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การศึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) ใน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ท าการศึกษา และประเมินนัยส าคญัของของเสีย ในการประยุกต์ใชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาดใน
การลดปริมาณของเสีย เพื่อแสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงได้
ด าเนินการศึกษา รวบรวมขอ้มูล ส าหรับการน ามาจดัท าแผนผงักระบวนการผลิต และประเมินหา
นยัส าคญัของของเสีย เพื่อน าของเสียท่ีมีนยัส าคญัมาหาแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยี
สะอาด หลงัจากนั้นพิจารณาความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ค านวณ 

จากการประเมินนัยส าคัญของเสีย ผูว้ิจยัได้เสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลักการ
เทคโนโลยีสะอาด คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ เสนอแนวทางจ านวน 2 แนวทาง คือ การสร้าง
อุปกรณ์อตัโนมติัในการรองรับผลิตภณัฑ์ไม่ให้ตกพื้น โดยสามารถลดปริมาณของเสียได ้100% 
และมีรายไดเ้พิ่มขึ้นเท่ากบั 4,193,683 บาท/ปี โดยมีความคุม้ทุนตั้งแต่เดือนแรกท่ีด าเนินการตาม
แผนงาน  และการลงทุนซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของสินคา้ test และโบโลน่าไม่
ติดพริก แต่จากการน ามาหาความคุม้ทุนด้านเศรษฐศาสตร์พบว่าแนวทางน้ีไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน
เน่ืองจากเคร่ืองจกัรมีราคาสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า 10 ปี ถึงจะคืนทุน และน ้ าเสีย ท่ีเสนอ
แนวทางการติดระบบบ าบดั RO เพิ่มเติมเพื่อสามารถน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดักลบัมาใช้ซ ้ าในการ 



(3) 
 
รดน ้ าตน้ไมแ้ละระบบน ้ าชกัโครก ซ่ึงสามารถประหยดัค่าบ าบดัน ้ าได ้ 195,727 บาท/ปี ซ่ึงถือเป็น
การประหยดัค่าน ้าประปาท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการดงักล่าว โดยมีความคุม้ทุนอยูท่ี่ 1 ปี 3 เดือน 
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A study of clean technology (CT) application guideline in processed food factory. A case 

study: A food processing plant This is a case study of a food processing factory with the purpose 
to study and assess the significance of waste in applying clean technology to reduce the amount of 
waste to come up with a clean technology solution that has been studied and the information has 
been gathered to prepare a production flow chart, and assess the significance of waste in order to 
find a clean technology adaptation, then followed by economic feasibility assessment with 
calculation software.  

From the significance assessment of waste, the researcher proposes two clean technology 
solutions consisting of automatic machines to receive the disqualified products before they touch 
the ground which can reduce 100% of waste and generate 4,193,683 Baht/year with the return of 
investment in the first month, and casing machines to reduce the number of test products and non-
spicy bologna. But the economic feasibility test reveals that it is not worth the investment as the 
cost of the machines is high and the return of investment period would be 10 years. Regarding the 
wastewater, RO machines should be installed to reuse the treated water to water the plants and flush 
the toilets which can save the water cost 195,727 Baht/year, or as a way to reduce the amount of 
water used in the process. The return of profit period is 1 year and 3 months. 
 
Keywords: Clean technology principle, Waste significance assessment, Reverse Osmosis System (RO)



 
 

กติติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อิสระเร่ือง ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่ง
หน่ึง เล่มน้ีบรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จลุล่วงไดดี้ เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์
อย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ อาจารย์ท่ีปรึกษา ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ
แนวทางในการด าเนินการศึกษาและตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด รวมถึงให้ค  าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อรายงานเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และเพื่อนร่วมชั้นของคณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีไดถ้่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาหลกัสูตรน้ี ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าประยุกต์ใช้ในงานคน้ควา้
อิสระเล่มน้ี 

ขอขอบพระคุณ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้สนับสนุนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ประกอบ
การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผูวิ้จยัในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีให้ส าเร็จ
ลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ ความช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร พี่ท่ีท างาน และคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน
ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา และสนบัสนุนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ อีกทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผูวิ้จยั
ในการด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีใหส้ าเร็จลุล่วง 

สุดทา้ย ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัเล่มน้ีจะมีประโยชน์อยูไ่ม่มากก็นอ้ยแก่บุคคลท่ี
สนใจ หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอ่ืน ๆ อน่ึงหากงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ีมีขอ้บกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาประเทศทั้งในเร่ืองของสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ เพื่อพฒันา ประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง จึงไดมี้การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ออกมา
เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ รวมถึง นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมีวิสัยทศัน์คือ มัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเพิ่มมูลค่าของสินคา้โดยการพฒันาสินคา้เชิงนวตักรรม การเน้นภาค
บริการมูลค่าสูงและการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมดว้ยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
(รายงานการวิเคราะห์แนวโนม้เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, 2560) 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลัก ท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และเป็น
อุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมใน First S-Curve 
ท่ีประเทศไทยสามารถผลกัดนั เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง
ได้ทันที ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตโดยการวิจัยและพัฒนา การต่อยอด
อุตสาหกรรมอาหารไปสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่ออนาคตใน First S-Curve ดว้ยการน าเอาเทคโนโลยี 
และนวตักรรมขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร (รายงานการวิเคราะห์แนวโน้ม เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, 2560) โดยในปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร แปรรูปจ านวน 6,701 โรงงาน จากจ านวนโรงงานดงักล่าวก่อให้เกิดของเสียอุตสาหกรรม 
จ านวนกว่า 1,189,602 ตนั/ปี คิดเป็น 16.46% หรือมีกากอุตสาหกรรมมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของ
กากอุตสาหกรรมทั้งหมด 21 ประเภทอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563) 
 
 
 
 



2 

ตารางที ่1-1 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณของเสียรวมมากท่ีสุดของประเทศ 

21 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณ ของเสียรวมมาก
ท่ีสุดของประเทศ (10 อนัดบัแรก) 

พนัตนั 

พ.ศ.2562 
(อนัดบั) 

พ.ศ.2563 
(อนัดบั) 

3. อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 936.90 (2) 1,359.33 (1) 
2. อุตสาหกรรมอาหาร 1,661.85 (1) 1,189.61 (2) 
21. การผลิตอ่ืน ๆ 677.20 (4) 738.82 (3) 
20. ยานพาหนะและอุปกรณ์ฯ 792.51 (3) 699.20 (4) 
11. เคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑฯ์ 468.84 (7) 626.53 (5) 
9. ผลิตกระดาษและผลิตภณัฑฯ์ 510.42 (6) 522.62 (6) 
17. ผลิตภณัฑโ์ลหะ 532.36 (5) 502.42 (7) 
16. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 414.91 (8) 449.39 (8) 
19. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ 352.67 (9) 333.14 (9) 
18. ผลิตเคร่ืองจกัร และเคร่ืองกล 260.98 (10) 215.24 (10) 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2563 

 
จากปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น มาจากการใชท้รัพยากรและพลงังานจ านวนมากเพื่อน าไปใช้

ในกระบวนการผลิตให้เกิดผลิตภณัฑ ์หรือการพฒันาเทคโนโลยี นวตักรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีได้คุณภาพ แมจ้ะถูกแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ก็ยงัมีคุณค่าทางโภชนาการได้
อย่างครบถ้วน จากการด าเนินกิจกรรมหากมีการจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการกาก
อุตสาหกรรมท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้เกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะของเสียจากอุตสาหกรรม
อาหารเน่ืองจากของเสียส่วนใหญ่จะเป็นของเสียท่ีเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่มกั
เป็นเศษอาหารท่ีตอ้งจดัให้มีการจดัการให้ถูกตอ้งเหมาะสม และเพียงพอกบัปริมาณท่ีเกิดขึ้น เพราะ
หากมีการจดัการท่ีไม่ถูกตอ้ง เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้คือเป็น
แหล่งเจริญและแพร่พนัธุ์ของเช้ือโรค เป็นพาหะน าโรค เกิดน ้ าเน่าเสียจากการสะสมของของเสีย
จากขั้นตอนการล้างวตัถุดิบ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร เป็นต้น หรือเป็นเหตุร าคาญทั้ งกล่ินท่ีไม่พึ่ ง
ประสงค์แก่บริเวณใกลเ้คียง ทั้งยงัเป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการจดัการของเสียเน่ืองจากของ
เสียจากกระบวนการผลิตอาหารเป็นของเสียท่ีตอ้งน าออกทุกวนัเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดการเน่าเสีย 
และการจัดการมลพิษในกรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีการบ าบัดน ้ าเสียภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมของตนเองก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ  
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ดงันั้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ รวมถึงการจดัการกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการให้ถูกหลกัเกณฑก์ารจดัการของ
เสียท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละของเสียท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถปรับใชไ้ดจ้ริงและไม่ยุง่ยาก ซับซ้อนในภาคอุตสาหกรรม คือการใชห้ลกัการ
ป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention: PP) ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือกระบวนการท่ีลดหรือก าจดั
การเกิดมลพิษหรือของเสียท่ีจุดก าเนิด การลดการใช้สารทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การน าหลักการป้องกันมลพิษมาประยุกต์ใช้อย่างครอบคลุมในทุก
กระบวนการจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม 
ก า ร ใช้ท รัพ ย าก รอย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ส่ ง ผล ให้ เ กิ ด ก า รพัฒนา ธุ ร กิ จอ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น 
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป) 

แนวคิดของเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology: CT) เป็นหน่ึงในหลกัการป้องกนัมลพิษ 
(Pollution Prevention: PP) โดยจะกล่าวถึงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมุ่งเนน้ไปท่ีการ
แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชว้ตัถุดิบ และพลงังานในการผลิต ท าให้สามารถ
ลดตน้ทุน จากการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บริการ หรือกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดมลพิษและกาก
ของเสียในกระบวนการผลิตจากแหล่งก าเนิด หรือใหเ้หลือกากของเสียนอ้ยท่ีสุด โดยอาศยัหลกัการ
การลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด (Reduce) ดว้ยการหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดของเสีย สามารถแกไ้ขไดโ้ดย
การปรับเปล่ียนวตัถุดิบ ปรับเปล่ียนระบบการจัดการ ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี และปรับเปล่ียน
ทรัพยากรการผลิต ทั้งน้ี นอกจากการจดัการท่ีตน้ทางแลว้เทคโนโลยีสะอาดยงัสามารถใชใ้นการ
จดัการของเสียท่ีปลายทางไดด้ว้ยการน าไปใชซ้ ้ า (Reuse) หรือการน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) จน
ของเสียนั้นไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ จึงน าไปสู่กระบวนการบ าบดัต่อไป (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปก่อให้เกิดของ
เสียเป็นปริมาณมาก ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเสนอแนวทางในการน าหลกัการเทคโนโลยสีะอาดมา
ประยุกตใ์ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมออาหารแปรรูป โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาถึงกระบวนการผลิต
ว่ากระบวนการผลิตใด ก่อให้เกิดของเสียท่ีมีปริมาณมาก พร้อมทั้งหาวิธีในการปรับปรุง หรือ
ปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินการ เพื่อหาแนวทางในการลดการเกิดของเสีย หรือการน าของเสียกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ใหม่ โดยจะพิจารณาดา้นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ท่ีคุม้ค่าแก่การลงงทุนเป็นหลกั 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษา และประเมินนยัส าคญัของของเสีย ในการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด
ในการลดปริมาณของเสีย 

2. เพื่อศึกษาการน าหลกัการเทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้นการลดปริมาณของเสีย โดยพิจารณา
ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ 

3. เสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดท่ีมีความคุม้ทุนกบัโรงงาน
อุตสาหกรรม 

1.3 สมมติฐาน 

การประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัการของเสียได ้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
2. ไดท้ราบถึงแนวทางการลดของเสียอุตสาหกรรม โดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อาหารแปรรูป เป็นกระบวนการท่ีท าให้อาหารสดกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยผ่าน
กรรมวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การลา้ง การตดัแต่ง การฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์การแช่เยือกแข็ง การหมกั 
การบรรจุ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากน้ียงัรวมถึงการเติมวตัถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุ
การเก็บ การเติมวิตามินและเกลือ แร่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยการแปรรูปอาหาร
มีหลายแบบมีตั้งแต่แบบเดิม เช่น การใชค้วามร้อน การหมกั การดอง การรมควนั การท าให้
แหง้และการบ่ม ไปจนถึงการแปรรูปท่ีทนัสมยัอาศยัความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม เช่น การบรรจุกระป๋อง การพาสเจอไรซ์ การแช่เยือกแข็ง การใช้ความร้อนสูง 
การใช้ความดนัสูง หรือการบรรจุภายใตส้ภาวะบรรยากาศท่ีเหมาะสม (กรมวิทยาศาสตร์
บริการ, 2561) 
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2. เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) เป็นกระบวนการลดมลพิษและของเสียใน
กระบวนการผลิตให้เหลือนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย หลกัการคือการลดของเสียท่ีเหล่งก าเนิด 
(Reduce) ด้วยการหาสาเหตุ ท่ีท าให้เกิดของเสีย สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปล่ียน
วตัถุดิบ ปรับเปล่ียนระบบการจดัการ ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี  และปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ 
ทั้งน้ีนอกจากการจดัการท่ีตน้ทางแลว้เทคโนโลยีสะอาดยงัสามารถใช้ในการจดัการของ
เสียท่ีปลายทางไดด้ว้ยการน าไปใช้ซ ้ า (Reuse) หรือการน ากลบัไปใช้ใหม่ (Recycle) จน
ของเสียนั้ นไม่สามารถน าไปประโยชน์ได้แล้ว จึงน าไปสู่กระบวนการบ าบัดต่อไป  
(กรมโรงงาน อุตสาหกรรม, 2559) 

3. กากของเสียอุตสาหกรรม ของเสียหรือส่ิงท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ตั้งแต่ กระบวนการรับวตัถุดิบ การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบดัมลพิษ การร้ือ
ถอนบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ีอยู่ในสภาวะ
ของแข็ง ของเหลว ก่ึงแข็ง ก่ึงเหลว หรือก๊าซ ทั้งน้ีรวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิด จากอาคาร
ส านกังานและท่ีพกัคนงานท่ีอยูภ่ายในบริเวณโรงงาน (Green Drive, 2562) 

4. ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั (Significant Environment Aspect) ประเด็นปัญหา
ท่ีส่งผล กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมากหรือมีศกัยภาพท่ีจะส่งผลกระทบรุนแรง (BSI 
GROUP, ม.ป.ป) 

5. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหมายรวมถึง
ผลกระทบ ต่ออากาศ น ้ า (น ้ าใตดิ้น และน ้ าผิวดิน) ท่ีดิน พืช สัตว์ป่า ชุมชน วฒันธรรม
ประเพณี ความงดงามทางธรรมชาติ การนันทนาการและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเหล่าน้ี 
ผลกระทบอาจเกิดเป็นฤดูกาลเกิดในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาคหรือระดบัทัว่โลกก็ได ้(เช่น 
ฝนกรด สารท าลายโอโซน ผลกระทบต่อบริเวณท้ายน ้ าของแม่น ้ าเจ้าพระยา) (BSI 
GROUP, ม.ป.ป) 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 

ดา้นเน้ือหา คือ ศึกษาแนวทางในการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดในการลด 
ปริมาณของเสีย 

