing Technology.  58 (1): 13-16. 

Hoekstra, Arjen Y.  2010.  The Water Footprint: Water in Supply Chain. The Environmentalist. 
93 (March): 12-13. 

Hoekstra, Arjen Y.  2011.  The Global Dimension of Water Governance: Why the River Basin 
Approach is No Longer Sufficient and Why Cooperative Action at Global Level is 
Needed. Water.  3(1): 21-46. 



371 

 

Hoekstra, Arjen Y.; Chapagain, Ashok K.; Aldaya, Maite M. and Mekonnen, Mesfin M.  2011. 
The Water Footprint Assessment Manual.  Setting the Global Standard. UK: Earth 
Scan. 

Jutharat,  Klinkul.  2009.  Application of Life Cycle Assessment in Organic RiceProduction.  
Master’s Thesis,  Mahidol University. 

Keomany, Davone. 2010. Compare Life Cycle Assessment of Cassava Starch Production 
between Thailand and LAO PDR. Master’s Thesis, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi. 

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y.  2010.  The Green, Blue and Grey Water Footprint of 
Crops and Derived Crop Products. Volume 1: Main Report. Enschede, The 
Netherlands: Twente Water Centre, University of Twente. 

PRé Consultants.  2008a.  SimaPro7. The Powerful  Life Cycle Solution.  AD Amersfoort, The 
Netherland:  Printerweg 18. 

PRé  Consultants.  2008b.  Introduction to LCA with SimaPro7.  AD Amersfoort, The 
Netherland:  Printerweg 18. 

PRé Consultants.  2010a.  Introduction to LCA with SimaPro7.  San Francisco: Creative 
Commons.org. 

PRé Consultants.  2010b.  SimaPro7 Tutorial.  San Francisco: Creative Commons.org. 
Procter & Gamble.  2011.  Product &  Packaging.  Retrieved  January 2, 2012 from  http://www. 

pg.com/en_US/ sustainability/products_packaging/our_approach.shtml. 
Roberts, Jane. 2011.  Environmental Policy.  Milton Park, Abingdon, Oxon, [England]; New 

York : Routledge. 
Roy,  Poritosh; Nei, Daisuke; Okadome, Hiroshi; Nakamura, Nobutaka; and Shiina, Takeo.  2006.  

Effects of Cultivation, Transportation and Distribution Methods on the Life Cycle 
Inventory (LCI) of Fresh Tomato.  A CSBE/ASBE Inter Sectional Presentation.  
Paper Number: MBSK 06-200(5-7 October): 1-5. 

Scientific Application International Corporation (SAIC).  2006.  Life Cycle Assessment: 
Principal and Practice.  EPA/600/R-06/060.  Cincinnati:  National Risk 
Management Research Laboratory. 



372 

 

Simon, Chiristopher A.  2007.   Public Policy: Preferences and Outcomes.  USA: Pearson 
Education. 

Sonnemann, Guido;   Castells, Francesc  and   Schuhmacher,  Marta.  2004.  Integrated Life-
Cycle and Risk Assessment for Industrial Process.  Boca Raton: CRC Press LLC.  

Steele, Rob. 2012. ISO and Its Carbon Footprint Standardization. WTO. CTE Information 
Session on “Carbon Footprint and Labeling Scheme”. WTO, Geneva, 2010-12-2007. 

Thai LCA Network.  2010.  About Us.  Thai LCA Network : An LCA Learning and Linking 
Community.  Retrieved  January 4, 2012 from  http://www.thailca.net/ about-
us/?lang=th. (in Thai)  

Time for Change.  2011.  Carbon Footprint.  Retrieved January, 2013 from http://timeforchange. 
org/global-warming/carbon-footprint. 

Wiedmann, Thomas and  Minx.  Jan.  2007.   ISAUK Research Report 07-01: A Definition of 
‘Carbon Footprint’.  Durham, UK: ISAUK Research and Consulting.   

Water Footprint Network.  2015.  Water Footprint.  Retrieved  January 31, 2015 from 
http://www.waterfootprint.org/?page=files/WFN-organisation. 

World Bank.  2015.  Global Economic Prospects to Improve in 2015, But Divergent Trends 
Pose Downside Risks, Says WB. (Press Release).  Retrieved September 11, 2015 
from  http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/01/13/global-
economic-prospects-improve-2015-divergent-trends-pose-downside-risks. 

World Trade Organization.  2011.  World Trade Report.  The WTO and Preferential Trade 
Agreements: From Coexistence to Coherence. Geneva: WTO. 

Zygmunt,  Joanne.  2007.  Hidden Waters.  Retrieved  May 15, 2015 from http://waterfootprint. 
org/media/downloads/Zygmunt_2007_1.pdf. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลโรงงานผลติแป้งมนัสําปะหลงั 
จํานวนทั้งส้ิน 74 โรงงาน 
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 ขอ้มูลโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 

จาํนวนโรงงานทั้งส้ิน 74 โรงงาน 
 

ชือ่โรงงาน / ทะเบยีน
โรงงาน สถานทีต่ ัง้ / โทรศพัท ์ ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการ 

บรษัิท สยาม มอดฟิายด ์
สตารช์ จํากัด 
ส3-9(5)-1/30ปท  
ประเภทโรงงาน 9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

38/6 ม. 11 
ถ.ปทมุธาน-ีลาดหลมุแกว้ ต.คู
บางหลวง 
อ.ลาดหลมุแกว้ จ.
ปทมุธาน ี  12140 
โทร. 02-5981123-9 

 

บรษัิท สยาม มอดฟิายด ์สตารช์ จํากัด
90/54-57 ม.0 ซ.- 
ถ.สาธรเหนอื ต.สลีม 
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
โทร. 02-2333990   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง
สําเร็จรปู (MODIFIED STARCH) 
เครือ่งจักร 16,147.49 HP 
เงนิทนุ 952,800,000 บาท 
คนงาน 106 คน 

บรษัิท บลเูวฟ สตารช์ จํากัด
3-9(2)-8/49ลบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

นส.3ก.เลขที ่2017,2018,2859 
ม.9 
ถ.ทางหลวงหมายเลข 2212 
กม. ต.ศลิาทพิย ์
อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี  15130
 

 

บรษัิท บลเูวฟ สตารช์ จํากัด
323 อาคารยไูนเต็ดเซ็นเตอร ์ชัน้ 40 หอ้ง 
ถ.สลีม ต.สลีม 
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง และแป้งมันดัดแปร
เครือ่งจักร 13,106.30 HP 
เงนิทนุ 361,590,000 บาท 
คนงาน 111 คน 

บรษัิท ลพบรุ ีสตารช์ จํากัด 
3-9(2)-1/45ลบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

9 ม.6 
ถ.สรุนารายณ์ ต.นคิมลํา
นารายณ์ 
อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี  15130
 

 

บรษัิท ลพบรุ ีสตารช์ จํากัด
9 ม.6 
ถ.สรุนารายณ์ ต.นคิมลํานารายณ์ 
อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี  15130 
   

ผลติแป้งมัน 
เครือ่งจักร 6,424.50 HP 
เงนิทนุ 155,000,000 บาท 
คนงาน 116 คน 

บรษัิท ชลเจรญิ จํากัด 
3-9(2)-2/23ชบ  
ประเภทโรงงาน 9(2),88  
ISIC 1531  TSIC 15313  