ดา้นประชากร  คือ   ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 
ดา้นพื้นท่ี       คือ  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นจงัหวดัสระบุรี 
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ดา้นระยะเวลา    คือ  ผูวิ้จยัใชเ้วลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 4 เดือน คือ กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

การศึกษาวิจัย เ ร่ือง ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ เทคโนโลยีสะอาด  
(Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่ง
หน่ึง ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนุน
ในการท างานวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบักากของเสียอุตสาหกรรม 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรมย่อยสาขา
ต่าง ๆ มากมาย การนิยามขอบเขต และค าจ ากดัความของอุตสาหกรรมอาหารให้มีความชดัเจนและ
ครอบคลุมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

อุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีน าผลผลิตจากภาคเกษตร ซ่ึงไดแ้ก่ ผลผลิต
จากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิต โดยอาศยัเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกต่อการบริโภค หรือการน าไปใช้ในขั้นต่อไป และ
เป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูป
ขั้นตน้ หรือขั้นกลางเป็นผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป หรือขั้นปลายท่ีเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ขอบเขตของ
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การนิยามอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแยกออกจากภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร แสดงดัง 
ตารางท่ี 2-1 
ตารางท่ี 2-1 ขอบเขตของการนิยามอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแยกออกจากภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหาร 
กิจกรรมหลงัเก็บเก่ียว การแปรรูปขั้นตน้ การแปรรูปขั้นสูง 

- วิธีการเก็บเก่ียว - โรงสี - การท าแหง้ 
- การบรรจุหีบห่อ - หมกัดอง - การใชค้วามร้อน 
- การขนส่ง - ฉายแสง - การบรรจุกระป๋อง 
- การตลาด - การตม้สุก - การแช่แขง็อาหารส าเร็จรูป 

 - การท าแหง้ - การแช่แขง็อาหารส าเร็จรูป 

 - การแช่เยน็และการแช่แขง็ - อาหาร (Cuisine) 
ท่ีมา: รายงานการวิเคราะห์แนวโนม้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 
จากตารางดังกล่าว อุตสาหกรรมอาหารประกอบไปด้วย 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กลุ่ม

กิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียว (Post-Harvest) กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นตน้/กลาง (Semi Process) และ
กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นสูง (Advance Process) โดยทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัในระดบัการใช้
เทคโนโลย ีและระดบัการแปรรูปสินคา้ ดงัน้ี 

1. กลุ่มกิจกรรมหลงัการเก็บเก่ียว (Post-Harvest) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์น้อย

โดยใช้เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน อาหารท่ีได้อาจตอ้งผ่านกระบวนการเพิ่มเติมจึงจะ

สามารถบริโภคได ้(ยกเวน้ผกัและผลไมส้ด) 

2. กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นตน้/กลาง (Semi Process) มีการแปรรูปสินคา้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี

พร้อมจะน าไปปรุงเพื่อการบริโภคมีการตกแต่ง หรือปรุงแต่งวตัถุดิบให้มีมูลค่าเพิ่มมาก

ขึ้น หรือมีกระบวนการถนอมอาหารใหมี้อายยุาวขึ้น 

3. กลุ่มกิจกรรมแปรรูปขั้นสูง (Advance Process) คือ กิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีในระดบัท่ี

เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้พร้อมกบัการบริโภค เป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑอ์าหาร

สูงท่ีสุดโครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารโดยทัว่ไปแลว้แบ่งออกเป็น 12 สาขาย่อย 

ภายใตก้ารจดัแบ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1) เน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยสินคา้ คือ ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสุกร โค กระบือ 

ไก่ เป็ด ห่าน นกทุกประเภท แพะ แกะ จระเข ้กบ เต่า ตะพาบ ไข่ รังนก และอ่ืน ๆ 
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โดยสินคา้ส าคญักลุ่มน ้า ไดแ้ก่ ไก่แช่เยน็แช่แขง็ สินคา้ส าเร็จรูปจากเน้ือไก่ และเน้ือ

สุกร เช่นไส้กรอก ลูกช้ิน หมูหยอง และหมูแผน่ เป็นตน้ 

2) ผลิตภณัฑป์ระมง ประกอบดว้ยสินคา้ คือ ผลิตภณัฑจ์ากสัตวน์ ้ าจืดและน ้ าเค็ม เช่น 

ปลา กุ้ง หอย ปู หมึก กั้ง ปลิงทะเล แมงกะพรุน ฯลฯ รวมปลาป่นส าหรับมนุษย ์

โดยสินคา้ส าคญัในกลุ่มน้ี ได้แก่ กุ ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง อาหาร

ทะเลอบแหง้ และอาหารทะเลกระป๋อง เป็นตน้ 

3) ผกั ผลไมส้ดและแปรรูป ประกอบดว้ยสินคา้ คือ ผกัและผลไมต่้าง ๆ ทั้งในรูปผล

สด แห้ง และแช่อ่ิม แปรรูปอ่ืน ๆ และน ้ าผลไม ้รวมถึงสาหร่าย หัวหอม กระเทียม

สด พริกไทยสด ถัว่วอลนัต มะม่วงหิมพานต์ โดยสินคา้ท่ีส าคญัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

สับปะรดกระป๋อง น ้ าสับปะรด ผกัผลไมก้ระป๋อง ผกัผลไมอ้บแห้งแช่อ่ิม และน ้ า

ผลไมอ่ื้น ๆ 

4) ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้า คือ แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดย

สินคา้ท่ีส าคญัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ แป้งขา้วเจา้ แป้งขา้วเหนียว แป้งมนัส าปะหลงั เส้น

หม่ี และบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

5) เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส ประกอบดว้ยสินคา้ คือ กระเทียมผล พริกไทยป่น เมล็ด

กระวาน กานพลู อบเชย ลูกและดอกจนัทน์เทศ เมล็ดผกัชี ขิง ขมิ้น เคร่ืองเทศผสม

อ่ืน ๆ เคร่ืองปรุงรส เช่น น ้ าปลา น ้ าส้มสายชู ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ ซีอ๊ิว 

เตา้เจ้ียว กะปิ เคร่ืองแกงส าเร็จรูป ผงชูรส 

6) นมและผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยสินคา้ คือ นมสด นมพร้อมด่ืม นมเปร้ียว นมอดัเม็ด 

นมผง นมข้นหวาน โยเกิร์ต ครีม เนย ไอศกรีม และผลิตภัณฑ์ท่ีมีนมเป็น

ส่วนประกอบหลกั ไม่วา่จะเป็นนมโค หรือสัตวอ่ื์น ๆ 

7) น ้ าตาลและขนมหวาน ประกอบด้วยสินค้า คือ น ้ าตาลดิบ น ้ าตาลทราย ไซรัป 

น ้าตาลกอ้น และอ่ืน ๆ รวมถึงน ้าผ้ึง กากน ้าตาล ลูกอม หมากฝร่ัง 

8) เคร่ืองด่ืม ประกอบดว้ยสินคา้ส าคญั คือ เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น น ้าหวาน น ้า

รสผลไมท่ี้วตัถุดิบมาจากน ้ าผสมวตัถุแต่งกล่ินรส น ้ าเก๊กฮวย น ้ าด่ืม น ้ าแร่ น ้ าแข็ง 

น ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ เคร่ืองด่ืมนมผง นมถัว่เหลือง โซดา และเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอลท์ุกประเภท 
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9) ชา กาแฟ โกโก ้ประกอบดว้ยสินคา้ คือ เมลด็กาแฟดิบ กาแฟคัว่ บด กาแฟส าเร็จรูป 

กาแฟกระป๋อง ใบชาแห้ง ชาส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมชากระป๋อง เมล็ดโกโก ้โกโก้ผง 

เคร่ืองด่ืมโกโก ้และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั รวมถึงช็อกโกแลต 

10) น ้ ามนัและไขมนั ประกอบดว้ยสินคา้ คือ เมล็ดพืชน ้ ามนัต่าง ๆ เช่น ปาลม์ ถัว่ลิสง 

ถัว่เหลือง งา เมล็ดทานตะวนั ไขมนัจากสัตว์และพืชทั้งในลกัษณะดิบและผ่าน

กระบวนการ เป็นตน้ 

11) อาหารสัตว ์ประกอบดว้ยสินคา้ คือ มนัส าปะหลงัอดัเม็ด เศษมัน กากท่ีเหลือจาก

การผลิต น ้ามนัจากพืช เช่น กากถัว่เหลือง กากจากน ้ามนัร าขา้ว ปลาป่น เศษกระดูก 

และน ้าคั้นจากสัตวแ์ละผลิตภณัฑป์ระมง อาหารสัตวเ์ล้ียง เช่น ปลากระป๋อง อาหาร

สุนัขและแมว อาหารสัตวอ่ื์น ๆ ท่ีจดัท าเพื่อจ าหน่ายปลีก รวมถึงฟาง แกลบ หญา้ 

และพืชอาหารสัตวอ่ื์น ๆ 

12) ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยสินคา้ คือ ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะการ

บริโภคไม่เหมือนอาหารปกติ มีรูปแบบเป็นน ้ า เม็ด แคปซูล มีจุดประสงค์เฉพาะ

เพื่อการบริโภครวมถึงอาหารอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถจดัเขา้ในกลุ่ม 11 กลุ่มแรกได ้เช่น 

อาหารท่ีผสมเข้าเป็นเน้ือเดียวกัน อาหารทางการแพทย์ อาหารส าเร็จรูปท่ีมี

ส่วนผสมของวตัถุดิบหลายชนิด 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัระบบการบริหารงาน
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) คือ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมุ่งเน้นการ
จดัการผลของปัญหาควบคู่ไปกบัการจดัการสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ซ่ึงจะส่งผลในการปรับปรุง
การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวมขององค์กร กระบวนการหลักของระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นฐานมาจาก “Plan-Do-Check-Act” ซ่ึงเป็นแนวคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ในท่ีน้ีหมายถึงการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
แสดงดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 วงจรการบริหารงานระบบการจัดการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
โดยระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

หลกัดงัต่อไปน้ี 
1. ผูบ้ริหารแสดงเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนโดยการประกาศนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. วางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยท าความเขา้ใจกบับริบทองคก์ร ความตอ้งการและ

ความคาดหวังของผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีและ

วตัถุประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปฏิบติัตามแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไว ้

4. ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและมัน่ใจ

วา่มีการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

5. การทบทวนการบริหารงาน โดยผูบ้ริหารตอ้งท าการทบทวนความเหมาะสมและผล

การด าเนินงานของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หาโอกาสปรับปรุง และพฒันาการ

ด าเนินการใหดี้ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองแสดงดงัภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบักากของเสียอุตสาหกรรม 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
ไดใ้ห้ความหมายของส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ว่า ส่ิงของท่ีไม่ใช้แลว้หรือของเสียทั้งหมดท่ี
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เส่ือมคุณภาพ และน ้ าทิ้งท่ีมีองค์ประกอบหรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็น
อนัตราย 

ของเสียอันตราย หมายความว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีองค์ประกอบ หรือ
ปนเป้ือนสารอนัตราย หรือมีคุณสมบติัท่ีเป็นอนัตราย  

การจดัการส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ หมายความว่า การบ าบดั ท าลายฤทธ์ิ ทิ้ง ก าจดั 
จ าหน่ายจ่ายแจก แลกเปล่ียน หรือน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกกัเก็บ
ไวเ้พื่อท าการดงักล่าว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความหมายของกากของเสียอุตสาหกรรม ว่ากากของเสีย
อุตสาหกรรมหรือท่ีกฎหมายโรงงานเรียกว่า ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้นั้น หมายถึงของเสีย
หรือส่ิงท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับวตัถุดิบ การผลิต 
การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบดัมลพิษ การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ การร้ือถอน/ก่อสร้าง
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อาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ีอยู่ในสภาวะ
ของแขง็ ของเหลว หรือก๊าซ ทั้งน้ีรวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากอาคารส านกังานและท่ีพกัคนงาน
ท่ีอยูภ่ายในบริเวณโรงงาน  ยกเวน้ของเสียไม่อนัตรายท่ีเกิดจากอาคารส านกังานและบา้นพกัคนงาน 
เช่น หนงัสือพิมพ ์เศษอาหาร ขยะมูลฝอยทัว่ไป เป็นตน้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัหลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 

2.4.1 ประวัติของเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด หรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology: CT) 

แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตสะอาด (Clean Technology: CT) ถูกจดัท าขึ้นและเผยแพร่
เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2532 โดยโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ Industry and 
Environment Programme Activity Center (IE/PAC) ซ่ึงรับผิดชอบโดย United Nations Environment 
Programme (UNEP) จากนั้นไดข้ยายเป็นวงกวา้งไปทัว่โลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
และไดน้ ามาเป็นประเด็นส าคญัในการประชุมระดบัโลกเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาในปี 
พ.ศ. 2535 ส าหรับประเทศไทยเร่ิมด า เนินการน าเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดมาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นคร้ังแรกตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้รับการส่งเสริมให้น าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลายในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดน้ าเทคโนโลยีการผลิตท่ี
สะอาดน้ีมาส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมน าไปปฏิบติัใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ป้องกนัมลพิษตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology: CT) เป็นแนวทางหน่ึงของการจดัการใน
ลกัษณะของการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention) ท่ีมีการประยกุตแ์ละผสมผสานกลยทุธ์ต่าง ๆ 
เพื่อใหด้ าเนินกิจกรรมของภาคการผลิต ใหมี้การป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบั
การพฒันาศกัยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดเป็นการ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้วตัถุดิบ พลงังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท าให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุดหรือไม่มี
เลย รวมถึงการเปล่ียนวัตถุดิบ การใช้ซ ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นการลดมลพิษท่ี
แหล่งก าเนิดช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับมนุษย์และลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบ าบดัหรือก าจดัของเสีย จึงเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ ดงันั้นเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด จึงไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นเคร่ืองมือการจดัการในเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในยคุปัจจุบนั 
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2.4.2 ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) 
เทคโนโลยสีะอาด หมายถึง การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ ์

เพื่อให้การใช้ วตัถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
เปล่ียนเป็นของเสียน้อยท่ีสุด หรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ทั้งน้ี รวมถึงการ
เปล่ียนวตัถุดิบ การใชซ้ ้ า และการน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงจะช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดตน้ทุนใน
การผลิตไปพร้อมกนั 

2.4.3 หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด 
หลกัการของเทคโนโลยสีะอาดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การใชท้รัพยากรและ

ลดการเกิดมลพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม คือ การลดของเสียให้เหลือน้อยท่ีสุด การน าของเสีย
กลบัมาใช้ซ ้ า/การน ากลบัมาใช้ใหม่ การบ าบดัของเสีย และการทิ้งท าลาย แสดงล าดบัการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแสดงดงัภาพท่ี 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 ล าดับการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
2.4.4 วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

2.4.4.1 การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ตอ้งมีการคน้หาแหล่งก าเนิดของเสียหรือ
มลพิษ และวิเคราะห์หาสาเหตุวา่ของเสียหรือมลพิษเหล่านั้นเกิดขึ้นอยา่งไร 
การลดมลพิษสามารถท าไดโ้ดย 
1. การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ ์(Product Reformulation) เป็นการปรับปรุง

ในรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์เพื่อหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดสารพิษ โดย

พฒันาการออกแบบใหมี้ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
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2. การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต (Process Change)  สามารถ

ด าเนินการได ้โดย 

- การเป ล่ียนแปลงวัตถุ ดิบ  ( Input Material Change)  เ ป็นการ

เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีสะอาด หมายถึง คุณสมบติัของวตัถุดิบเองหรือ

ส่ิงปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบ 

- การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี(Technology Improvement) โดยการ

ปรับเปล่ียนวิธีการ กลไกในกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงใน

สายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสีย เปล่ียนการ

ออกแบบใหม่ เพิ่มระบบอตัโนมติัเขา้ช่วย ปรับปรุงขอ้จ ากัดใน

การปฏิบติังานและการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นตน้ 

- การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (Operational Improvement) 

โดยการปรับปรุงการบริหารระบบการวางแผนและควบคุมการ

ผลิต เพื่อเพิ่มศกัยภาพของกระบวนการผลิตให้สามารถลดตน้ทุน

การผลิตและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2.4.4.2 การใชซ้ ้า (Reuse) หรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) เป็นการจดัการของ
เสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม โดยอาศยัหลกัการของเสียท่ี
เกิดขึ้นจากจุดหน่ึงอาจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอีกจุดหน่ึงหรือ
แมแ้ต่กบัจุดเดิม 

- การใชซ้ ้ า (Reuse) เป็นการน าของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้

ซ ้ า โดยน ากลบัมาใชใ้หม่โดยตรง เพื่อใชใ้นการผลิตเดิม หรือใช้

กระบวนการอ่ืน 

- การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการน าของเสียไปผ่าน

กระบวนการเพื่อน ากลับมาใช้อีกหรือเป็นผลพลอยได้ท่ีมี

มูลค่าเพิ่ม (Value Added by Product) 

- รายละเอียดวิธีการของเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด แสดงดัง 

ภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 

 
2.4.5 ปัจจัยส าคัญท่ีผลกัดันให้ภาคอุตสาหกรรมน าเทคโนโลยีสะอาดไปปฏิบัต ิ
ส่ิงท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ภาคอุตสาหกรรมน าเทคโนโลยีสะอาดมาปฏิบติัใช้เกิดจากปัจจยั

หลกั 3 กลุ่ม คือ 
1. ปัจจยัดา้นกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ โดยปกติรัฐจะออกกฎหมายเพื่อก ากบัดูแลผู ้

ประกอบกิจการโรงงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในท่ี
ท างาน ความเขม้งวดในการก ากบัดูแลแตกต่างกนัไปตามประเภทหรือลกัษณะของ
งาน ในเกือบทุกกรณีกฎหมายจะเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัและมีผลของการตดัสินใจ
ของผูป้ระกอบการค่อนข้างมาก รวมทั้ งระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน 
ISO14000 เ ป็นมาตรฐานการจัดการ ส่ิงแวดล้อม (Environment Management 
Standard) ท่ีพฒันาขึ้นโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค 207 (Technical Committee, 
TC207)  แ ห่ ง อ ง ค์ ก า ร ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ( International Organization for 
Standardization-ISO) 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การท าก าไรเป็นพื้นฐานของผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรม 

ดงันั้นความสามารถในการท าก าไรของโครงการการปรับปรุงดา้นต่าง ๆ ในโรงงาน

จึงมกัเป็นเกณฑ์ท่ีผูป้ระกอบกิจการให้ความสนใจ โดยหลกัการเทคโนโลยีสะอาด
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เป็นหลกัการท่ีหากจะปฏิบติัจะสามารถน าไปสู่การประหยดัหรือลดตน้ทุนโดยตรง

จึงเป็นประเด็นท่ีสร้างแรงจูงใจ 

3. ปัจจยัเก่ียวกับองค์กร ในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความ

พร้อมและสภาวะของผูป้ระกอบการรวมทั้งความคาดหวงัขององคก์รเองเป็นปัจจยั

หลัก ดังนั้ นคุณภาพกระบวนการตัดสินใจเพื่อบริหารองค์กร จึงส าคัญต่อผล

ปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ ประกอบด้วยสองส่วน คือความครบถ้วน

เหมาะสมของขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจในทุกระดับ และระเบียบวิธีการรวมทั้ง

วฒันธรรมของการตดัสินใจขององคก์รและทศันคติของบุคคล 

2.4.6 ขั้นตอนการท าเทคโนโลยีสะอาด 
วิธีการท าเทคโนโลยสีะอาด ใหป้ระสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผนและจดัตั้งคณะท างาน (Planning & Organization) มีการก าหนดนโยบาย

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั รวมถึงการจดัตั้งคณะท างานเพื่อเป็นแกนน าในการ

ด าเนินงานและเป็นผูรั้บผิดชอบในการท างาน 

2. การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (Pre–Assessment) เป็นการตรวจประเมินเพื่อหาความ

สูญเสีย และหาจุดท่ีมีศกัยภาพในการท าเทคโนโลยีสะอาด โดยใชว้ิธีการท าแผนผงั

กระบวนการผลิต เพื่อประเมินทรัพยากรท่ีเขา้และออกในกระบวนการผลิต และการ

ก าหนดพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีจะตรวจประเมินโดยละเอียด 

3. การตรวจประเมินโดยละเอียด (Detailed Audit) เป็นการประเมินโดยละเอียด เพื่อ

หาทางเลือกดา้นเทคโนโลยสีะอาด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) จดัท าสมดุลมวล (แผนผงักระบวนการผลิต) โดยให้พิจารณามวลเขา้และออก 
เพื่อหาสาเหตุและแหล่งก าเนิดของของเสีย มลพิษหรือการสูญเสียพลังงาน 
ความเส่ียงและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

2) ตรวจประเมินหาสาเหตุการสูญเสีย เพื่อหาแหล่งก าเนิดและสาเหตุของการ
สูญเสีย ซ่ึงขอ้มูลจากการท าสมดุลมวลจะช่วยให้หาสาเหตุไดง้่ายและชัดเจน 
น าไปสู่การประเมินหาทางเลือกด้านเทคโนโลยีสะอาดต่อไป สาเหตุการ
สูญเสียมีดงัน้ี 
- วตัถุดิบ เช่น การใช้วตัถุดิบคุณภาพต ่า ขาดการตรวจสอบคุณภาพ การ

จดัเก็บไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
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- เทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยลีา้สมยั ส้ินเปลือง หรือการใชเ้ทคโนโลยีไม่
เหมาะสม ด้านการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการ เช่น อุปกรณ์ไม่
เหมาะสม วสัดุคุณภาพต ่า และดา้นการวางผงั เช่น การขยายการผลิตโดย
ขาดการวางแผน การวางผงัไม่เหมาะสม การขนถ่ายไม่เป็นระบบ เป็นตน้ 

- วิธีการปฏิบติัการ เช่น คนงานด้อยคุณภาพ ท างานตามใจชอบ ขาดการ
ฝึกอบรม ผูบ้ริหารสนใจแต่การผลิตไม่สนใจคนงาน เป็นตน้ 

- ของเสีย เช่น ไม่มีการแยกประเภทของของเสียแต่ละชนิด ไม่มีการ
หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐานสูงไป การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม 
บรรจุภณัฑไ์ม่ดี เป็นตน้ 

3) สร้างทางเลือกดา้นเทคโนโลยีสะอาด น าขอ้มูลสมดุลมวลท่ีทราบแหล่งก าเนิด
และสาเหตุของการสูญเสีย มาสร้างข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการ
สูญเสียดงักล่าวโดยมีทางเลือกในการสร้างเทคโนโลยสีะอาดดงัน้ี 
- ปรับปรุงกระบวนการท างานและจดัการ การดูแลจดัการท่ีเหมาะสม ท าได้

โดยไม่ตอ้งลงทุนหรือลงทุนเพียงเล็กน้อย เช่น จดัระบบบริหารบุคคล 
ฝึกอบรมพนกังาน ปรับปรุงการขนถ่ายวสัดุและการจดัการคลงัสินคา้ การ
คดัแยกของเสีย เป็นตน้ 

- ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางส่วนและ/หรือ เปล่ียนใหม่ทั้งหมด ทั้งในดา้น
การเปล่ียน/ปรับปรุงวตัถุดิบ คือการใช้วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากยิ่งขึ้น และด้านการเปล่ียน/ปรับปรุงเทคโนโลยี คือการปรับเปล่ียน
วิธีการผลิต หรือการปรับปรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ การปรับเปล่ียนระดบั
มาตรฐานดา้นคุณภาพ เป็นตน้ 

4) คดัเลือกทางเลือกดา้นเทคโนโลยสีะอาด โดยจะพิจารณาจากการใหค้วามส าคญั
ในประเด็นแต่ละทางเลือก 4 เร่ือง คือ 
- ความเป็นไปได้เบ้ืองตน้ เช่น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัหรือไม่ มี

ผูเ้ช่ียวชาญให้ค าปรึกษาและมีผูผ้ลิตอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการปรับปรุง
หรือไม่ อยา่งไร 

- ความเหมาะสม ว่ามีความเหมาะสมกบัการผลิตและผลิตภณัฑข์องหน่วย
ผลิตเหมาะกบัวฒันธรรมขององคก์รหรือไม่ 



19 

- ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาจากผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เกิดขึ้น 

- ความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐศาสตร์ พิจารณาจากค่าใช้จ่ายการลงทุน ก าไร 
จากการด าเนินการ 

4.  การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) โดยจะประเมินความเป็นไปไดจ้าก

ทางเลือกดา้นเทคโนโลยสีะอาด เพื่อน ามาประเมินความเป็นไปไดใ้นดา้นต่าง ๆ  

- การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นการประเมินผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ ความปลอดภยั จากฝ่าย/แผนกท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ประสบการณ์จากบริษทัอ่ืนหรือจากผูผ้ลิตรายอ่ืน 

- การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวดัถึงความคุ ้มค่าในการ
ลงทุน 

โดยสามารถวิเคราะห์ไดจ้าก 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =  
เงินทุนทั้งหมด (บาท)

เงินก าไรเฉล่ียต่อปี (
บาท
ปี )

 

มูลค่าเงินปัจจุบนั (Net Present Valve / NPV) 
ใหดู้เพิ่มเติมจากระยะเวลาคืนทุนโดยในโครงการจะเป็นไปไดเ้ม่ือ NPV เป็นค่าบวก ค านวณจาก 

𝑵𝑷𝑽 =  ∑
𝑭

(𝟏 + 𝒊)𝑱
− 𝑻𝑰𝑪

𝒏

𝑱=𝟏

 

F = Extra cash Flow (ผลตอบแทนสุทธิ) 

N = อายกุารใชง้าน 
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒋
 

= ตวัปรับค่าของเวลาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี 

∑
𝑭

(𝟏 + 𝒊)𝒋

𝒏

𝑱=𝟏

 
= ผลรวมของการปรับค่าเวลาท่ีเกิดขึ้นในปีท่ี 1 
ถึง ปีท่ี n 

TIC = ผลรวมของการลงทุนทั้งหมด 

i = อตัราดอกเบ้ีย % 

 



20 

อตัราตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return / IRR) ใชร่้วมกบั NPV โดยค านวณจาก 

𝐈𝐑𝐑 = อตัราดอกเบ้ียตวัต ่า
+ ผลตา่งระหวา่งอตัราส่วนลดทั้งสอง 

× [
𝐍𝐏𝐕 ท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า

ผลต่าง 𝐍𝐏𝐕 ท่ีใชอ้นัตราดอกเบ้ียทั้งสอง
] 

 
- การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยทัว่ไปในการประเมินผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม จะดูเพียงปริมาณของเสีย ความเป็นพิษ หรือการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การคดัเลือกดา้นเทคโนโลยีสะอาด น าทางเลือกท่ีประเมินความเป็นเป็นไปได้
ในแต่ละดา้นมาจดัล าดบัความส าคญั โดยให้คะแนนตามความยากง่ายในแต่ละ
หมวดของความเป็นไปได้ทั้ ง 4 หมวดข้างต้น มาพิจารณาแล้วจึงคัดเลือก
แนวทางในล าดบัตน้ ๆ เพื่อน ามาปฏิบติั 

5. การลงมือปฏิบติัและติดตามประเมินผล (Implementation and Evaluation) คือ

การจัดท าแผนงานปฏิบัติ เพื่อด าเนินงานตามแผนงาน รวมถึงการติดตามและ

ประเมินผลปฏิบติังานขั้นตอนการท าเทคโนโลยสีะอาด แสดงดงัภาพที่ 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5 ขั้นตอนการท าเทคโนโลยีสะอาด 
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2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินความเส่ียง 

2.5.1 ความเส่ียง (Risk) 
ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึง
อาจเกิดขึ้ นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงินและการบริหาร 
หรือเกิดการทุจริตภายในองคก์รได ้

การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการด าเนินงานขององคก์รท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
ช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การ
ปฏิบติังานและการทุจริตให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นใน
อนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร ประเมินไดค้วบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายและภาพลกัษณ์ขององคก์รเป็นส าคญั 

2.5.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง โดยการ

ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และระดบัของความเส่ียงนั้น ๆ  
1. โอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเส่ียง 

2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นหากเกิด 

เหตุการณ์ความเส่ียง 

3. ระดับของความเส่ียง หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต ่า 

2.5.3 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
การพิจารณาระดับความเส่ียง คิดจากปัจจัย 2  ปัจจัย คือ โอกาสและความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ น โดยค านวณได้จาก การค านวณระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ ซ่ึงเกณฑใ์นการค านวณระดบัความเส่ียงก็ขึ้นอยู่กบั
ความเหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีน าไปใช ้
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2.5.4 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจดัการให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือ

ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรืออยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดซ่ึ้ง
การจดัการความเส่ียงมีหลายวิธี ดงัน้ี 

1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจาก

ไม่คุม้ค่า ในการจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง 

2. การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน

หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่

ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

3. การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ

ถ่ายโอนความเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

4. หลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัสูงมาก

และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 

2.6 แนวคิดเกีย่วกบัระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Wastewater Treatment Plant) การก าจดัส่ิงปนเป้ือนในน ้ าท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวตัรประจ าวนัของประชาชนท่ีอยู่อาศยั
ในชุมชนหรือแหล่งท่ีอยู่อาศยัต่าง ๆ ใหห้มดไป หรือมีปริมาณส่ิงปนเป้ือนในน ้าลดลงจนมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานน ้ าเสียท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม อาคารท่ีพกัอาศยัต่าง ๆ และพื้นท่ีเกษตรกรรม จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลาย
เขม้ขน้ผสมอยู่ในปริมาณ ท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ี สามารถแบ่งประเภทน ้ าเสียตามหลกัท่ีให้ลกัษณะเด่น
ของน ้าเสียเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. น ้ าเสียประเภทท่ีมีสารอินทรีย ์ซ่ึงเกิดจากน ้ ากินน ้ าใช้ โดยจะพิจารณาจากค่า BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) ซ่ึงค่า BOD หมายถึง ค่าวดัความเน่าเสียจากน ้ าท่ีใช้

อุปโภคท่ีถูกทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือจากเศษใบไม ้ค่า BOD จะแสดงให้เห็นถึง

ปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียตอ้งการใชใ้นการย่อยสลายสารอินทรีย ์กล่าวคือ ถา้น ้ า