204 ม. 3 
ถ.บา้นบงึ-แกลง ต.หนองชาก 
อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี  20170 
โทร. 038-752633-4 

 

บรษัิท ชลเจรญิ จํากัด
204 ม.3 
ถ.- ต.หนองชาก 
อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี  20170 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง รวมกําลังผลติเป็น 240 ตัน
แป้ง/วนั และผลติพลังงานไฟฟ้าขนาด 1.8 เมกกะ
วตัต ์
เครือ่งจักร 8,656.55 HP 
เงนิทนุ 85,000,000 บาท 
คนงาน 113 คน 

บรษัิท ตระกลูคํา จํากัด 
3-9(2)-2/23รย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

248 ม. 4 
ถ.สขุมุวทิ ต.ชากพง 
อ.แกลง จ.ระยอง   21190 
โทร. 038-648910-3 

 

บรษัิท ตระกลูคํา จํากัด
248 ม.4 
ถ.สขุมุวทิ ต.ชากพง 
อ.แกลง จ.ระยอง   21190 
โทร. 038-648910-3   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู (Modofied Starch)
เครือ่งจักร 2,302.35 HP 
เงนิทนุ 21,930,000 บาท 
คนงาน 15 คน 

บรษัิท สยามสตารช์ (1966) 
จํากัด 
3-9(2)-1/36รย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

28 ม. 6 
ถ.สขุมุวทิ ต.สองสลงึ 
อ.แกลง จ.ระยอง   21110 
โทร. 038-632161-2 

 

บรษัิท สยามสตารช์ (1966) จํากัด
1168/18 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ์ชัน้ 13 
ถ.พระราม4 ต.ทุง่มหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 4379604   

ผลติแป้งมันสําเร็จรปู 
เครือ่งจักร 2,221.90 HP 
เงนิทนุ 98,500,000 บาท 
คนงาน 52 คน 

บรษัิท สําปะหลังพัฒนา 
จํากัด 
ส3-9(2)-1/30รย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

77 ม. 6 
ถ.สขุมุวทิ ต.บา้นฉาง 
อ.บา้นฉาง จ.ระยอง   21130 
โทร. 601344 

 

บรษัิท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
21/63-64 
ถ.สาธรใต ้ต.ทุง่มหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 2409240   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู (MODIFIED 
STARCH) แป้งขา้วโพด แป้งมันฝร่ัง แป้งขา้วตา่ง ๆ 
สําเร็จรปู (โมดไีฟดส์ตารช์) 
เครือ่งจักร 3,478.10 HP 
เงนิทนุ 75,000,000 บาท 
คนงาน 38 คน 

บรษัิท เค.เอส. จันทบรุ ี
จํากัด 
3-9(2)-3/52จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.12 
ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ทับชา้ง 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180
 

 

บรษัิท เค.เอส. จันทบรุ ีจํากัด
115 ซ. 
ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 4,588.60 HP 
เงนิทนุ 105,000,000 บาท 
คนงาน 193 คน 

บรษัิท เค.เอส.จันทบรุ ีจํากัด
3-9(2)-1/54จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.10 
ถ.- ต.ทับชา้ง 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180
   

บรษัิท เค.เอส.จันทบรุ ีจํากัด
115 อาคารปรดีาววิ ซ.- 
ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 4,492.60 HP 
เงนิทนุ 105,000,000 บาท 
คนงาน 193 คน 
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ชือ่โรงงาน / ทะเบยีน
โรงงาน สถานทีต่ ัง้ / โทรศพัท ์ ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการ 

บรษัิท จันทบรุ ีสตารช์ จํากัด
3-9(2)-1/46จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

99/6 ม.4 
ถ.ตามนู-สะตอน ต.ทรายขาว 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180
โทร. 039-317243-4 

 

บรษัิท จันทบรุ ีสตารช์ จํากัด
503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ม.0 
ถ.ศรอียธุยา ต.ถนนพญาไท 
อ.ราชเทว ีจ.กรงุเทพมหานคร   10400 
โทร. 038-840990   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 11,115.80 HP 
เงนิทนุ 299,916,421 บาท 
คนงาน 186 คน 

บรษัิท ไทยสแตนดารด์ 
สตา๊รช์ จํากัด 
3-9(2)-1/50จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.6 ซ.ปะตง-ทุง่ขนาน 
ถ.สอยดาว-ทุง่ขนาน ต.ทุง่
ขนาน 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180
โทร. 039-394901-3 

 

บรษัิท ไทยสแตนดารด์ สตา๊รช์ จํากัด
162/1 ม.6 
ถ.ทุง่ขนาน-สะตอน ต.ทุง่ขนาน 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (กําลังการผลติ 300 ตันแป้ง
ตอ่วนั) 
เครือ่งจักร 8,067.81 HP 
เงนิทนุ 217,500,000 บาท 
คนงาน 180 คน 

บรษัิท พ.ีท.ีจันทบรุ ีสตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/47จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

111 ม.14 
ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ทับชา้ง 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180
โทร. 039-385151-4 

 

บรษัิท พ.ีท.ีจันทบรุ ีสตารช์ จํากัด
111 ม.14 
ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ทับชา้ง 
อ.สอยดาว จ.จันทบรุ ี  22180 
โทร. 039-385151-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 8,223.31 HP 
เงนิทนุ 270,200,000 บาท 
คนงาน 195 คน 

บรษัิท สหสนิวฒันา แป้งแปร
รปู จํากัด 
3-9(2)-1/19จบ  
ประเภทโรงงาน 9(2),9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

129 ม. 1 
ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ทับไทร 
อ.โป่งน้ํารอ้น จ.
จันทบรุ ี  22140 
โทร. 039-360036-7 

 

บรษัิท สหสนิวฒันา แป้งแปรรปู จํากัด
129 ม.8 
ถ.จันทบรุ-ีสระแกว้ ต.ทับไทร 
อ.โป่งน้ํารอ้น จ.จันทบรุ ี  22140 
โทร. 311035   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 682 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 6,771.00 HP 
เงนิทนุ 500,200,000 บาท 
คนงาน 48 คน 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล สตารช์ 
จํากัด(มหาชน) 
3-9(2)-1/19ฉช  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

76 ม. 3 
ถ.สขุมุวทิ ต.ทา่ขา้ม 
อ.บางปะกง จ.
ฉะเชงิเทรา   24130 
 

 

บรษัิท ยนูเิวอรแ์ซล สตารช์ จํากัด (มหาชน)
21/63-64 ม.0 
ถ.สาธรใต ้ต.ทุง่มหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 2863921   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 151.00 HP 
เงนิทนุ 127,181,700 บาท 
คนงาน 22 คน 

เอสซ ีสตารช์ 
3-9(2)-8/47ฉช  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

66/6 ม.3 
ถ.สาย 331 ต.เขาหนิซอ้น 
อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชงิเทรา   24120 
 

 

บรษัิท เอส.ซ.ีอนิดัสทร ีจํากัด
49/31 ม.3 
ถ.ประชาสําราญ ต.หนองจอก 
อ.หนองจอก จ.กรงุเทพมหานคร   10530 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 300 ตัน/วนั 
เครือ่งจักร 17,017.00 HP 
เงนิทนุ 1,552,000,000 บาท 
คนงาน 130 คน 

บรษัิท ท ีควิ อนิดัสทรี
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-4/54สก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.9 
ต.ตาพระยา 
อ.ตาพระยา จ.สระแกว้    
   

บรษัิท ท ีควิ อนิดัสทรสีตารช์ จํากัด
140 ม.8 
ถ.ครบรุ ีต.เฉลยีง 
อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา   30250 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 4,201.50 HP 
เงนิทนุ 418,000,000 บาท 
คนงาน 113 คน 

บรษัิท สระแกว้เจรญิ จํากัด 
3-9(2)-1/19สก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

40 ม. 4 
ถ.สวุรรณศร ต.บา้นแกง้ 
อ.เมอืงสระแกว้ จ.
สระแกว้   27000 
โทร. 443003 

 

บรษัิท สระแกว้เจรญิ จํากัด
1004/199 ม.0 
ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 443003   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 16,175.59 HP 
เงนิทนุ 17,000,000 บาท 
คนงาน 146 คน 

บรษัิท เพชรธารา จํากัด 
3-9(2)-6/50นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

299 ม.7 
ถ.- ต.โนนยอ 
อ.ชมุพวง จ.
นครราชสมีา   30270 
 

 

บรษัิท เพชรธารา จํากัด
34 ม.3 
ถ.- ต.ทา่เกษม 
อ.เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้   27000 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 300 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 9,358.00 HP 
เงนิทนุ 275,060,000 บาท 
คนงาน 105 คน 

บรษัิท คอรน์ โปรดักส ์
(ประเทศไทย) จํากัด 
3-9(2)-1/34นม  
ประเภทโรงงาน 9(2),11(6) 
ISIC 1531  TSIC 15313  

43/1 ม. 3 
ถ.สคีิว้-ชยัภมู ิต.สคีิว้ 
อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา   30140
โทร. 411522 

 

บรษัิท คอรน์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากดั
2034/112-113 
ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่ต.บางกะปิ 
อ.หว้ยขวาง จ.กรงุเทพมหานคร   10310 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กลโูคส แป้งโมดไิฟด ์มอลโต
เด็กตรนิ เด็กโตรส สคีาราเมล 
เครือ่งจักร 25,323.77 HP 
เงนิทนุ 200,000,000 บาท 
คนงาน คน 

บรษัิท ชยัภมูพิชืผล จํากดั 
3-9(2)-1/19นม  

144 ม.13 
ถ.มติรภาพ ต.มติรภาพ 

บรษัิท ชยัภมูพิชืผล จํากดั
333/109-110 ม.4 

ผลติแป้งมันสําปะหลังและแป้งหยาบ ทําแป้งมัน
สําปะหลังดัดแปร 
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ชือ่โรงงาน / ทะเบยีน
โรงงาน สถานทีต่ ัง้ / โทรศพัท ์ ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการ 

ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา   30140
โทร. 044-412307-9 

 

ถ.แจง้วฒันะ ต.ตลาดบางเขน
อ.หลักสี ่จ.กรงุเทพมหานคร   10210 
โทร. 02-5512070   

เครือ่งจักร 8,045.09 HP 
เงนิทนุ 10,000,000 บาท 
คนงาน 100 คน 

บรษัิท เชาวนด์สีตารช์ 
(2004) จํากัด 
3-9(2)-4/47นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.14 
ถ.- ต.หนิดาด 
อ.ดา่นขนุทด จ.
นครราชสมีา   30210 
 

 

บรษัิท เชาวนด์สีตารช์ (2004) จํากัด
113 ม.2 
ถ.- ต.สขุไพบลูย ์
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ขนาด 250 ตัน/วนั
เครือ่งจักร 18,904.00 HP 
เงนิทนุ 329,000,000 บาท 
คนงาน 220 คน 

บรษัิท โชคยนืยง
อตุสาหกรรม จํากัด 
3-9(2)-1/46นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.1 
ถ.สหกรณ์นคิมขามทะเลสอ ต.
โป่งแดง 
อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสมีา   30280 
 

 

บรษัิท โชคยนืยงอตุสาหกรรม จํากัด
284 ม.3 
ต.เสงิสาง 
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (ขนาด 250 ตัน/วนั)
เครือ่งจักร 8,925.00 HP 
เงนิทนุ 148,000,000 บาท 
คนงาน 130 คน 

บรษัิท ทัพหลวง สทารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-3/47นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.20 
ถ.- ต.หว้ยบง 
อ.ดา่นขนุทด จ.
นครราชสมีา   30210 
 

 

บรษัิท ทัพหลวง สทารช์ จํากัด
63 ซ.- 
ถ.- ต.ดอกไม ้
อ.ประเวศ จ.กรงุเทพมหานคร   10250 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 7,865.50 HP 
เงนิทนุ 190,000,000 บาท 
คนงาน 60 คน 

บรษัิท ท ีพ ีเค แอ็ดวานซ ์
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-1/37นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม. 13 
ถ.โชคชยั-เดชอดุม ต.หนองหัว
แรต 
อ.หนองบญุมาก จ.
นครราชสมีา   30410 
 

 

บรษัิท ท ีพ ีเค แอ็ดวานซ ์สตารช์ จํากัด
11 ม.0 ซ.- 
ถ.สาทรใต ้ต.ทุง่มหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ไดเ้ดอืนละ 10,560 ตัน
เครือ่งจักร 11,843.60 HP 
เงนิทนุ 280,081,000 บาท 
คนงาน 242 คน 

บรษัิท เยนเนรัล สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/36นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

99 ม. 6 
ถ.โชคชยั-ครบรุ ีต.อรพมิพ ์
อ.ครบรุ ีจ.นครราชสมีา   30250
โทร. 044-446100 

 

บรษัิท เยนเนรัล สตารช์ จํากัด
3539 ม.6 
ถ.พระรามที ่9 (ตัดใหม)่ ต.สวนหลวง 
อ.สวนหลวง จ.กรงุเทพมหานคร   10250 
โทร. 0 2732 2792-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลังและแป้งมันสําปะหลังแปรรปู
เครือ่งจักร 53,680.00 HP 
เงนิทนุ 88,500,000 บาท 
คนงาน 25 คน 

บรษัิท ว ีพ ีสตารช์ (2000) 
จํากัด 
3-9(2)-1/44นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.16 ซ.บา้นสระประทมุ 
ถ.ครบรุ-ีเสงิสาง ต.เสงิสาง 
อ.เสงิสาง จ.
นครราชสมีา   30330 
 

 

บรษัิท ว ีพ ีสตารช์ (2000) จํากัด
370 
ถ.สบืศริ ิต.ในเมอืง 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา   30000 
โทร. 044-353625   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 11,236.50 HP 
เงนิทนุ 200,000,000 บาท 
คนงาน 114 คน 

บรษัิท สงวนวงษ์สตารช์โค ้
ตติง้ จํากัด 
จ3-9(2)-3/54นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.4 
ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หนองบัว
ศาลา 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา   30000 
   

บรษัิท สงวนวงษ์สตารช์โคต้ติง้ จํากดั
120 ม.4 
ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา   30000 
โทร. 044-212723-6   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู 
เครือ่งจักร 488.49 HP 
เงนิทนุ 56,100,000 บาท 
คนงาน 12 คน 