เสียมีค่า BOD ต ่า เม่ือถูกทิ้งลงในแหล่งน ้ าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าดังกล่าว 

เน่ืองจากแบคทีเรียตอ้งการออกซิเจนในการย่อยสลายนอ้ย แต่ถา้น ้าเสีย มีค่า BOD สูง 
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เม่ือถูกทิ้งลงในแหล่งน ้าจะท าใหป้ริมาณออกซิเจนในแหล่งน ้าลดลงมากจนท าให้ปลา

หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในแหล่งน ้านั้นไม่สามารถอยูไ่ด ้

2. น ้ าเสียประเภทท่ีมีสารเคมี โดยจะพิจารณาค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซ่ึง

หมายถึง ค่าวดัความเน่าเสียของน ้าเสียท่ีเกิดจากสารเคมี โดยค่า COD จะแสดงให้เห็น

ถึงปริมาณออกซิเจนท่ีใช้ในการออกซิไดซ์เพื่อให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์  

และน ้า 

3. น ้ าเสียในรูปสารแขวนลอย โดยจะพิจารณาค่า TDS (Total Dissolved Solid) ท่ีตอ้ง

บ าบดั คือ ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน ้ าและสามารถไหลผ่านกระดาษกรองใยแกว้ 

เม่ือกรองปริมาณสารแขวนลอยออกจึงเอาน ้ าใสท่ีผ่านกระดาษกรองใยแกว้ไประเหย 

จะท าใหส้ามารถหาปริมาณสารละลายได ้

4. น ้าเสียท่ีมีส่วนผสมของโลหะหนกั 

5. น ้าเสียจากสารเคมีอ่ืน ๆ การใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้ าเสียจึงขึ้นกบัลกัษณะน ้ า

เสียและระดบัการบ าบดัน ้าเสียท่ีตอ้งการ 

ตวัอยา่งระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีนิยมใชภ้ายในโรงงานอุตสาหกรรม 
- ระบบ Anaerobic Baffle Reactor (ABR) เป็นบ่อยาวและมีแผ่นกั้นในแนวตั้ง

หลายแผ่นวางสลับกัน เพื่อบังคับทิศทางการไหลขึ้นลงสลับกันไป โดยมี
ความเร็วในการไหลขึ้นประมาณ 0.2 – 0.4 เมตร/ชัว่โมง ระบบน้ีสามารถใชก้บั
น ้าเสียท่ีมีสารแขวนลอยสูง มีขนาดใหญ่ ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก 

- ระบบบ าบัดแบบ Activated Sludge (AS) ระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ Activated 
Sludge หรือระบบเล้ียงตะกอน (AS) เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางชีววิทยา 
ซ่ึงอาศยัส่ิงมีชีวิตไดแ้ก่ พวกจุลินทรียใ์นการกิน ท าลาย ย่อยสลายดูดซับ หรือ
เปล่ียนรูปของมวลสารอินทรีย์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในน ้ าเสียให้มีค่าความสกปรก
นอ้ยลง โดยอาศยัปฏิกิริยาทางเคมีแบบใชอ้อกซิเจนเรียกวา่ Aerobic Treatment 

- ระบบบ าบัดแบบ Reverse Osmosis (RO) เป็นกระบวนการผลิตน ้ าโดยใช้
แรงดันสูงฉีดน ้ าให้ซึมผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงท่ีเรียกว่าเยื่อ TFC (Thin Film 
Composite) Membrane ท่ีประกอบไปดว้ยรูพรุนขนาดเล็กจ านวนมาก มีความ
ละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (เส้นผมมนุษย ์= 100 ไมครอน/โรคต่าง ๆ เช้ือ
ไวรัส = 0.01 ไมครอน) ดว้ยคุณสมบติัน้ีเองท าให้สารละลายส่ิงปนเป้ือน เช่น 
โลหะหนัก, ปุ๋ ยเคมี, ยาฆ่าแมลง, สารตะกั่วรวมทั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ซ่ึงมีขนาด
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ใหญ่กว่า ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองน้ีไปได้ จะมีเพียงน ้ า
บริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีสามารถซึมผ่านได้ ส่ิงปนเป้ือนท่ีถูกดกัไวใ้นเยื่อกรองจะถูก
ก าจดัออกจากระบบทนัทีเพื่อป้องกนัการตกคา้งสะสมภายในเคร่ืองโดยจะแยก
ออกคนละทางกบัน ้ าบริสุทธ์ิท่ีผา่นการกรองแลว้ วิธีการน้ีท าให้น ้ ากรอง RO มี
ความบริสุทธ์ิระดับมาตรฐานน ้ า Purifired ของยุโรปและอเมริกา ซ่ึงเป็น
มาตรฐานท่ีสูงกว่าน ้ ากรองและระบบอ่ืน ๆ หลายเท่าตัว และกระบวนการ 
Reverse Osmosis ยังได้รับการรับรองจาก EPA (Environmental Protection 
Agency-USA) หรือองค์กรปกป้องส่ิงแวดลอ้มแห่งสหรัฐอเมริกาว่า สามารถ
สกดัส่ิงสกปรก เช้ือโรค ไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี และสารพิษต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.7 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง ไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบั
การน าหลกัเทคโนโลยสีะอาดมาประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย รายละเอียดดงัน้ี 

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, ถิราวุธ พงศ์ประบูร และอุดมเกียรติ นนทแก้ว (2555) ได้ศึกษา
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดส าหรับอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรมยางลอ้ 
เพื่อส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาด มาใชใ้นกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยางลอ้ โดย
ไดด้ าเนินการกบัโรงงานท่ีผ่านการคดัเลือกจ านวน 8 โรงงาน จากการส ารวจและประเมินปัญหา 
เพื่อหาขอ้เสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการป้องกนัมลพิษ และลงมือปฏิบติั รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลประโยชน์ทั้ง 3 ด้าน คือส่ิงแวดลอ้ม เทคนิค และเศรษฐศาสตร์ จากการด าเนินการ
โครงการสามารถด าเนินการตามขอ้เสนอวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการป้องกนัมลพิษ ได้
ถึง 18 วิธีปฏิบติั จากโรงงาน 8 โรงงาน โดยบางโรงงานมีวิธีปฏิบติัท่ีซ ้ ากนั แต่หากนบัวิธีปฏิบติัท่ี
แตกต่าง จะไดว้ิธีท่ีเป็นตวัอยา่งถึง 13 วิธีปฏิบติั 

สุทธิรัตน์ ศิลาค า และพรทิพย ์ศรีแดง (2558) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยา
สมุนไพรของคลินิกแพทยแ์ผนไทย โดยใชห้ลกัเทคโนโลยสีะอาด : กรณีศึกษา โรงพยาบาลท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร โดยรวบรวมขอ้มูลการใชท้รัพยากร วตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์วิธีปฏิบติังาน แหล่งก าเนิด
ของเสีย สาเหตุ และปริมาณการสูญเสีย จากการศึกษาพบประเด็นและสาเหตุการสูญเสียจาก 2 
ประการ คือ การสูญเสียจากคุณภาพวตัถุดิบไม่ไดต้ามขอ้ก าหนดและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 
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น าไปสู่แนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจรับวตัถุดิบให้ไดคุ้ณภาพ ซ่ึง
สามารถลดของเสียได้ 1.50 กิโลกรัม/รุ่นการผลิต และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ใน
ขั้นตอนการลา้งวตัถุดิบ ซ่ึงสามารถลดการใช้น ้ าได้ร้อยละ 80 และควบคุมระยะเวลาในการอบ
วตัถุดิบจาก 24 ชัว่โมง เป็น 16 ชัว่โมง สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าได ้18.18 หน่วย/รุ่นการผลิต การอบ
ผงยาจาก 8 ชัว่โมง เป็น 1 ชัว่โมง สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าได ้15.9 หน่วย/รุ่นการผลิต ยอดรวมทุก
รายการทรัพยากรท่ีประหยดัได ้เท่ากบั 7,399.44 บาท/ปี 

วิวฒัน์ แกว้ดวงเลก็ (2553) ไดศึ้กษาการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดเพิ่มลดน ้ าเสียจากการผลิตยาง
แผ่นดิบ : กรณีศึกษา อ าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง จากการศึกษาได้จดัท าทางเลือกตามหลัก
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบ โดยเสนอทางเลือก 4 ทางเลือก คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการในการผลิตยางแผ่นดิบ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นดิบ 
การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยทางเลือกท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินการมี 2 ทางเลือก คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของสถาบนัวิจยัยางอย่างแทจ้ริง และการด าเนินการร่วมกนั ระหว่างการใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของสถาบนัวิจยัยางร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดน ้ า
เสียจากการผลิตยางแผน่ดิบ และการน าของเสียจากการผลิตยางแผน่ดิบน ากลบัไปใชซ้ ้าหรือใชใ้หม่ 
เม่ือน าทางเลือกทั้งสองไปปฏิบติั พบว่า สามารถลดการใชน้ ้ าไดถึ้งร้อยละ 34-73 ลดการใชส้ารเคมี
ไดร้้อยละ 21.38 และยงัสามารถลดภาระระบบบ าบดัน ้ าเสียไดถึ้ง ร้อยละ 87-96  ค่าความสกปรก
ของน ้ าเสียโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีขึ้ น เม่ือพิจารณาในมิติประสิทธิภาพ มิติ
ส่ิงแวดลอ้ม และมิติเศรษฐศาสตร์ พบว่าการด าเนินการร่วมกนั ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นดิบให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัวิจยัยาง ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดน ้ าเสียจากการ
ผลิตยางแผ่นดิบ และการน าของเสียจากการผลิตยางแผ่นดิบกลบัไปใชซ้ ้ าหรือใชใ้หม่ จึงควรมีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสะอาดไปใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ
อยา่งกวา้งขวาง 

อรรถพล เสนาะเสียง (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัรในสายการผลิต
ท่อส่งขา้ว จากการศึกษาพบวา่การท างานของพนักงานและการท างานของเคร่ืองจกัรในรูปแบบเดิม
ท าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตและการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยการศึกษา
จะท าการปรับปรุงกระบวนการการท างานของเคร่ืองจกัรคือการบ่งแยกงานอย่างชดัเจน การเปล่ียน
วิธีการถอดและติดตั้งเคร่ืองมือจากดา้นหนา้เป็นหลงัเคร่ือง การออกแบบการลอ็คต าแหน่งจ๊ิกให้ง่าย
ต่อการติดตั้ง จากการปรับปรุงกระบวนการท างานของเคร่ืองจกัรดงักล่าวท าใหส้ามารถลดเวลาการ
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ปรับตั้งเคร่ืองจักรจาก 1,171.5 นาที/คร้ัง เหลือ 609.2 นาที/คร้ัง ลดลง 562.3 นาที/คร้ัง คิดเป็น 
48.0% ทั้งน้ีท าใหป้ระสิทธิภาพเฉล่ียของการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 85.3% เป็น 92.3% 

เถกิง กาญจนะ, จกัรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ และศริศกัด์ิ สุนทรไชย (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
การน าเทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้นโรงงานผลิตน ้าอดัลม โดยการวดัปริมาณการใชน้ ้าตาลและการใช้
น ้ า จากหน่วยงานปรับคุณภาพน ้ า หน่วยเตรียมน ้ าเช่ือม หน่วยผสมหัวเช้ือ หน่วยเคร่ืองผสมและ
บรรจุในสายการผลิต และหน่วยเคร่ืองลา้งขวดเก็บขอ้มูลโดยการอ่านค่าปริมาณการใช ้น ้ าตาลและ
น ้าแต่ละจุดจากมิเตอร์ผลวิจยั พบวา่จุดท่ีมีการสูญเสียน ้าตาล และน ้า คือหน่วยผสมเช้ือ หน่วยเคร่ือง
ผสมและเคร่ืองบรรจุในสายการผลิต หน่วยเคร่ืองล้างขวดและหน่อยปรับคุณภาพน ้ า โดยการน า
เทคโนโลยสีะอาดมาใชส้ามารถเพิ่มอตัราการใชน้ ้าตาล ร้อยละ 0.18  และลดการใชน้ ้าลง 0.24 ลิตร
น ้ า/ลิตรผลิตภณัฑ ์(ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5) โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนในการใช้
เทคโนโลยสีะอาดในการเพิ่มอตัราการใชน้ ้ าตาลภายใน 16.51 เดือน ประหยดัน ้าจากเคร่ืองลา้งขวด
ภายใน 7.21 เดือน และจากหน่วยปรับคุณภาพน ้าภายใน 186.7 เดือน 

จกัรพนัธ์ ฉัตรารักษ์ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
จัดการของเสียของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การประเมินเบ้ืองตน้ ระยะท่ี 2 การ
ตรวจประเมินละเอียด ระยะท่ี 3 ความประเมินความเป็นไปได ้และระยะท่ี 4 การปฏิบติั ซ่ึงจากการ
ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายเฉล่ียได้ปีละ 560 บาท และลด
ปริมาณของเสียอนัตรายไดร้้อยละ 25 รวมถึงไม่ท าให้เกิดของเสียอนัตรายและเป็นการลดของเสีย
อนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด 

วรธชั เจริญรัมย ์ (2557) ไดท้ าการศึกษาวิเคราะห์การลงทุนการใชป้ระโยชน์น ้ าจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย โดยวิเคราะห์การลงทุนเพื่อหาระยะเวลาการคืนทุนของโครงการ มูลค่ าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน อตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงินของโครงการ ผลจากการด าเนินการน าน ้ าเสีย
เขา้กระบวนการบ าบดัแบบหยาบและละเอียด เพื่อน ากลบัมาใชร้ดน ้ าตน้ไม ้โดยมีตน้ทุนประมาณ 
1,084,782 บาท พบว่าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อตน้ไม ้และช่วยลดค่าใชจ่้ายของ
น ้ าประปาท่ีต้องน ามารดน ้ าต้นไม้ได้ 392,400 บาท/ปี ลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 62,251.2 บาท/ปี 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน เท่ากบั 297,675 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน
เท่ากับ 1.46 และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากับร้อยละ 15 ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการอยูท่ี่ 5 ปี 
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วสรรณ์ กนัเช้ือ และคณะ (2559) ไดท้ าการศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสะอาดโดยน า
น ้ า เสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ในระบบชักโครก: กรณีศึกษาบริษัทผลิต
เคร่ืองประดบัแห่งหน่ึง ผลจากการศึกษาเม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์หาปริมาณ
การใช้น ้ าในห้องน ้ าเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการติดตั้ งระบบ 
ประกอบดว้ย การติดตั้งมิเตอร์วดัปริมาณน ้ าในห้องน ้ า ถงัรวบรวมน ้ าและถงัพกัน ้ า ป๊ัมเพิ่มแรงดนั 
ถงักรอกทราย ถงัคาร์บอน ถงัคลอรีน ป๊ัมจ่ายสารเคมี ป๊ัมแรงดนั และระบบท่อ พบว่าสามารถลด
ปริมาณน ้ าใชไ้ด ้11.44 ของปริมาณน ้ าใชท้ั้งหมด ลดปริมาณน ้ าทิ้งไดร้้อยละ 90.00 ของปริมาณน ้ า
เสียทั้งหมด และลดค่าใชจ่้ายจากการใชน้ ้ าไดร้้อยละ 45.16 ของปริมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้น ้ าใน
หอ้งน ้าทั้งหมดเม่ือพิจารณาความคุม้ทุนในการก่อสร้างระบบใชร้ะยะเวลาคืนทุน 2 ปี 5 เดือน 
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บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ผูวิ้จยัไดจ้ดัท า ขั้นตอนการศึกษา 
แผนผังวิธีการศึกษา และศึกษาขั้นตอนในการประยุกต์หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง ซ่ึง
ใบบทน้ีจะน าเสนอรายละเอียด ประกอบดว้ย วิธีการศึกษา ขั้นตอนการศึกษา แผนผงัวิธีการศึกษา 
วิธีการเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 วิธีการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง เป็นการศึกษาการ
วิจยัเชิงปฏิบติั (Action Research) ซ่ึงจะมุ่งการแก้ปัญหาท่ีสนใจเป็นเฉพาะเร่ือง และผลของการ
ด าเนินงานจะใช้ได้ในขอบเขตการวิจยัของเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงจากลกัษณะขอ้มูลจะเป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะใช้ข้อมูลจากการบันทึกมาพิจารณาหาแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดต่อไป 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา 