บรษัิท ออส-ไทย สตารช์เซส 
จํากัด 
จ3-9(2)-1/44นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ถ.นครราชสมีา-โชคชยั ต.หนอง
บัวศาลา 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา   30000 
 

 

บรษัิท ออส-ไทย สตารช์เซส จํากัด
334 ซ. 
ถ.จรัญสนทิวงศ ์ต.บางพลัด 
อ.บางพลัด จ.กรงุเทพมหานคร   10700 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู 
เครือ่งจักร 393.00 HP 
เงนิทนุ 21,000,000 บาท 
คนงาน 6 คน 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้ง
โคราช จํากัด 
3-9(2)-1/18นม  
ประเภทโรงงาน 9(2),89  
ISIC 1531  TSIC 15313  

61 ม. 3 
ถ.นครราชสมีา-ปักธงชยั ต.
หนองจะบก 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา   30000 
โทร. 243386 

 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งโคราช จํากัด
61 ม.3 
ถ.นครราชสมีา-ปักธงชยั ต.หนองจะบก 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา   30000 
โทร. 243386   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 420 ตันแป้ง/
วนั (ขยายโดยการเปลีย่นหมอ้ตม้น้ํามันรอ้นเป็นแบบ
ใชก้า๊ซชวีภาพเป็นเชือ้เพลงิ 
เครือ่งจักร 14,653.00 HP 
เงนิทนุ 84,000,000 บาท 
คนงาน 136 คน 
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ชือ่โรงงาน / ทะเบยีน
โรงงาน สถานทีต่ ัง้ / โทรศพัท ์ ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการ 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งมนั
ราชสมีา จํากัด 
3-9(2)-1/41นม  
ประเภทโรงงาน 9(2),89  
ISIC 1531  TSIC 15313  

108 ม.9 
ถ.ราชสมีา-เสงิสาง ต.เสงิสาง 
อ.เสงิสาง จ.
นครราชสมีา   30330 
โทร. 044-457371-3 

 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งมนัราชสมีา จํากัด
108 ม.9 
ถ.นครราชสมีา-เสงิสาง ต.เสงิสาง 
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (ขยายการผลติกา๊ซชวีภาพ)
เครือ่งจักร 12,208.68 HP 
เงนิทนุ 50,000,000 บาท 
คนงาน 2 คน 

บรษัิท เอีย่มรุง่เรอืง
อตุสาหกรรม จํากัด 
3-9(2)-3/50นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

129 ม.1 
ถ.- ต.หนองหัวแรต 
อ.หนองบญุมาก จ.
นครราชสมีา   30410 
 

 

บรษัิท เอีย่มรุง่เรอืงอตุสาหกรรม จํากัด
15 ม.12 
ถ.- ต.กดุโบสถ ์
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
โทร. 044457040-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 10,367.50 HP 
เงนิทนุ 445,000,000 บาท 
คนงาน 110 คน 

บรษัิท เอีย่มเฮง โมดฟิาย 
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-2/51นม  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

88 ม.12 
ถ.- ต.กดุโบสถ ์
อ.เสงิสาง จ.
นครราชสมีา   30330 
โทร. 044457040-4 

 

บรษัิท เอีย่มเฮง โมดฟิาย สตารช์ จํากัด
15 ม.12 
ต.กดุโบสถ ์
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
โทร. 044457040-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู 
เครือ่งจักร 8,142.40 HP 
เงนิทนุ 316,000,000 บาท 
คนงาน 36 คน 

บรษัิท สงวนวงษ์สตารช์ 
จํากัด 
3-9(5)-1/48นม  
ประเภทโรงงาน 9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

190 ม.4 
ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หนองบัว
ศาลา 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา   30000 
โทร. 044-212723-6 

 

บรษัิท สงวนวงษ์สตารช์ จํากัด
190 ม.4 
ถ.ราชสมีา-โชคชยั ต.หนองบัวศาลา 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา   30000 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู 
เครือ่งจักร 7,496.76 HP 
เงนิทนุ 260,000,000 บาท 
คนงาน 52 คน 

บรษัิท สตารโ์ปร สตารช์ 
(ไทยแลนด)์ จํากัด 
3-9(5)-1/49นม  
ประเภทโรงงาน 9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

290 ม.4 
ถ.- ต.หนองหัวแรต 
อ.หนองบญุมาก จ.
นครราชสมีา   30410 
โทร. 044-330343-4 

 

บรษัิท สตารโ์ปร สตารช์ (ไทยแลนด)์ จํากัด
115 อาคารปรดีาววิ ซ.- 
ถ.พระรามที ่3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 02-2952137-9   

ผลติแป้งมันดัดแปร (Modified Starch) กําลังการ
ผลติ 24,000 ตันตอ่ปี 
เครือ่งจักร 1,355.00 HP 
เงนิทนุ 245,000,000 บาท 
คนงาน 40 คน 

บรษัิท เอเชยีโมดไิฟด์
สตารช์ จํากัด 
ส3-9(5)-1/31นม  
ประเภทโรงงาน 9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

61 ม. 15 
ถ.ราชสมีา-ปักธงชยั กม.7 ต.
หนองจะบก 
อ.เมอืงนครราชสมีา จ.
นครราชสมีา   30000 
 

 

บรษัิท เอเชยีโมดไิฟดส์ตารช์ จํากัด
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ์ชัน้ 12 หอ้ง1206 ม.0 
ถ.วทิย ุต.ลมุพนิ ี
อ.ปทมุวนั จ.กรงุเทพมหานคร   10330 
โทร.    

ผลติแป้งมันสําปะหลังสําเร็จรปู (MODIFIED 
STARCH) 
เครือ่งจักร 170.54 HP 
เงนิทนุ บาท 
คนงาน 60 คน 

บรษัิท เอ็น.ไอ.ซ ีแป้งมัน
สําเร็จรปู จํากัด 
ส3-9(5)-2/31นม  
ประเภทโรงงาน 9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

144/33 ม. 4 
ถ.มติรภาพ ต.สคีิว้ 
อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา   30140
โทร. 411149 

 

บรษัิท เอ็น.ไอ.ซ.ีแป้งมันสําเร็จรปู จํากัด
54 
ถ.สาธรเหนอื ต.สลีม 
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังสําเร็จรปู (Modifled Starch)
เครือ่งจักร 1,761.56 HP 
เงนิทนุ 45,500,000 บาท 
คนงาน 106 คน 

บรษัิท เอีย่มศริแิป้งมัน จํากัด
3-9(2)-7/50ศก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

49 ม.11 
ถ.- ต.จานใหญ ่
อ.กันทรลกัษ์ จ.ศรสีะ
เกษ   33110 
 

 

บรษัิท เอีย่มศริแิป้งมัน จํากัด
98 ม.2 
ถ.- ต.หนองน้ําใส 
อ.วฒันานคร จ.สระแกว้   27160 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 250 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 5,305.51 HP 
เงนิทนุ 294,000,000 บาท 
คนงาน 102 คน 

บรษัิท ซ ีพ ีเอส สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/32ศก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

472 ม.4 
ถ.โชคชยั-เดชอดุม ต.ตระกาจ
อ.กันทรลกัษ์ จ.ศรสีะ
เกษ   33110 
โทร. 612651 

 

บรษัิท ซ ีพ ีเอส สตารช์ จํากัด
678/5 ชัน้ 4 ซ. 
ถ.โชคชยั-เดชอดุม ต.วดัเทพศรินิทร ์
อ.ป้อมปราบศัตรพูา่ย จ.กรงุเทพมหานคร   10100 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง และแป้งมันสําปะหลัง
สําเร็จรปู 
เครือ่งจักร 2,239.34 HP 
เงนิทนุ 43,600,000 บาท 
คนงาน 117 คน 

บรษัิท แป้งมันเอีย่มอสีาน
อตุสาหกรรม จํากัด 
3-9(2)-7/52อบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

333/4 ม.3 
ถ.- ต.สวีเิชยีร 
อ.น้ํายนื จ.
อบุลราชธาน ี  34260 
 

บรษัิท แป้งมันเอีย่มอสีานอตุสาหกรรม จํากัด
15 ม.12 
ต.กดุโบสถ ์
อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา   30330 
โทร. 044-457040-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 300 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 10,431.00 HP 
เงนิทนุ 580,000,000 บาท 
คนงาน 110 คน 
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บรษัิท อบุล ไบโอ 
เอทธานอล จํากดั 
3-9(2)-6/52อบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

222 ม.1 
ถ.- ต.ตาเกา 
อ.น้ําขุน่ จ.
อบุลราชธาน ี  34260 
 

 

บรษัิท อบุล ไบโอ เอทธานอล จํากัด
222 ม.1 
ถ.- ต.ตาเกา 
อ.น้ําขุน่ จ.อบุลราชธาน ี  34260 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (กําลังการผลติ 300 ตันแป้ง/
วนั) 
เครือ่งจักร 4,354.10 HP 
เงนิทนุ 600,000,000 บาท 
คนงาน 38 คน 

บรษัิท อบุลเกษตรพลังงาน 
จํากัด 
3-9(2)-1/51อบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

299 ม.9 
ถ.- ต.นาด ี
อ.นาเยยี จ.
อบุลราชธาน ี  34160 
โทร. 045-435336-8 

 

บรษัิท อบุลเกษตรพลังงาน จํากัด
299 ม.9 
ถ.- ต.นาด ี
อ.นาเยยี จ.อบุลราชธาน ี  34160 
โทร. 045-435336-8   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (กําลังการผลติ 300 ตันแป้ง
ตอ่วนั) 
เครือ่งจักร 5,185.25 HP 
เงนิทนุ 252,500,000 บาท 
คนงาน 80 คน 

บรษัิท เอีย่มอบุล จํากดั 
3-9(2)-5/54อบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

โฉนดทีด่นิเลขที ่3719 ม.9 ซ.
บา้นหนองอดุม 
ต.โซง 
อ.น้ํายนื จ.
อบุลราชธาน ี  34260 
   

บรษัิท เอีย่มอบุล จํากดั
49 ม.11 
ต.จานใหญ ่
อ.กันทรลกัษ์ จ.ศรสีะเกษ   33110 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (กําลังการผลติ 350 ตันแป้ง/
วนั) 
เครือ่งจักร 3,783.50 HP 
เงนิทนุ 445,000,000 บาท 
คนงาน 90 คน 

บรษัิท ชยัภมูสิตารช์ จํากดั 
3-9(2)-1/35ชย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

50 ม. 11 
ถ.ชยัภมู-ิสคีิว้ ต.ละหาน 
อ.จัตรัุส จ.ชยัภมู ิ  36130 
โทร. 822086 

 

บรษัิท ชยัภมูสิตารช์ จํากดั
50 ม.11 
ถ.ชยัภมู-ิสคีิว้ ต.ละหาน 
อ.จัตรัุส จ.ชยัภมู ิ  36130 
โทร. 3930407   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 25,161.50 HP 
เงนิทนุ 72,483,666 บาท 
คนงาน 192 คน 

บรษัิท แป้งมันแสงเพชร 
จํากัด 
3-9(2)-1/37ชย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

84 ม. 5 
ถ.ชยัภมู-ินครสวรรค ์ต.หนองบัว
ระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.
ชยัภมู ิ  36250 
โทร. 044 897103-4 

 

บรษัิท แป้งมันแสงเพชร จํากัด
84 ม.5 
ถ.- ต.หนองบัวระเหว 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชยัภมู ิ  36250 
โทร. 897103   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง
ตอ่วนั (กําลังการผลติเดมิ 200 ตันแป้งตอ่วนั รวม
เป็น 400 ตันแป้งตอ่วนั) 
เครือ่งจักร 11,502.00 HP 
เงนิทนุ 85,000,000 บาท 
คนงาน 156 คน 

โรงแป้งหมาดบําเหน็จณรงค ์
3-9(2)-5/51ชย  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

159 ม.10 
ถ.- ต.บา้นชวน 
อ.บําเหน็จณรงค ์จ.
ชยัภมู ิ  36160 
   

บรษัิท ดั๊บเบิล้ เอ เอทานอล จํากัด
1 ม.2 
ถ.- ต.ทา่ตมู 
อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ี  25140 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง (กําลังการผลติ 70 ตันแป้งตอ่
วนั) 
เครือ่งจักร 946.00 HP 
เงนิทนุ 254,187,500 บาท 
คนงาน 52 คน 

บรษัิท ขอนแกน่สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-2/54ขก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.8 
ถ.- ต.น้ําพอง 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่   40140
   

บรษัิท ขอนแกน่สตารช์ จํากัด
115 อาคารปรดีาววิ ซ.- 
ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 081-8735533   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 9,455.60 HP 
เงนิทนุ 60,000,000 บาท 
คนงาน 193 คน 

บรษัิท อดุรเพิม่ผล จํากดั 
3-9(2)-1/29อด  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

260 บา้นหนองแซงนอ้ย ม.5 ซ.
กม.13 
ถ.หนองววัซอ-กดุจับ ต.น้ําพน่
อ.หนองววัซอ จ.
อดุรธาน ี  41360 
โทร. 223750 

 

บรษัิท อดุรเพิม่ผล จํากดั
41/1-2 
ถ.ศรชีมชืน่ ต.หมากแขง้ 
อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธาน ี  41000 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังและมันเสน้ 
เครือ่งจักร 2,510.35 HP 
เงนิทนุ 52,000,000 บาท 
คนงาน 60 คน 

บรษัิท จ.เจรญิมารเ์ก็ตติง้ 
จํากัด 
3-9(2)-1/41ลย  
ประเภทโรงงาน 9(2),88  
ISIC 1531  TSIC 15313  

399 ม.1 
ถ.รพช. ต.ธาต ุ
อ.เชยีงคาน จ.เลย   42110 
โทร. 042-854298-9 

 

บรษัิท จ.เจรญิมารเ์ก็ตติง้ จํากัด
1004/201 
ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
โทร. 02-2945315   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง และผลติพลังงานไฟฟ้า
เครือ่งจักร 15,919.50 HP 
เงนิทนุ 32,600,000 บาท 
คนงาน 174 คน 

บรษัิท คารก์ลิลส์ยาม จํากัด 
3-9(2)-1/52มค  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