ผูวิ้จยัจะด าเนินการศึกษาซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ 
1. ศึกษาและรวบรวมแนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการ

เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology)  
2. ก าหนดแผนผงัวิธีการศึกษา และวตัถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้

หลกัการเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology)  
3. ศึกษารายละเอียด เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตรวจประเมินกระบวนการผลิตเบ้ืองตน้  
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4. จัดท าบัญชีรายการของเสีย และพิจารณาการเกิดของเสีย เพื่อน ามาประเมินหา
นยัส าคญัของของเสีย 

5. วิ เคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด ด้านความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อน ามาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ 

6. สรุปผลการศึกษาจากการหาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปร
รูปอาหารแห่งหน่ึง 

3.3 แผนผังวิธีการศึกษา 
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3.4 วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมของรายงานเล่มน้ีจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Date) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัแทนของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีสนใจ โดยจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิตเพื่อน ามา
วิเคราะหต์่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ 

3.5.1 ศึกษารายละเอียด รวบรวมข้อมูลข้ันตอนกระบวนการผลิตหลักของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดสระบุรี  

โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานการบนัทึกกระบวนการผลิตหลกัจาก
เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้มของโรงงานดงักล่าว เพื่อใหผู้ว้ิจยัไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการด าเนินกิจกรรมของ
โรงงานอุตสาหกรรมมากยิง่ขึ้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวมไดมี้ ดงัน้ี 

1. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิต  
2. ประเภทของของเสียท่ีเกิดขึ้น 
3. วิธีการจดัการของเสียของทางโรงงานอุตสาหกรรม 
3.5.2 การจัดท าบัญชีรายการของเสีย และพจิารณาการเกดิของเสีย เพ่ือน ามาประเมินหา

นัยส าคัญของของเสีย 
3.5.2.1 การจดัท าบญัชีรายการของเสีย 

การจดัท ารายการของเสียจะเป็นขั้นตอนท่ีท าให้เขา้ใจกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้เขา้ใจถึงสาเหตุการเกิดของเสีย และปริมาณท่ีเกิดขึ้นของของเสียจากกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะศึกษา ซ่ึงวิธีการจดัท ารายการของเสียท่ีผูวิ้จยัน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือการน าทรัพยากรท่ีใช ้(วตัถุดิบ น ้ า และพลงังาน) ซ่ึงจะพิจารณาจากกระบวนการผลิตหลกัของ
โรงงานอุตสาหกรรม มาจัดท าแผนผงักระบวนการผลิต (Process diagram) แสดงดังภาพท่ี 3.1 
(ตวัอย่างแผนผงักระบวนการผลิตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) โดยแสดงรายละเอียดขั้นตอน
แสดงทรัพยากร (วตัถุดิบ น ้ า และพลงังาน) ท่ีเขา้สู่แต่ละขั้นตอนการผลิต (Input) โดยใช้เทคนิค 
หรือกระบวนการ (Process) จนออกมาเป็นผลิตภณัฑ์หรือส่ิงท่ีออกมาจากขั้นตอนนั้น ๆ (Output) 
ของทุกกิจกรรมท่ีมีในองคก์ร อาจก่อใหเ้กิดในลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 3.1 แผนผังกระบวนการผลิต (Process diagram) 
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560 

ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วยในการแจกแจงลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
โดยคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปร่วมกนั
จดัท าเกณฑ์การประเมินนัยส าคญัของลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มโดยพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากความรุนแรงและโอกาสในการเกิด เพื่อจะไดท้ราบถึงนัยส าคญัของของเสีย และน าไปสร้าง
ขอ้เสนอเทคโนโลยสีะอาดต่อไป 

3.5.2.2 การพิจารณาการเกิดของเสีย เพื่อน ามาประเมินหานยัส าคญัของของเสีย 
เป็นการระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อวางแผนการการ

ปรับปรุงแกไ้ข หรือปรับเปล่ียน เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดขึ้น โดยการประเมินหา
นยัส าคญัของของเสียจะใชห้ลกัการบริหารความเส่ียง มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

การค านวณระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของ
เหตุการณ์นั้น (ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป.) โดยผูวิ้จยัไดใ้ชเ้กณฑน้ี์ใน
การประเมินการศึกษา 
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• เกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ระดับ โอกาสที่เกดิ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า  
(เช่น มีโอกาสท่ีเกิดของเสียมากกวา่ 1 คร้ังใน 1 วนั) 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  
(เช่น มีโอกาสท่ีเกิดของเสียมากกวา่ 1 คร้ังใน 1 เดือน) 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง  
(เช่น มีโอกาสท่ีเกิดของเสีย 1 คร้ังหรือมากกวา่ในช่วง 1 เดือนถึง 1 
ปี) 

2 นอ้ย มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ยคร้ัง  
(เช่น ไม่มีโอกาสท่ีเกิดของเสียในช่วงระยะเวลา 1 ปี) 

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  
(เช่น มีโอกาสท่ีเกิดของเสียในช่วงระยะเวลามากกวา่ 1 ปี) 

ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป 

 
• เกณฑร์ะดบัความรุนแรงท่ีจะเกิดผลกระทบ 

ระดับ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงมาก เช่น เกิดขึ้นเป็น
บริเวณกวา้ง ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม และไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจาก
ชาวบา้น 

4 สูง ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง เช่น เกิดขึ้นเป็น
บริเวณกวา้ง ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอกพื้นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม 

3 ปานกลาง ก่อใหเ้กิดความเสียหายปานกลาง เช่น เกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กวา้ง ส่งผลกระทบภายในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั้น 

2 นอ้ย ก่อใหเ้กิดความเสียหายนอ้ย เช่น เกิดขึ้นกบัพื้นท่ีท่ีด าเนิน
กิจกรรม และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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ระดับ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค าอธิบาย 

1 นอ้ยมาก ก่อใหเ้กิดความเสียหายนอ้ยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย 
เช่น เกิดขึ้นเฉพาะจุดท่ีด าเนินกิจกรรมเท่านั้น 

ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป 

 
• ระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ 

ระดับ ระดับความเส่ียง ช่วงคะแนน (นัยส าคัญ) 
1 ความเส่ียงระดบัสูงมาก (Extreme Risk: E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดบัสูง (High Risk: H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดบัปานกลาง (Moderate Risk: M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดบัต ่า (Low Risk: L) 1 – 3 คะแนน 

ท่ีมา: ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ, ม.ป.ป 
หมายเหตุ: เกณฑ์ดา้นบนสามารถปรับเปลี่ยนได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีน าไปประเมิน 
 

3.5.3 การจัดท าข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือน ามาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการ 

การจดัท าขอ้เสนอเทคโนโลยีสะอาด โดยจะพิจารณาจากการลดของเสียจากแหล่งก าเนิด 
โดยหาแนวทางจากการปรับปรุง ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือ วิธีการจดัการของเสียเพื่อลดตน้ทุนการก าจดั 
หรือเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย โดยอาศยัหลกัการ 3Rs คือ การลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด (Reduce) 
การน าไปใช้ซ ้ า (Reuse) หรือการน ากลบัไปใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นให้
เหลือนอ้ยท่ีสุด หรือไม่มีของเสียเลย โดยผูวิ้จยัจะด าเนินการตามขั้นตอนเทคโนโลยสีะอาด ดงัน้ี 

ขั้นตอนการศึกษาหลักการเทคโนโลยีสะอาด 
1. การวางแผนและจดัตั้งคณะท างาน (Planning & Organization) 

- นโยบายเก่ียวกบัการน าหลกัการเทคโนโลยสีะอาดมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
- คณะท างานภายใตห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด 

2. การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (Pre – Assessment) 
- การจดัท าแผนผงักระบวนการผลิต (Process diagram) ในกระบวนการผลิตหลกั 

3. การตรวจประเมินโดยละเอียด (Detailed Audit) 
- พจิารณาสาเหตุ และปริมาณของของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหลกั 
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ขั้นตอนการศึกษาหลักการเทคโนโลยีสะอาด 
- ประเมินความเส่ียง เพื่อหานยัส าคญัของของเสียท่ีเกิดขึ้น 

4. การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility study) 
- ดา้นความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ 
- ดา้นการน าไปปฏิบติัจริง 

5. การลงมือปฏิบติัและติดตามประเมินผล (Implementation and Evaluation) 
- การจดัท าแผนงานหรือโครงการหลงัจากการศึกษาความเป็นไปไดท้ั้ง 4 ดา้น 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาแนวทางการประยุกตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่งหน่ึง เพื่อไดท้ราบถึงแนว
ทางการประยุกตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แนวทางการลดของ
เสียอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน โดยใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนการศึกษาในบทท่ี 3 ไดด้ าเนินการศึกษาและรวบรวม
แนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแสดงในบทท่ี 1 และบทท่ี 2 ก าหนดแผนผงัการศึกษา และวตัถุประสงค์
การศึกษาแนวทางการประยุกตใ์นหลกัการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) แสดงในบทท่ี 3 
โดยในบท่ี 4 ผูว้ิจยัจะด าเนินการศึกษารายละเอียด และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้มูลจาก
ตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ส าหรับการด าเนินการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 
พร้อมทั้งจดัท าบญัชีรายการของเสีย วิเคราะห์ขอ้มูล และน ามาจดัขอ้เสนอเทคโนโลยีสะอาด ดา้น
ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ เพื่อน ามาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการลดปริมาณของ
เสีย หรือน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้า 

4.1 การด าเนินการภายใต้ขั้นตอนของหลกัการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 

ขั้นตอนการด าเนินการตามหลกัการเทคโนโลยีสะอาดให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอนหลกั ผูวิ้จยัจะด าเนินการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2, 3 และขั้นตอนท่ี 4 โดยจะท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แสดงดงัตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4-1 ขั้นตอนการศึกษาหลกัการเทคโนโลยีสะอาด 

ขั้นตอนการศึกษาหลักการเทคโนโลยีสะอาด ด าเนินการ 
1. การวางแผนและจดัตั้งคณะท างาน (Planning & Organization) 

- นโยบายเก่ียวกับการน าหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- คณะท างานภายใตห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด 

 
X 
X 

2. การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (Pre – Assessment) 
- การจดัท าแผนผงักระบวนการผลิต (Process diagram) ในกระบวนการ

ผลิตหลกั 

 
/ 

3. การตรวจประเมินโดยละเอียด (Detailed Audit) 
- พิจารณาสาเหตุ และปริมาณของของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

หลกั 
- ประเมินความเส่ียง เพื่อหานยัส าคญัของของเสียท่ีเกิดขึ้น 

 
/ 
/ 

4. การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility study) 
- ดา้นความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ 
- ดา้นการน าไปปฏิบติัจริง 

 
X 
X 
/ 
X 

5. การลงมือปฏิบติัและติดตามประเมินผล (Implementation and Evaluation) 
- การจดัท าแผนงานหรือโครงการหลงัจากการศึกษาความเป็นไปไดท้ั้ง 4 

ดา้น 

 
X 

หมายเหตุ: X ไม่ด าเนินการ 
   /  ด าเนินการ 
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4.2 การตรวจประเมินเบ้ืองต้น 

รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยจะพิจารณาจากกระบวนการผลิตหลัก  
4 กระบวนการ คือ กระบวนการผลิตไส้กรอก กระบวนการผลิตโบโลน่า กระบวนการผลิตแฮม และกระบวนการผลิตเป็ดย่าง โดยผูว้ิจยัได้ปรับแผนผงั
กระบวนการผลิตใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น ดงัภาพท่ี 4.1 รายละเอียดกระบวนการผลิตหลกั 4 กระบวนการแสดงดงัภาพท่ี 4.2 - ภาพท่ี 4.5 

 
ภาพท่ี 4.1 แผนผังกระบวนการผลติ 
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ภาพท่ี 4.2 กระบวนการผลติไส้กรอก 
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ภาพท่ี 4.3 กระบวนการผลติโบโลน่า 
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ภาพท่ี 4.4 กระบวนการผลติแฮม 
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ภาพท่ี 4.5 กระบวนการผลติเป็ดย่าง 
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4.3 การตรวจประเมินละเอยีด 

การจัดท าบัญชีรายการของเสียจากกระบวนการผลิตหลักทั้ ง 4 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการผลิตไส้กรอก กระบวนการผลิตโบโลน่า 
กระบวนการผลิตแฮม และกระบวนการผลิตเป็ดยา่ง มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4-1 
ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 

เน้ือหมู 
แช่แขง็ 

การรับวตัถุดิบ - ถุงบรรจุวตัถดิุบ - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
น ้า ละลายวตัถุดิบ - น ้าเสีย 

น ้าจากการ
ละลายวตัถุดิบ 

627.33* 
ลบ.ม./
เดือน 

ทุกวนั 5 3 15 สูงมาก 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
เน้ือหมู ละลายวตัถุดิบ - ถุงบรรจุวตัถดิุบ 

ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 
ท่ีใชแ้ลว้ 

18.312** ตนั/ปี ทุกวนั 5 2 10 สูง 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
เน้ือหมู บดเน้ือหมู เน้ือหมบูด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
เน้ือหมูบด Emulsifier เน้ือหมูบด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
เน้ือหมูบด 

การขึ้นรูปไส้
กรอก 

ไส้กรอก เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 

ถงั 
Ingredient 

การขึ้นรูปไส้
กรอก 

- 
ถงัพลาสติก 200 

ลิตร 
ถงับรรจุ
เคร่ืองปรุง 

1.05 ตนั/ปี ทุกวนั 5 1 5 
ปาน
กลาง 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
น ้า 

ลดอุณหภูมิไส้
กรอก 

ไส้กรอก น ้าเสีย 
น ้าจากการฉีด
ลดอุณหภูมิ
ไส้กรอก 

* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
ไส้กรอก 

ลดอุณหภูมิไส้
กรอก 

- - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
ไส้กรอก การบรรจ ุ

สินคา้ไส้
กรอก 

ไส้กรอกไม่ได้
คุณภาพ 

ขนาดของไส้
กรอกไม่ได้
ตามเกณฑ ์
(test), ไส้
กรอก 
ตกพ้ืน 

4.77*** ตนั/ปี ทุกวนั 5 3 15 สูงมาก 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
บรรจุภณัฑ ์ การบรรจ ุ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