82/1 ม.7 ซ.บา้นฮอ่งนอ้ย 
ถ.- ต.กําพี ้
อ.บรบอื จ.
มหาสารคาม   44130 
โทร. 043-770090-92 

 

บรษัิท คารก์ลิลส์ยาม จํากัด
82 ม.7 ซ.บา้นฮอ่งนอ้ย 
ถ.- ต.กําพี ้
อ.บรบอื จ.มหาสารคาม   44130 
โทร. 043-770090-92   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู 
เครือ่งจักร 2,862.20 HP 
เงนิทนุ 764,305,000 บาท 
คนงาน 38 คน 

บรษัิท คารก์ลิลส์ยาม จํากัด 
3-9(2)-1/36มค  

82 ม. 7 ซ.บา้นฮอ่งนอ้ย 
ถ.- ต.กําพี ้

บรษัิท คารก์ลิลส์ยาม จํากัด
130-132 ม.0 ซ.บา้นฮอ่งนอ้ย 

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 4,455.00 HP 
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ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

อ.บรบอื จ.
มหาสารคาม   44130 
โทร. 01 4190020 

 

ถ.วทิยุ ต.ลมุพนิี
อ.ปทมุวนั จ.กรงุเทพมหานคร   10330 
   

เงนิทนุ 202,000,000 บาท 
คนงาน 250 คน 

บรษัิท เจรญิ อนิเตอร ์สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/39มค  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.13 ซ.บา้นปทมุทอง 
ถ.แจง้สนทิ ต.กดุรัง 
อ.กดุรัง จ.
มหาสารคาม   44130 
 

 

บรษัิท เจรญิ อนิเตอร ์สตารช์ จํากัด
72/77 ซ.บา้นปทมุทอง 
ถ.แจง้สนทิ ต.ชอ่งนนทร ี
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
   

ผลติแป้งมันสมัปะหลัง 
เครือ่งจักร 3,674.99 HP 
เงนิทนุ 40,000,000 บาท 
คนงาน 166 คน 

บรษัิท จรัิฐพัฒนาการเกษตร 
จํากัด 
3-9(2)-1/38กส  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

39 ม.4 
ถ.กาฬสนิธุ-์สหัสขนัธ ์ต.ภดูนิ 
อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.
กาฬสนิธุ ์  46000 
 

 

บรษัิท จรัิฐพัฒนาการเกษตร จํากัด
127 
ถ.สขุมุวทิ 57 ต.พระโขนง 
อ.คลองเตย จ.กรงุเทพมหานคร   10110 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 3,847.00 HP 
เงนิทนุ 123,000,000 บาท 
คนงาน 130 คน 

บรษัิท เนชัน่แนล สตารช์ 
แอนด ์เคมเิคลิ (ไทยแลนด)์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/37กส  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

41 ม.7 ซ.บา้นโนนคํามว่ง 
ถ.- ต.นาจารย ์
อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.
กาฬสนิธุ ์  46000 
โทร. 0-4381-3227 

 

บรษัิท เนชัน่แนล สตารช์ แอนด ์เคมเิคลิ (ไทย
แลนด)์ จํากัด 
40/14 ม.12 
ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ 
อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ   10540 
โทร. 3120530-45   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ไดปี้ละ 18,000 ตัน และแป้ง
สําเร็จรปู ไ 
เครือ่งจักร 12,085.97 HP 
เงนิทนุ 407,000,000 บาท 
คนงาน 96 คน 

บรษัิท บางนาแป้งมัน จํากัด 
3-9(2)-1/19กส  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

45 ม. 10 
ถ.- ต.อุม่เมา่ 
อ.ยางตลาด จ.
กาฬสนิธุ ์  46120 
โทร. 813020 

 

บรษัิท บางนาแป้งมัน จํากัด
1/2 ม.2 
ถ.บางนาตราด ต.บางววั 
อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา   24180 
โทร. 038-539321-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 7,679.50 HP 
เงนิทนุ 30,000,000 บาท 
คนงาน 105 คน 

บรษัิท เอเซยีโมดไิฟด์
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-1/42กส  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

19 ม.8 
ถ.ถนีานนท ์ต.โพนทอง 
อ.เมอืงกาฬสนิธุ ์จ.
กาฬสนิธุ ์  46000 
โทร.  043-821777 

 

บรษัิท เอเซยีโมดไิฟดส์ตารช์ จํากัด
87 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร ์โครงการออล ซซี ม.8
ถ.ถนีานนท ์ต.ลมุพนิ ี
อ.ปทมุวนั จ.กรงุเทพมหานคร   10330 
โทร. 02-6273493   

ผลติแป้งมันดัดแปลง (Modified Starch)
เครือ่งจักร 13,896.49 HP 
เงนิทนุ 110,000,000 บาท 
คนงาน 100 คน 

บรษัิท พรเีมยีร ์ควอลติี ้
สตารช์ จํากัด 
จ3-9(2)-2/50มห  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

185 ม.14 
ถ.รพช.สามขา-นาสองหอ้ง ต.
คําป่าหลาย 
อ.เมอืงมกุดาหาร จ.
มกุดาหาร   49000 
โทร. 042-643818 

 

บรษัิท พรเีมยีร ์ควอลติี ้สตารช์ จํากัด
185 ม.14 
ต.คําป่าหลาย 
อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร   49000 
โทร. 0 4264 3818   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 1,912.00 HP 
เงนิทนุ 100,000,000 บาท 
คนงาน 115 คน 

บรษัิท โชคชยั โมดฟิายด ์
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-4/49อน  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

224 ม.2 
ถ.ทางหลวงสาย 333 ต.ทัพ
หลวง 
อ.บา้นไร ่จ.อทัุยธาน ี  61140
 

 

บรษัิท โชคชยั โมดฟิายด ์สตารช์ จํากัด
71 ม.0 ซ.- 
ถ.ศาลาแดง ต.สลีม 
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
   

ผลติแป้งมันดัดแปร กําลังการผลติ 36,000 ตัน/ปี
เครือ่งจักร 7,796.69 HP 
เงนิทนุ 100,000,000 บาท 
คนงาน 17 คน 

บรษัิท โชคชยัสตารช์ จํากัด 
3-9(2)-1/45อน  
ประเภทโรงงาน 
9(2),9(6),88  
ISIC 1531  TSIC 15313  

224 ม.2 
ถ.ทางหลวงสาย 333 (ทัพ
หลวง-ดา่นชา้ง) ต.ทัพหลวง 
อ.บา้นไร ่จ.อทัุยธาน ี  61140
โทร. 056-530226-7 

 

บรษัิท โชคชยัสตารช์ จํากัด
71 ม.0 ซ.- 
ถ.ศาลาแดง ต.สลีม 
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
โทร. 0-2233-4486-8   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ทํามันเสน้ และผลติ
กระแสไฟฟ้า 
เครือ่งจักร 11,266.96 HP 
เงนิทนุ 235,000,000 บาท 
คนงาน 139 คน 

บรษัิท ทัพหลวง สทารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/30อน  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

154 ม.9 
ถ.บา้นไร-่ดา่นชา้ง ต.ทัพหลวง
อ.บา้นไร ่จ.อทัุยธาน ี  61140
โทร. 056-530194 

 

บรษัิท ทัพหลวง สทารช์ จํากัด
63 ซ.- 
ถ.- ต.ดอกไม ้
อ.ประเวศ จ.กรงุเทพมหานคร   10250 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง  
เครือ่งจักร 17,519.28 HP 
เงนิทนุ 65,500,000 บาท 
คนงาน 100 คน 
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บรษัิท แกน่เจรญิ จํากัด 
สาขา 1 กําแพงเพชร 
3-9(2)-1/45กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2),88  
ISIC 1531  TSIC 15313  

199 ม.1 
ถ.สายปากดง-บา้นวงัไทร ต.
คลองสมบรูณ์ 
อ.คลองขลงุ จ.
กําแพงเพชร   62120 
 

 

บรษัิท แกน่เจรญิ จํากัด
261 ม.4 
ถ.- ต.หัวนาคํา 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน่   40170 
โทร. 0-4343-1355   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ผลติและจําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้า ขนาด 2 เมกะวตัต ์
เครือ่งจักร 15,779.40 HP 
เงนิทนุ 54,510,000 บาท 
คนงาน 219 คน 

บรษัิท เจรญิสขุ แป้งมัน 
(2005) จํากัด 
3-9(2)-1/48กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

188 ม.7 
ถ.พหลโยธนิ ต.เพชรชมภ ู
อ.โกสมัพนีคร จ.
กําแพงเพชร   62000 
 

 

บรษัิท เจรญิสขุ แป้งมัน (2005) จํากัด
415 ม.6 
ถ.- ต.นครชมุ 
อ.เมอืงกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร   62000 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 7,374.50 HP 
เงนิทนุ 295,000,000 บาท 
คนงาน 150 คน 

บรษัิท เจา้พระยาพชืไร ่
2999 (กําแพงเพชร) จํากัด 
3-9(2)-7/47กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

99/9 ม.7 
ถ.- ต.พรานกระตา่ย 
อ.พรานกระตา่ย จ.
กําแพงเพชร   62110 
โทร. 055-701193 

 

บรษัิท เจา้พระยาพชืไร ่2999 (กําแพงเพชร) จํากัด
99/9 ม.7 
ถ.- ต.พรานกระตา่ย 
อ.พรานกระตา่ย จ.กําแพงเพชร   62110 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 9,846.85 HP 
เงนิทนุ 6,280,000 บาท 
คนงาน คน 

บรษัิท ชากังราว สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-1/49กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ทีด่นิ ส.ป.ก.แปลงเลขที1่0 
สปก. ที ่4244 ม.7 
ถ.- ต.ปางมะคา่ 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.
กําแพงเพชร   62140 
 

 

บรษัิท ชากังราวสตารช์ จํากัด
657 ม.7 
ถ.- ต.ปางมะคา่ 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.กําแพงเพชร   62140 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังผลติ 150 ตันแป้ง/วนั
เครือ่งจักร 5,652.30 HP 
เงนิทนุ 200,000,000 บาท 
คนงาน 56 คน 

บรษัิท ด ีไอ จํากัด 
3-9(2)-1/24กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

771 ม. 1 
ถ.พหลโยธนิ ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.
กําแพงเพชร   62140 
โทร. 055-771241 

 

บรษัิท ด ีไอ จํากัด
21/63 
ถ.สาธรใต ้ต.ทุง่มหาเมฆ 
อ.สาทร จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังและมันเม็ด  
เครือ่งจักร 3,515.29 HP 
เงนิทนุ 14,500,000 บาท 
คนงาน 85 คน 

บรษัิท ท.ีซ.ีเอส. แป้งมัน
อตุสาหกรรม จํากัด 
3-9(2)-1/44กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

199 ม.7 
ต.แสนตอ 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.
กําแพงเพชร   62130 
โทร. 055-779166-8 

 

บรษัิท ท.ีซ.ีเอส. แป้งมันอตุสาหกรรม จํากัด
425 ม.3 
ต.ป่าพทุรา 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.กําแพงเพชร   62130 
โทร. 055-779166-8   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 6,426.10 HP 
เงนิทนุ 240,000,000 บาท 
คนงาน 45 คน 

บรษัิท เอส.เค.เอส.อนิเตอร์
เนชัน่แนล สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-3/48กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

78 ม.8 
ถ.- ต.คลองขลงุ 
อ.คลองขลงุ จ.
กําแพงเพชร   62120 
 

 

บรษัิท เอส.เค.เอส.อนิเตอรเ์นชัน่แนล สตารช์ จํากดั
99 ม.8 
ถ.- ต.คลองขลงุ 
อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร   62120 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง/
วนั 
เครือ่งจักร 4,302.50 HP 
เงนิทนุ 291,000,000 บาท 
คนงาน 110 คน 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนวัฒน์
พชืผล 
3-9(2)-1/22กพ  
ประเภทโรงงาน 9(2),9(6)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

1169/1 ม. 2 
ถ.สายสลกบาตร-บอ่ถ้ํา ต.บอ่ถ้ํา
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.
กําแพงเพชร   62140 
โทร. 055-771377 

 

หา้งหุน้สว่นจํากัด ธนวัฒนพ์ชืผล
1169/1 ม.7 
ถ.- ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบรุ ีจ.กําแพงเพชร   62140 
โทร. 055-771377   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง ไดว้นัละ 400 ตัน และมันเสน้
เครือ่งจักร 13,764.78 HP 
เงนิทนุ 100,000,000 บาท 
คนงาน 6 คน 

บรษัิท แมส่อด สตารช์ จํากัด
3-9(2)-6/51ตก  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

194 ม.8 
ถ.แมส่อด-แมร่ะมาด ต.แมก่าษา
อ.แมส่อด จ.ตาก   63110 
โทร. 038-539322 

 

บรษัิท แมส่อด สตารช์ จํากัด
45/9-11 ม.11 
ถ.บางบอน ต.บางบอน 
อ.บางบอน จ.กรงุเทพมหานคร   10150 
โทร. 038-539321-4   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง 
เครือ่งจักร 2,414.50 HP 
เงนิทนุ 225,000,000 บาท 
คนงาน 88 คน 

บรษัิท นโีอเทคฟู้ด จํากดั 
3-9(2)-6/47รบ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

111/1 ม.4 
ถ.ชลประทาน ต.เบกิไพร 
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี  70110 
โทร. 032-210620 

บรษัิท นโีอเทคฟู้ด จํากดั
111/1 ม.4 
ถ.ชลประทาน ต.เบกิไพร 
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี  70110 
โทร. 032-210620   

ผลติแป้งมันสําปะหลังแปรรปู (MODIFIED 
STARCH0 
เครือ่งจักร 2,396.00 HP 
เงนิทนุ 98,000,000 บาท 
คนงาน 40 คน 
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ชือ่โรงงาน / ทะเบยีน
โรงงาน สถานทีต่ ัง้ / โทรศพัท ์ ผูป้ระกอบการ ประกอบกจิการ 

 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งมนั
บา้นโป่ง จํากัด 
3-9(2)-10/49รบ  
ประเภทโรงงาน 9(2),9(5)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

109 ม.4 
ถ.เขาง-ูเบกิไพร ต.เบกิไพร 
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี  70110 
 

 