ไส้กรอก 
- 

การจดัเก็บ
สินคา้/ 

ขนส่งสินคา้ 

สินคา้ไส้
กรอก 

สินคา้ไม่ได้
คุณภาพ 

สินคา้ตกพ้ืน, 
หมดอาย ุ

35.98**** ตนั/ปี ทุกวนั 5 3 15 สูงมาก 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 

เน้ือหมู 
แช่แขง็ 

การรับวตัถุดิบ 
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 

- 
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 
ท่ีใชแ้ลว้ 

** - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
น ้า ละลายวตัถุดิบ - น ้าเสีย 

น ้าจากการ
ละลายวตัถุดิบ 

* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
เน้ือหมู ละลายวตัถุดิบ เน้ือหมู ถุงพลาสติก 

ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 
ท่ีใชแ้ลว้ 

** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
น ้า ลา้งผกั - น ้าเสีย 

น ้าจากการ
ลา้งผกั 

* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
พริก ลา้งผกั - กา้นพริก - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
เน้ือหมู บดเน้ือหมู เน้ือหมูบด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
เน้ือหมูบด Emulsifier เน้ือหมูบด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
เน้ือหมู 

การขึ้นรูปโบโล
น่า 

โบโลน่า เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 

ถงั 
Ingredient 

การขึ้นรูปโบโล
น่า 

- 
ถงัพลาสติก 200 

ลิตร 
ถงับรรจุ
เคร่ืองปรุง 

1.05 ตนั/ปี ทุกวนั 5 1 5 
ปาน
กลาง 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
น ้า 

ลดอุณหภูมิ
โบโลน่า 

โบโลน่า
แท่ง 

น ้าเสีย 
น ้าจากการฉีด
ลดอุณหภูมิ
โบโลน่า 

* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 

โบโลน่า
แท่ง 

ลดอุณหภูมิ
โบโลน่า 

- - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 

โบโลน่า
แท่ง 

การหัน่ 
โบโลน่า
สไลด ์

เศษโบโลน่า 
หวั-ทา้ย 

เศษโบโลน่า  
หวั-ทา้ย 

45.25 ตนั/ปี ทุกวนั 5 3 15 สูงมาก 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 

โบโลน่า
สไลด ์

การบรรจ ุ
สินคา้
โบโลน่า 

โบโลน่าไม่ได้
คุณภาพ 

พริกเมด็ใหญ่, 
ไม่มีพริก, 
โบโลน่าตก

พ้ืน 

*** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
บรรจุภณัฑ ์ การบรรจ ุ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

โบโลน่า 
- 

การจดัเก็บ
สินคา้/ 

ขนส่งสินคา้ 

สินคา้
โบโลน่า 

สินคา้ไม่ได้
คุณภาพ 

สินคา้ตกพ้ืน, 
หมดอาย ุ

**** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

เน้ือหมู 
แช่แขง็ 

การรับวตัถุดิบ 
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 

- - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

น ้า ละลายวตัถุดิบ เน้ือหมู น ้าเสีย 
น ้าจากการ

ละลายวตัถุดิบ 
* - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

เน้ือหมู ละลายวตัถุดิบ - ถุงพลาสติก 
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 
ท่ีใชแ้ลว้ 

** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

เน้ือหมู บดเน้ือหมู เน้ือหมูบด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

เน้ือหมูบด Emulsifier เน้ือหมูบด เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

เน้ือหมู การขึ้นรูป แฮม แฮมแท่ง เศษเน้ือตกพ้ืน - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

ถงั 
Ingredient 

การขึ้นรูปแฮม - 
ถงัพลาสติก 200 

ลิตร 
ถงับรรจุ
เคร่ืองปรุง 

1.05 ตนั/ปี ทุกวนั 5 1 5 
ปาน
กลาง 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

น ้า 
ลดอุณหภูมิ 

แฮม 
แฮมแท่ง น ้าเสีย 

น ้าจากการฉีด
ลดอุณหภูมิ

แฮม 
* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

แฮมแท่ง 
ลดอุณหภูมิ 

แฮม 
- - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

แฮมแท่ง การหัน่ แฮมสไลด ์
เศษแฮม หวั-

ทา้ย 
เศษแฮม หวั-

ทา้ย 
3.36 ตนั/ปี ทุกวนั 5 3 15 สูงมาก 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

แฮมสไลด ์ การบรรจ ุ สินคา้แฮม 
แฮมไม่ได้
คุณภาพ 

แฮมตกพ้ืน *** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

บรรจุภณัฑ ์ การบรรจ ุ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิตแฮม 

- 
การจดัเก็บ
สินคา้/ 

ขนส่งสินคา้ 
สินคา้แฮม 

สินคา้ไม่ได้
คุณภาพ 

สินคา้ตกพ้ืน, 
หมดอาย ุ

**** - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 

เป็ดดิบ
ทั้งตวั 

การรับวตัถุดิบ 
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 

- - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
น ้า การรับวตัถุดิบ - - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
ขา้ว การรับวตัถุดิบ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
น ้า หุงขา้ว ขา้วหุงสุก น ้าเสีย 

น ้าจาก
กระบวนการ
ลา้งขา้ว 

* - - - - - - 

กระบวนการ 
ผลิตเป็ดยา่ง 

ขา้ว หุงขา้ว - ถุงบรรจุภณัฑ ์
ถุงบรรจุ
วตัถุดิบ 
ท่ีใชแ้ลว้ 

10.9872 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 2 8 
ปาน
กลาง 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 

เป็ดดิบ
ทั้งตวั 

กระบวนการบด
แยกเน้ือ 

เน้ือเป็ด
ดิบ 

กากโครงเป็ด
บด 

โครงเป็ดบด 80.8 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 3 12 สูง 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
น ้า ลา้งเน้ือเป็ดดิบ 

เน้ือเป็ด
ดิบ 

น ้าเสีย 
น ้าจากการ
ลา้งวตัถุดิบ 

* - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เน้ือเป็ดดิบ ลา้งเน้ือเป็ดดิบ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เน้ือเป็ดดิบ อบใหค้วามร้อน 

เน้ือเป็ด
ดิบ 

น ้ามนัเป็ดอบ - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
น ้า 

ลดอุณหภูมิเป็ด
จากการอบ 

เน้ือเป็ด
สุก 

น ้าเสีย 
น ้าจากการฉีด
ลดอุณหภูมิ 

* - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เน้ือเป็ดสุก 

ลดอุณหภูมิเป็ด
จากการอบ 

- - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เน้ือเป็ดสุก ตดัแต่งเน้ือเป็ด 

เน้ือเป็ด
สุก 

โครงเป็ดเลาะ
สุก 

- 1.14 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 2 8 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 

ถงั 
Ingredient 

ปรุงเน้ือเป็ดสุก 
เน้ือเป็ด
สุก 

ถงัพลาสติก 200 
ลิตร 

ถงับรรจุ
เคร่ืองปรุง 

0.63 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 1 4 
ปาน
กลาง 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เป็ดสุก ยา่งเป็ด 

เน้ือเป็ด
ยา่ง 

น ้ามนัเป็ดยา่ง - 17.89 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 3 12 สูง 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
ขา้ว การบรรจ ุ

สินคา้ขา้ว 
เป็ดยา่ง 

- - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
เน้ือเป็ดยา่ง การบรรจ ุ - - - - - - - - - - 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
บรรจุภณัฑ ์ การบรรจ ุ - - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4-2 การตรวจประเมนิละเอียด 

กระบวนการ input process output waste couse 
ปริ 
มาณ 

หน่วย 
การ
เกิด 

ความ
ถี ่

ความ 
รุน 
แรง 

คะ 
แนน 

นัย 
ส าคัญ 

กระบวนการ
ผลิต 

เป็ดยา่ง 
- 

การจดัเก็บ
สินคา้/ 

ขนส่งสินคา้ 

สินคา้ขา้ว 
เป็ดยา่ง 

สินคา้ไม่ได้
คุณภาพ 

สินคา้ตกพ้ืน, 
หมดอาย,ุ รับ
ความเสียหาย
จากการขนส่ง 

21.58 ตนั/ปี 
12 
คร้ัง/
เดือน 

4 2 8 
ปาน
กลาง 

หมายเหตุ: * น ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตหลกั กระบวนการผลิตสนบัสนุน ท่ีถูกรวมในท่อเดียวกนั 
                 ** ของเสียถุงบรรจุภณัฑท์างโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมและวดัปริมาณก่อนส่งก าจดั (ก าจดัโดยวิธีเดียวกนั) 
                 *** ของเสียผลิตภณัฑต์กพ้ืนทางโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมและวดัปริมาณก่อนส่งก าจดั (ก าจดัโดยวิธีเดียวกนั) 
                 **** ของเสียจากการขนส่งทางโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมและวดัปริมาณก่อนส่งก าจดั (ก าจดัโดยวิธีเดียวกนั) 
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จากการตรวจประเมินละเอียดของกระบวนการผลิตหลกัทั้ง 4 กระบวนการผลิตสามารถ
สรุปไดว้่ามีของเสียท่ีมีนยัส าคญัระดับมากทั้งส้ิน จ านวน 4 รายการ คือ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพ 
น ้ าเสีย สินค้าไม่ได้คุณภาพ และเศษโบโลน่า, แฮม หัว-ท้าย ผูว้ิจัยด าเนินการเลือกของเสียท่ีมี
นัยส าคัญมา 2 รายการ ในการหาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) เน่ืองจากของเสียทั้ง 2 รายการ มีความถ่ีในการเกิดของเสีย และมีปริมาณมาก รวมถึง
ของเสียทั้ง 2 ชนิด สามารถน ากลบัมาเพิ่มมูลค่า หรือใชซ้ ้ าได ้โดยสามารถระบุรายละเอียดของเสีย
ไดด้งัตารางท่ี 4-3 
ตารางท่ี 4-3 รายละเอยีดของเสีย 

ล าดับ ชนิดของเสีย ปริมาณ สาเหตุการเกดิของเสีย การจัดการ 
1. ผลิตภณัฑท่ี์

ไม่ไดคุ้ณภาพ 
14.31 ตนั/ปี 
(แบ่งเป็นสินคา้ 
test และไม่ติด
พริก 30 % และ
ผลิตภณัฑต์กพื้น 
70 %) 

ผลิตภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพ 
(ผิดขนาด, ไม่ติดพริก, 
ผลิตภณัฑต์กพื้น) 

ขายเป็นอาหารปลา, 
ขายเป็นสินคา้ test  
ในราคาพนกังาน 
(สินคา้ทดลอง
เคร่ืองจกัรตอนเปิด
เคร่ืองจกัรประจ าวนั) 

2. น ้าเสีย 627.33 ลบ.ม./
เดือน หรือ 
7,527.96 ลบ.ม./
ปี 

น ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

บ่อบ าบดัรวมของ
โรงงาน และส่งก าจดั 
โดยโรงงานประเภท 
101 

 

4.4 การสร้างข้อเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด 

จากการตรวจประเมินละเอียดกระบวนการผลิต และน าของเสียท่ีมีนัยส าคญัมากมาสร้าง
ขอ้เสนอการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสีย และ
เพิ่มรายไดจ้ากของเสียท่ีเกิดขึ้น โดยจะพิจารณาจากความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์เป็นหลกัวา่มี
ความคุม้ค่าดา้นการลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุนหรือไม่ โดยผูว้ิจยัจะพิจารณาจาก 
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ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) 

ระยะเวลาคืนทุน (ปี) =  
เงินทุนทั้งหมด (บาท)

เงินก าไรเฉล่ียต่อปี (
บาท
ปี )

 

 
มูลค่าเงินปัจจุบนั (Net Present Valve / NPV) 
ใหดู้เพิ่มเติมจากระยะเวลาคืนทุนโดยในโครงการจะเป็นไปไดเ้ม่ือ NPV เป็นค่าบวก ค านวณจาก 

𝑵𝑷𝑽 =  ∑
𝑭

(𝟏 + 𝒊)𝑱
− 𝑻𝑰𝑪

𝒏

𝑱=𝟏

 

 
อตัราตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return / IRR) ใชร่้วมกบั NPV โดยค านวณจาก 

𝐈𝐑𝐑 = อตัราดอกเบ้ียตวัต ่า
+ ผลต่างระหวา่งอตัราส่วนลดทั้งสอง 

× [
𝐍𝐏𝐕 ท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า

ผลต่าง 𝐍𝐏𝐕 ท่ีใชอ้นัตราดอกเบ้ียทั้งสอง
] 

 
ข้อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด 

จากขอ้เสนอขอ้เสนอการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตสามารถน ามา
พิจารณาความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ โดยจะพิจารณาจาก 

4.4.1 ผลติภัณฑ์ท่ีไม่ได้คุณภาพ 
จากปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากขั้นตอนการหัน่ผิดขนาด, ไม่ติดพริก, ผลิตภณัฑต์กพื้นจาก

การล าเลียงบนสายพาน จ านวน 14.31 ตนั/ปี จากการสอบถามพบว่าแบ่งเป็นสินคา้ test สินคา้
ทดลองเคร่ืองจกัรตอนเปิดเคร่ืองจกัรประจ าวนั และสินคา้ประเภทโบโลน่าท่ีไม่ติดพริก ประมาณ 
30 % ของของเสียทั้งหมด และผลิตภณัฑต์กพื้นจากการล าเลียงผลิตภณัฑเ์พื่อบรรจุในขั้นตอนการ
บรรจุสินคา้ โดยสินคา้ test ท่ีเกิดขึ้นจะน าออกมาขายใหก้บัพนกังานในราคาพนกังาน ส่วนโบโลน่า
ท่ีไม่ติดพริกจะน าไป Reprocess และผลิตภณัฑ์ท่ีตกพื้น ปริมาณ 70% ซ่ึงจะก าจดัดว้ยวิธีการขาย
เป็นอาหารปลาในราคา 5.05 บาท/กิโลกรัม จากการสูญเสียท่ีเกิดขึ้น จึงไดเ้สนอแผนการลดความ
สูญเสียดงัน้ี 
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4.4.1.1 สร้างอุปกรณ์อตัโนมติัในการรองรับผลิตภณัฑไ์ม่ใหต้กพื้น 
จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมใชส้ายพานในการล าเลียงผลิตภณัฑ์จากขั้นตอนหน่ึงไป

ยงัอีกขั้นตอนหน่ึง ท าใหเ้กิดความสูญเสียจากการท่ีผลิตภณัฑต์กสายพาน เป็นจ านวน 10.017 ตนั/ปี 
ผูว้ิจยัจึงเสนอให้สร้างอุปกรณ์อตัโนมติัในการรองรับผลิตภณัฑไ์ม่ให้ตกพื้น อยู่ดา้นล่างสายพาน
เพื่อเป็นการป้องกนัการสูญเสียผลิตภณัฑจ์ากการตกพื้น เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หากผลิตภณัฑต์กพื้น หรือปนเป้ือน ผลิตภณัฑช้ิ์นนั้นก็จะถูกตีว่าเป็น
ของเสียทนัที โดยสามารถคิดพิจารณาความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นระยะเวลาคืนทุน 
(Pay Back Period) และ อตัราตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return / IRR) ไดโ้ดยแสดงการ
ค านวณดงัตารางท่ี 4-4 - ตารางท่ี 4-7 โดยรายละเอียดการค านวณจะแสดงในภาคผนวก ก 
ตารางท่ี 4-4 เงินลงทุนในปีปัจจุบันต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
ค่าแรงพนกังาน (1 คน/วนั) 1,000.00 
ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม (ถุงมือ, ผา้วน, น ้ามนัหล่อล่ืน) 300.00 
ค่าแผน่สตนเลส (1 แผน่ ขนาด 1 X 2 เมตร) 1,600.00 
ลวดเติมอาร์กอนสแตนเลส (1 หลอด) 350.00 

รวมทั้งสิน 3,250.00 
 
ตารางท่ี 4-5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 20,000.00 

รวมทั้งสิน 20,000.00 
 
ตารางท่ี 4-6 รายได้ท่ีได้รับต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
รายไดจ้ากการด าเนินการ 4,193,682.15 

รวมทั้งสิน 4,193,682.15 
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ตารางท่ี 4-7 การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

ปีท่ี เงินลงทุน (-) ค่าใช้จ่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3% 
0 -3250   - 3,250.00  
1  20,000.00    4,184,381.64  4,164,381.64     4,039,450.19  
2  20,000.00    4,184,381.64  4,164,381.64     3,918,266.69  
3  20,000.00    4,184,381.64  4,164,381.64     3,800,718.68  

IRR 128135%   
DPB   0.00 

 
จากการค านวณดา้นเศรษฐศาสตร์ของการสร้างอุปกรณ์ในการรองรับผลิตภณัฑ์ไม่ให้ตก

พื้นเพื่อลดการสูญเสียของผลิตภณัฑจ์ากการตกหล่น พบว่ามีการลงทุนจากการติดตั้งอุปกรณ์ก่อน
เร่ิมด าเนินการทั้งสิน 3,250 บาท/ปี มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุง
ประจ าปี 20,000 บาท/ปี รายไดท่ี้เพิ่มขึ้นหลงัจากการติดตั้งอุปกรณ์อตัโนมติัในการรองรับผลิตภณัฑ์
ตกพื้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลิตภณัฑไ์ส้กรอก 1,337,294 บาท/ปี ผลิตภณัฑโ์บโลน่า 883,974 บาท/
ปี และผลิตภณัฑ์แฮม 2,023,000 บาท/ปี รวมทั้งหมด 4,244,268 บาท/ปี และน ารายไดท่ี้เกิดขึ้นมา
ลบกับผลประหยดัจากค่าก าจัดท่ีเ กิดขึ้ น 50,586 บาท/ปี ฉะนั้นจะมีรายได้จากการด าเนินการ
แผนงานคือ 4,193,683 บาท/ปี ทั้งน้ียงัสามารถลดการสูญเสียจากผลิตภณัฑต์กพื้นไดท้ั้งหมด 100% 
โดยมีผลตอบแทนในการลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนปีท่ีคุม้ค่า โดยผูว้ิจยัคิดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์อตัโนมติั 3 ปี คือทุก 3 ปีจะมีการเปล่ียนอุปกรณ์ชุดใหม่ เน่ืองจากระยะเวลาท่ีติดตั้ง และลด
ความเส่ือมสภาพท่ีอาจจะส่งผลใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความเสียหายจากการท่ีอุปกรณ์ช ารุด  

4.4.1.2 การซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของสินค้า test และ 
โบโลน่าไม่ติดพริก 

จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมมีของเสียเกิดขึ้นจากขั้นตอนการหั่นของสินคา้ตอนเปิด
เคร่ืองเพื่อเป็นการ test เคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมด าเนินการผลิต และมีโบโลน่าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพคือการท่ี
สินคา้มีปัญหาไม่ติดพริกท าให้เกิดเป็นของเสีย เป็นจ านวน 4.293 ตนั/ปี โรงงานอุตสาหกรรมจึงมี
การเสนอแนวทางการน าของเสียกลับมา Reprocess เพื่อลดการเกิดของเสียและเพิ่มมูลค่าของเสียท่ี
เกิดขึ้ น โดยสามารถคิดพิจารณาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ทั้ งด้านระยะเวลาคืนทุน  
(Pay Back Period) และ อตัราตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return / IRR) ไดโ้ดยแสดงการ
ค านวณดงัตารางท่ี 4-8 - ตารางท่ี 4-11 
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ตารางท่ี 4-8 เงินลงทุนในปีปัจจุบันต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
เคร่ืองบดแยก Casing 2,000,000.00 

รวมทั้งสิน 2,000,000.00 

 
ตารางท่ี 4-9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและเปล่ียนอุปกรณ์ 500,000.00 

รวมทั้งสิน 500,000.00 
 
ตารางท่ี 4-10 รายได้ท่ีได้รับต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
รายไดจ้ากการด าเนินการ 675,495.65 

รวมทั้งสิน 675,495.65 
 
ตารางท่ี 4-11 การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

ปีท่ี เงินลงทุน (-) ค่าใช้จ่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3% 
0 -2000000     -2,000,000.00    
1   500,000.00  675,495.65  175,495.65  170,230.78  
2   500,000.00  675,495.65  175,495.65  165,123.86  
3   500,000.00  675,495.65  175,495.65  160,170.14  
4   500,000.00  675,495.65  175,495.65  155,365.04  
5   500,000.00  675,495.65  175,495.65  150,704.09  
6   500,000.00  675,495.65  175,495.65  146,182.96  
7   500,000.00  675,495.65  175,495.65  141,797.47  
8   500,000.00  675,495.65  175,495.65  137,543.55  
9   500,000.00  675,495.65  175,495.65  133,417.24  

10   500,000.00  675,495.65  175,495.65  129,414.73  
IRR -22%  
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ตารางท่ี 4-11 การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

ปีท่ี เงินลงทุน (-) ค่าใช้จ่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3% 

DPB  11.75 
 
จากการค านวณดา้นเศรษฐศาสตร์ในการซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของ

สินคา้ test และโบโลน่าไม่ติดพริก พบว่ามีการลงทุนจากการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนเร่ิมด าเนินการทั้ง
สิน 2,000,000 บาท/ปี มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการดูแลรักษา การซ่อมและการเปล่ียน
อุปกรณ์ประจ าปี 500,000 บาท/ปี รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นหลงัจากการติดตั้งเคร่ืองบดแยก Casing ของ
สินค้า test และโบโลน่าไม่ติดพริกทั้งหมด 1,401,988 บาท/ปี โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอก  
844,054 บาท/ปี และผลิตภณัฑโ์บโลน่า  557,934 บาท/ปี ทั้งน้ียงัสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ test 
และโบโลน่า ทั้งหมด 100% และเม่ือน ามาลบกบัค่าก าจดั และการขายสินคา้ test ในราคาพนกังาน 
พบว่าได้ก าไรจากการด าเนินแผนงาน 675,496 ตัน/ปี และเม่ือวิเคราะห์ความคุ ้มทุนในด้าน
เศรษฐศาสตร์ พบวา่มีผลตอบแทนในการลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนท่ีไม่คุม้ค่า โดยผูว้ิจยัคิดอายุ
การใช้งานของเคร่ืองบดแยก Casing 10 ปี คือทุก 10 ปี ตอ้งมีการประเมินการเปล่ียนอุปกรณ์ชุด
ใหม่ เพื่อลดความเส่ือมสภาพท่ีอาจจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เกิดความเสียหายจากการท่ีอุปกรณ์ช ารุด 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบวา่ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ 10 ปี ในการด าเนินการถึงจะมีความคุม้ทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีทางโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเคร่ืองบดแยก Casing ในราคาท่ีต ่ากว่าราคาท่ีเสนอแลว้
วิเคราะห์ความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตร์อีกคร้ังวา่ควรจดัท าแผนงานดงักล่าวหรือไม่ 

4.4.2 น ้าเสีย 
จากกิจกรรมการผลิตท าให้เกิดน ้ าเสียขึ้นปริมาณ 627.33 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นปริมาณ 

7,527.96 ลบ.ม./ปี จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมมีบ าบัดน ้ าเสียโดยระบบ Anarobic Baffle 
Reactor (ABR) มีลกัษณะเป็นบ่อและมีแผน่กั้นในแนวตั้งวางสลบักนั เพื่อบงัคบัทิศทางการไหลขึ้น
ลงสลับกันไป เพื่อกรองสารแขวนลอยขนาดใหญ่ หลังจากนั้นน ้ าเสียจะเข้าระบบบ าบัดแบบ 
Activated Sludge (AS) เป็นการบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพแบบใชอ้อกซิเจน โดยอาศยัส่ิงมีชีวิตจ าพวก
จุลินทรียใ์นการย่อยสลายให้น ้ าเสียมีค่าความสกปรกน้อยลง โดยน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัทางโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไปบ าบดัต่อโดยส่งไปโรงงานประเภท 101 คือ มีค่าบ าบดั 195,727 บาท/ปี (ส่ง
บ าบดั 100%) จากค่าบ าบดัน ้าเสียท่ีเกิดขึ้น ผูวิ้จยัจึงเสนอการเพิ่มกระบวนการผลิตน ้าท่ีไดม้าตรฐาน
ส าหรับการน าน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัเวียนกลบัมาใชใ้หม่ โดยเพิ่มขั้นตอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ี
ทางโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการอยู่แลว้ มีน ้าเสียขาออกอยูท่ี่ 31.36 ลบ.ม./วนั ซ่ึงระบบบ าบดั
น ้าเสียดว้ยระบบน ้ า Reverse Osmosis System (RO) มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 48 ลบ.ม./วนั (2,000 ลิตร/
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ชั่วโมง) ระบบบ าบัดน ้ า RO เป็นการกรองผ่านเยื่อกรองท่ีเรียกว่า Membrane ท่ีท ามาจากใย
สังเคราะห์ มีความละเอียดมาก (0.0001 ไมครอน) ซ่ึงท าให้ส่ิงปนเป้ือน รวมทั้งเช้ือโรคต่าง ๆ ไม่
สามารถแทรกตวัเล็ดลอดผ่าน Membrane ได้ โดยหลงัจากผ่านการบ าบัดก็สามารถน าน ้ าท่ีผ่าน
บ าบัดกลับมาเวียนใช้ซ ้ าในขั้นตอนการล้างพื้นห้องน ้ า  ชักโครก รดน ้ าต้นไม้ เ น่ืองจากมี
ประสิทธิภาพดีกว่าการบ าบดัน ้ าท่ีโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการอยู่ โดยสามารถคิดพิจารณา
ความเป็นไปไดด้า้นเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) และ อตัราตอบแทน
การลงทุน (Internal Rate of Return / IRR) ไดโ้ดยแสดงการค านวณดงัตารางท่ี 4-12 – ตารางท่ี 4-15 
ตารางท่ี 4-12 เงินลงทุนในปีปัจจุบันต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
เคร่ืองกรองน ้า 149,000.00 
ค่าติดตั้งเหมาจ่าย 30,000.00 

รวมทั้งสิน 179,000.00 
 
ตารางท่ี 4-13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
ไส้กรองน ้า Membrane 33,000.00 
Vessel Stainless 3,700.00 
ค่าดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ 10,000.00 

รวมทั้งสิน 46,700.00 
 
ตารางท่ี 4-14 รายได้ท่ีได้รับต่อปี 

รายการ จ านวนเงิน 
ประหยดัค่าบ าบดัน ้า 195,726.96 

รวมทั้งสิน        195,726.96 
 
ตารางท่ี 4-15 การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

ปีท่ี เงินลงทุน (-) ค่าใช้จ่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3% 
0 -179000   -       179,000.00  
1  46,700.00 195,726.96 149,026.96        144,556.15  
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ตารางท่ี 4-15 การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

ปีท่ี เงินลงทุน (-) ค่าใช้จ่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3% 
2   46,700.00 195,726.96 149,026.96        140,219.47  
3   46,700.00 195,726.96 149,026.96        136,012.88  
4   46,700.00 195,726.96 149,026.96        131,932.50  
5   46,700.00 195,726.96 149,026.96        127,974.52  
6   46,700.00 195,726.96 149,026.96        124,135.29  
7   46,700.00 195,726.96 149,026.96        120,411.23  
8   46,700.00 195,726.96 149,026.96        116,798.89  
9   46,700.00 195,726.96 149,026.96        113,294.92  

10   46,700.00 195,726.96 149,026.96        109,896.08  
IRR 79%  
DPB  1.24 

 
จากการค านวณด้านเศรษฐศาสตร์ในการติดตั้งเคร่ือง RO เพื่อน ้ ากลับมาใช้ซ ้ าภายใน

โรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีการลงทุนจากการติดตั้งระบบ RO ทั้งสิน 179,000 บาท/ปี มีค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานในการดูแลรักษา การซ่อมและการเปล่ียนอุปกรณ์  (ไส้กรอง และ  Vessel 
Stainless) ประจ าปี 46,700 บาท/ปี หากทางโรงงานอุตสาหกรรมมีการติดตั้งระบบน ้ า RO และเวียน
น ้ ากลบัมาใชซ้ ้ าไดเ้กือบทั้งหมด 100% (โดยทัว่ไปแลว้น ้ า RO สามารถน ากลบัมาใช้ซ ้าได ้40% คือ
น ้ าดี และอีก 60% คือน ้ าเสีย แต่สามารถน ากลบัเขา้ระบบบ าบดัเพื่อเปล่ียนน ้ าเสียเป็นน ้ าดี และน า
กลบัมาใชซ้ ้ าได ้(ระบบน ้ าอุตสาหกรรม, 2563) ดงันั้นจะท าให้ประหยดัค่าส่งน ้ าออกไปบ าบดันอก
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเงิน 195,727 บาท/ปี ทั้งน้ีนอกจากจะสามารถประหยดัค่าบ าบดัน ้ าแลว้ ก็
ยงัสามารถช่วยลดค่าน ้าประปาท่ีตอ้งจ่ายเขา้โรงงานอุตสาหกรรมอีกดว้ย จากการวิเคราะห์ความคุม้
ทุนในดา้นเศรษฐศาสตร์ พบว่ามีผลตอบแทนในการลงทุน และมีระยะเวลาคืนทุนปีท่ีคุม้ค่า โดย
ผูว้ิจยัคิดอายกุารใชง้านของเคร่ืองกรองน ้าระบบ RO 10 ปี แต่มีค่าใชจ่้ายในการเปลี่ยนไส้กรอง และ
ค่าดูแลรักษาเบด็เตลด็ประจ าปี 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปอาหารแห่ง
หน่ึง โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัการ
เทคโนโลยีสะอาดท่ีเหมาะสมและมีความคุม้ทุนในการด าเนินการ โดยสามารถสรุปผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคข์องผูวิ้จยัดงัน้ี 

5.1 เพ่ือศึกษา และประเมินนัยส าคญัของของเสีย ในการประยุกต์ใช้หลกัการเทคโนโลยี
สะอาดในการลดปริมาณของเสีย 

จากการศึกษาขอ้มูลกระบวนการผลิต ของเสีย และสาเหตุการเกิดของเสีย พบว่าของเสีย
ส่วนใหญ่ของทางโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของเสียท่ีสามารถเน่าเสียได ้และน ้ าเสีย โดยในปัจจุบนั
ทางโรงงานอุตสาหกรรมมีการส่งขายให้เป็นอาหารปลา และบางส่วนท่ีไม่ไดรั้บความเสียหายใน
เชิงมูลค่าจะน ากลบัมา Reprocess ในส่วนของน ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมจะถูกรวบรวมจากทุก
แหล่งก าเนิดเพื่อบ าบดัภายในโรงงานอุตสาหกรรมเอง โดยระบบ Anarobic Baffle Reactor (ABR) 
ควบคู่กบัระบบ Activated Sludge (AS) ก่อนท่ีจะน าส่งไปบ าบดัภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม 