บรษัิท อตุสาหกรรมแป้งมนับา้นโป่ง จํากัด
109 ม.4 
ถ.ชลประทาน ต.เบกิไพร 
อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี  70110 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลังดัดแปร (Modified Starch)
เครือ่งจักร 11,078.80 HP 
เงนิทนุ 210,500,000 บาท 
คนงาน 190 คน 

บรษัิท ไทย ควอลติี ้สตารช์ 
จํากัด 
3-9(2)-5/53กจ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

109 ม.9 
ต.หนองประดู ่
อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ี   
โทร. 032-201510   

บรษัิท ไทย ควอลติี ้สตารช์ จํากัด
109 ม.9 
ต.หนองประดู ่
อ.เลาขวญั จ.กาญจนบรุ ี  71210 
โทร. 032-201510   

ผลติแป้งมันสําปะหลังธรรมดา และดัดแปลง
เครือ่งจักร 11,379.30 HP 
เงนิทนุ 270,000,000 บาท 
คนงาน 90 คน 

บรษัิท บ.ีพ.ี โมดฟิายด์
สตารช์ จํากัด 
3-9(2)-1/53กจ  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

ม.7 
ต.หนองร ี
อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี   
 

 

บรษัิท บ.ีพ.ี โมดฟิายดส์ตารช์ จํากัด
9/5 
ถ.เดโช ต.สรุยิวงศ ์
อ.บางรัก จ.กรงุเทพมหานคร   10500 
โทร. 02-2382544-7   

ผลติแป้งมันสําปะหลังดัดแปร 
เครือ่งจักร 5,900.00 HP 
เงนิทนุ 380,000,000 บาท 
คนงาน 143 คน 

บรษัิท คาสซาวา กรนี จํากัด
3-9(2)-2/49กจ  
ประเภทโรงงาน 9(2),9(6)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

312 ม.2 
ถ.บอ่พลอย-หว้ยกระเจา ต.สระ
ลงเรอื 
อ.หว้ยกระเจา จ.
กาญจนบรุ ี  10310 
โทร. 09-1367931 

   

บรษัิท คาสซาวา กรนี จํากัด
573/67 ซ. 
ถ.รามคําแหง ต.วงัทองหลาง 
อ.วงัทองหลาง จ.กรงุเทพมหานคร   10310 
โทร. 01-6223044   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง และผลติภัณฑจ์ากมัน
สําปะหลัง กําลังการผลติ 200 ตันแป้ง/วนั 
เครือ่งจักร 3,885.00 HP 
เงนิทนุ 256,000,000 บาท 
คนงาน 80 คน 

บรษัิท คงิส ์มลิลิง่ จํากัด 
จ3-9(2)-1/44สค  
ประเภทโรงงาน 9(2)  
ISIC 1531  TSIC 15313  

โฉนดทีด่นิเลขที ่226 ม.- 
ถ.- ต.ทา่เสา 
อ.กระทุม่แบน จ.
สมทุรสาคร   74110 
   

บรษัิท คงิส ์มลิลิง่ จํากัด
1004/142-143 ซ.- 
ถ.พระราม 3 ต.บางโพงพาง 
อ.ยานนาวา จ.กรงุเทพมหานคร   10120 
   

ผลติแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาล ีแป้งขา้วโพด และ
แป้งจากธัญพชืตา่ง ๆ 
เครือ่งจักร 469.85 HP 
เงนิทนุ 27,000,000 บาท 
คนงาน 35 คน 

หมายเหต ุ1. ขอ้มลูนีเ้ป็นขอ้มลูเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2554 ซึง่ไมร่วมถงึ โรงงานเลกิประกอบกจิการ 
ตามกรอบการปรบัปรงุขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรม  
2. หากทา่นมขีอ้สงสยั หรอื ตอ้งการแจง้แกไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง โปรดตติตอ่ ศนูยส์ารสนเทศโรงงานอตุสาหกรรม 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม โทร.(662) 2024156  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข   
 

รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวชิาการ และ
ผู้เกีย่วข้องเกีย่วกบัการดาํเนินการคาร์บอนฟุตพร้ินท์และ 
วอเตอร์ฟุตพร้ินท์เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 

1. คุณภคมน   สุภาพพนัธ์ องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) 
2. ดร.เดชา  พิมพพิ์สุทธ์ิ สาํนกัเทคโนโลยนีํ้ าและส่ิงแวดลอ้ม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. นายอธิวตัร  จิรจริยาเวช ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะวสัดุแห่งชาติ 
4. รศ.ดร.อาํนาจ  ชิดไทสง บณัฑิตวิทยาลยัร่วมดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
5. รศ.ดร. ประเสริฐ  ภวสนัต ์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
6. คุณกมลธร  มุกวิชิต ผูจ้ดัการฝ่ายส่ิงแวดลอ้มโรงงานอุตสาหกรรมผลิต 

แป้งมนัชลเจริญ 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักวชิาการ และผู้เกีย่วข้องกบัการดาํเนินการคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์และวอเตอร์ฟุตพร้ินท์เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

1. นโยบาย มาตรการ และยทุธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบัการส่งเสริม
และจดัการดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และส่ิงแวดลอ้ม ของอุตสาหกรรมแป้งมนั
สาํปะหลงั 

2. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํหลกัการประเมินวฎัจกัรชีวิตมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือประเมิน
คาร์บอนฟตุพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินทอ์ยา่งไรบา้ง       

3. หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินงานของหน่วยงานดา้นการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การอนุรักษน์ํ้าอยา่งไรบา้ง 

4. การรณรงค ์การจดัทาํมาตรการ กิจกรรมของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริม
การลดคาร์บอนฟตุพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟุตพร้ินท ์
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5. การบริหารจดัการและเทคโนโลยต่ีางๆในโรงงานอุตสาหกรรมมีบทบาทสาํคญัอยา่งไรในการ

ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 
6. ภาครัฐควรมีการรณรงค์หรือกาํหนดมาตรการอย่างไร เพื่อให้ผูบ้ริโภคให้ความใส่ใจกับ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทต์ํ่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และช่วยชะลอการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกและลดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

7. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคของการทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทแ์ละวอเตอร์ฟตุพร้ินทข์อง
ภาคอุตสาหกรรมมีอะไรบา้งและมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรในการพฒันาการทาํคาร์บอนฟุตพร้ินท์
และวอเตอร์ฟตุพร้ินท ์

8. ท่านคิดว่าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมชนิดใดต่อไปน้ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการนาํมาใชก้บัอุตสาหกรรมเพ่ือผลกัดนัและจูงใจใหเ้กิดการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและลดการใชท้รัพยากรนํ้าเพราะเหตุใด ) 1) ภาษีส่ิงแวดลอ้ม ) 2) ค่าธรรมเนียม  
การจดัการ     ) 3) ภาษีและค่าธรรมเนียมผลิตภณัฑ ์ )4) การวางเงินประกนัความเส่ียงหรือความ
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม )5) การซ้ือขายสิทธิการใชท้รัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปล่อยมลพิษ
และ) 6) การใหเ้งินอุดหนุน มาตรการสนบัสนุน หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ 

9. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งไรบา้งเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใชน้ํ้ า
ท่ีย ัง่ยนื 
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