ดา้นการจดัท าบญัชีรายการของเสีย เพื่อประเมินนยัส าคญัของของเสีย มีกระบวนการผลิต
หลกัทั้งหมด 4 กระบวนการ มีกิจกรรมรวมคือ 54 กิจกรรม โดยมีของเสียท่ีเกิดขึ้นท่ีมีนัยส าคญั 
จ านวน 4 รายการ คือ ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพ น ้ าเสีย สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ และเศษโบโลน่า, แฮม 
หวั-ทา้ย 
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5.2 เพ่ือศึกษาการน าหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในการลดปริมาณของเสีย โดย
พจิารณาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 

จากการประเมินนยัส าคญัของของเสียโดยเร่ิมจากการตรวจประเมินละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
ของการเกิดของเสีย โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษาของเสีย จ านวน 2 รายการ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพ เสนอแนวทาง จ านวน 2 แนวทาง คือ สร้างอุปกรณ์อตัโนมติั

ในการรองรับผลิตภัณฑ์ไม่ให้ตกพื้น และการลงทุนซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพื่อลด

การสูญเสียของสินคา้ test และโบโลน่าไม่ติดพริก  

2. น ้ าเสีย คือการติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าเสียด้วยระบบน ้ า Reverse Osmosis System (RO) 

เพื่อน าน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัมาท าให้สะอาดมากขึ้น และสามารถเวียนกลบัมาใชซ้ ้ าไดใ้น

กระบวนการลา้งพื้น ชกัโครก หรือการรดน ้าตน้ไม ้ 

สาเหตุในการเลือกของเสียทั้ง 2 รายการเน่ืองจากเป็นของเสียท่ีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และ
หากพิจารณาจะพบวา่ของเสียทั้ง 2 รายการสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้า เพื่อสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มจากของ
เสีย นอกจากน้ียงัสามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น สร้างขอ้เสนอในการน าหลกัการเทคโนโลยี
สะอาดมาประยุกต์ใช้ โดยจะพิจารณาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ โดยค านึงถึงงบประมาณ
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม  

5.3 เสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาดท่ีมีความคุ้มทุนกบั
โรงงานอุตสาหกรรม 

จากการเสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดท่ีมีความคุม้ทุนกบั
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งส้ินจ านวน 3 แผน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การสร้างอุปกรณ์อตัโนมติัในการรองรับผลิตภณัฑไ์ม่ใหต้กพื้น 

จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมมีของเสียจ านวกผลิตภณัฑต์กพื้น เป็นจ านวน 10.017 ตนั/
ปี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการลดของเสียโดยการใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด คือการสร้างอุปกรณ์
อตัโนมติัในการรองรับผลิตภัณฑ์ไม่ให้ตกพื้น จากการประเมินความเป็นได้ทางเศรษฐศาสตร์ 
พบว่า หากทางโรงงานอุตสาหกรรมจะลงทุนกับแผนงานดังกล่าวสามารถลงมือปฏิบติัได้ทนั ที
เน่ืองจากมีกระบวนการด าเนินงานท่ีไม่ซ ้ าซ้อน และใช้งบประมาณท่ีไม่สูงทั้งน้ียงัสามารถเพิ่ม
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มูลค่าใหข้องเสียกลายเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้100% คิดเป็นค่าใชจ่้าย 4,244,268 บาท/ปี และเม่ือน ารายได้
มาลบกับผลประหยดัจากค่าก าจดัท่ีเกิดขึ้น 50,586 บาท/ปี ฉะนั้นจะมีรายได้จากการด าเนินการ
แผนงานคือ 4,193,683 บาท/ปี และมีความคุม้ทุนตั้งแต่เดือนแรกท่ีด าเนินการตามแผนงาน จากการ
ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองจกัรสามารถลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น (อรรถพล เสนาะเสียง, 2559) 
สามารถท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ และลดปริมาณของเสีย
ท่ีเกิดขึ้นได ้

2. การซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของสินคา้ test และโบโลน่าไม่ติดพริก 

จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมมีของเสียจ านวกผลิตภณัฑต์กพื้น เป็นจ านวน 4.293 ตนั/
ปี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางการลดของเสียโดยการใชห้ลกัการเทคโนโลยีสะอาด คือการซ้ือเคร่ืองบด
แยก Casing เพื่อลดการสูญเสียของสินคา้ test และโบโลน่าไม่ติดพริกจากการประเมินความเป็นไป
ไดท้างเศรษฐศาสตร์ พบว่า หากทางโรงงานอุตสาหกรรมจะลงทุนกบัแผนงานดงักล่าวสามารถลง
มือปฏิบติัไดแ้ต่ไม่ทนัทีเน่ืองจากมีการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงเม่ือลองเทียบกับปริมาณของเสียท่ี
เกิดขึ้นจะคุม้ค่ามากกว่า 10 ปี โดยคิดเป็นรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นหลงัจากการติดตั้งเคร่ืองบดแยก Casing 
คือ  1,401,988 บาท/ปี น ามาลบกบัค่าก าจดั และการขายสินคา้ test ในราคาพนกังาน พบว่าไดก้ าไร
จากการด าเนินแผนงาน  675,496 ตนั/ปี 

3. การติดตั้งระบบน ้า Reverse Osmosis System (RO) 

จากเดิมทางโรงงานอุตสาหกรรมมีการด าเนินกิจกรรมท่ีท าให้เกิดน ้ าเสีย ปริมาณ 7,527.96 
ลบ.ม./ปี ผูวิ้จยัจึงเสนอแนวทางการน าน ้ าเสียกลบัมาใชซ้ ้ าภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้
หลกัการเทคโนโลยีสะอาด คือการติดตั้งระบบน ้ า RO เพิ่มเติมจากระบบบ าบดัของทางโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า หากทางโรงงาน
อุตสาหกรรมจะลงทุนกบัแผนงานดงักล่าวสามารถลงมือปฏิบติัไดแ้ต่ไม่ทนัทีเน่ืองจากมีการลงทุน
ท่ีค่อนขา้งสูง และมีค่าใชจ่้ายรายปีค่อนขา้งสูงเน่ืองจากตอ้งมีการเปล่ียนท่อรายปี หรือในกรณีท่อ
ตนัระหว่างปี แต่หากด าเนินการติดตั้งจะสามารถน าน ้ ากลบัมาใช้ซ ้ าได ้100% ทั้งการลดน ้ าตน้ไม ้
การน าน ้ าไปล้างห้องน ้ า ล้างพื้น หรือน ้ าชักโครก เน่ืองจากน ้ าท่ีมีการผ่านบ าบัด RO จะท าให้
คุณภาพของน ้ าดีขึ้นกว่าระบบ AS ซ่ึงสามารถประหยดัไดท้ั้งค่าก าจดั คิดเป็นเงิน 195,727 บาท/ปี 
โดยมีความคุม้ทุนอยู่ท่ี 1 ปี 3 เดือน (วรธัช เจริญรัมย ,์ 2557 และวสรรณ์ กนัเช้ือ และคณะ, 2559)  
หากโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการติดตั้งระบบ RO เพิ่มเติมนอกจากจะเป็นการประหยดัค่าบ าบดั
น ้าเสียแลว้ ยงัเป็นการประหยดัค่าน ้าประปาท่ีใชใ้นกระบวนการรดน ้ าตน้ไม ้และระบบชกัโครกได้
อีกดว้ย และหากในอนาคตทางโรงงานอุตสาหกรรมมีการติดตั้งระบบฆ่าเช้ือเพิ่มเติมก็สามารถน า
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น ้ าท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัน ากลบัมาลา้งพื้นโรงงานเพื่อเป็นการประหยดัประปาในขั้นตอนการ
ลา้งพื้นอีกทางหน่ึง 

จากการเสนอแนวทางในการปรับปรุงโดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดท่ีมีความคุม้ทุนกบั
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิน 3 แผนงานเพื่อหาขอ้เสนอในการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น การเพิ่ม
มูลค่าของเสีย รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้า ซ่ึงแนวทางท่ีเสนอสามารถปรับประยกุตใ์ห้ใช้ได้
กบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการประกอบกิจการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อก าเนิดของเสียใน
ลกัษณะเดียวกนัได ้

5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา เก่ียวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห่งหน่ึง จึงไดท้ าการรวบรวมขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงาน
จากตวัแทนของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดงักล่าว และคณาจารยค์ณะกรรมการสอบปาก
เปล่ารายงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ี มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากการด าเนินการตามแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้น
การลดปริมาณของเสีย หรือการน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้า หรือการเพิ่มมูลค่าของเสีย 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัอุตสาหกรรมท่ีมีกิจกรรมการเกิดของเสียในลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัได ้

2. ควรมีการศึกษาตน้ทุนของอุปกรณ์ท่ีรอบดา้นมากยิง่ขึ้น เช่น ค่าไฟ ค่าองคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยสีะอาด เป็นตน้ 

3. ในอนาคตควรมีการพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสีย หรือเพิ่มขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสียให้
สามารถน าน ้าเสียกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิตได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และการด าเนินกิจการ 

4. ควรมีการศึกษาวิจยัผลกระทบใหค้รอบคลุมในทุกดา้น หาแนวทางการแกไ้ขของ
ของเสียท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยัง่ยนืดา้นการจดัการของเสียภายในองคก์ร 

5. ควรเพิ่มวิธีการเก็บขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถาม หรือการสังเกตการณ์ ณ พื้นท่ี
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากยิง่ขึ้นในการท าวิจยั 

6. ในส่วนของแผนงานขอ้เสนอติดตั้งเคร่ืองบดแยก Casing หากทางโรงงาน
อุตสาหกรรมจะด าเนินการซ้ือเคร่ืองบดแยก ควรพิจารณาเคร่ืองจกัรท่ีมีขนาดเลก็ 
แต่สามารถใชง้านได ้เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในดา้นเศรษฐศาสตร์มากยิง่ขึ้น 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใช้หลกัการเทคโนโลยีสะอาด 
(Clean Technology) ดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาความคุม้ทุนในการด าเนินแผนงาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Excel ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี รายละเอียดดงัน้ี 

1. การสร้างอุปกรณ์อตัโนมัติในการรองรับผลติภัณฑ์ไม่ให้ตกพื้น 

มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
• การค านวณเงินลงทุนในปีปัจจุบนั (ปีท่ี 0) 

 
 

• ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 

 
 

• รายไดท่ี้ไดรั้บต่อปี 

 
  

เงินลงทุนในปีปัจจบุนั (ปีท่ี 0)

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 คา่แรงพนักงาน (1 คน/วนั)               1,000.00

2 คา่อุปกรณเ์พิ่มเติม (ถุงมอื, ผา้วน,                  300.00

3 คา่แผ่นสแตนเลส (1 แผ่น)               1,600.00

4 ลวดเติมอาร์กอนสแตนเลส (1 หลอด)                  350.00

รวมทั้งส้ิน 3,250.00            

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 คา่ซ่อมบ ารุงรักษาและท าความสะอาด             20,000.00

รวมทั้งส้ิน 20,000.00          

รำยกำร จ  ำนวนเงิน

รายไดจ้ากการด าเนินการ        4,193,682.15

รวมทั้งส้ิน 4,193,682.15     
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สามารถค านวณรายไดท่ี้ไดรั้บต่อปีไดด้งัน้ี 
- ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดคุ้ณภาพ 10.017 ตนั/ปี (70%)    
- วิธีก าจดัแบบเดิม ขายเป็นอาหารปลา 5.05 บาท/กิโลกรัม    
- รายไดจ้ากการด าเนินการ (เก่า) 10.017 x 5.05 = 50,585.85 บาท/ปี    
- สามารถลดผลิตภณัฑต์กพื้นได ้100% 

เทียบจากน ้ าหนักสินคา้ แต่ละชนิดท่ีเกิดขึ้น โดยทั้ง 3 กระบวนการมีการก าลงัการผลิตท่ี
เท่ากนั ของเสีย 70% จะเท่ากบั 10.017 t/y (เฉล่ียแต่ละ process เกิดของเสีย 3.4 t/y ) 

- น ้าหนกัไส้กรอก 1 ถุง = 150 g ราคา 59 บาท 
- โบโลน่า 1 ถุง = 150g ราคา 39 บาท 
- แฮม 1 ถุง = 200g ราคา 119 บาท 

 
• เทียบน ้าหนกัของเสียท่ีเกิดขึ้นกบัสินคา้และคิดเป็นจ านวนเงิน จะได ้

 
 

• รายไดจ้ากการด าเนินการเม่ือหกัรายไดจ้ากการด าเนินแบบเก่า 

 
 

• การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

 

รำยกำร น ้ำหนกัของเสีย (กรมั) น ้ำหนกัผลิตภณัฑ ์(กรมั) จ  ำนวน (ถุง) รำคำขำย (บำท) รำยได ้(บำท)

ไสก้รอก 3,400,000 150 22,666    59 1,337,294.00 

โบโลน่า 3,400,000 150 22,666    39 883,974.00    

แฮม 3,400,000 200 17,000    119 2,023,000.00 

4,244,268    รำยไดจ้ำกกำรด ำเนิกำร

รายไดจ้ากการด าเนินการ (ใหม)่ 4,244,268

รายไดจ้ากการด าเนินการ (เก่า) 50,585.85

รายได้จากการด าเนินการ (รายได้จริง) 4,193,682.15

ปีท่ี เงินลงทุน(-) คา่ใชจ้่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3%

0 -3250 3,250.00-           

1 20,000.00 4,193,682.15    4,173,682.15    4,048,471.69     

2 20,000.00 4,193,682.15    4,173,682.15    3,927,017.53     

3 20,000.00 4,193,682.15    4,173,682.15    3,809,207.01     

IRR 128421%

DPB 0.00
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2. การซ้ือเคร่ืองบดแยก Casing เพ่ือลดการสูญเสียของสินค้า test และโบโลน่าไม่ติดพริก 

มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
 

• การค านวณเงินลงทุนในปีปัจจุบนั (ปีท่ี 0) 

 
 

• ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 

 
 

• รายไดท่ี้ไดรั้บต่อปี 

 
 
สามารถค านวณรายไดท่ี้ไดรั้บต่อปีไดด้งัน้ี 

- ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 4.293 ตนั/ปี (30%) เฉล่ียแต่ละ process เกิดของเสีย 2.146 t/y 
(โบโลน่า + สินคา้ test)  

- ขายเป็นอาหารปลา 5.05 บาท/กิโลกรัม    
- ขายเป็นสินคา้ test ใหพ้นกังานในราคาพนกังาน ราคาถุงละ 50 บาท (สามารถลดสินคา้ test 

ได ้100%) 
 
 

 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 เคร่ืองบดแยก Casing        2,000,000.00

รวมทั้งส้ิน 2,000,000.00     

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและเปล่ียนอุปกรณ์           500,000.00

รวมทั้งส้ิน 500,000.00        

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 รายไดจ้ากการด าเนินการ           576,345.70

รวมทั้งส้ิน 576,345.70        
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• รายไดจ้ากการด าเนินการ (เก่า) 

 
 

• รายไดจ้ากการด าเนินการ (ใหม่) 

 
  

• รายไดจ้ากการด าเนินการเม่ือหกัรายไดจ้ากการด าเนินแบบเก่า 

 
 

• การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

 
 

รำยกำร น ้ำหนกัของเสีย น ้ำหนกัผลิตภณัฑ ์(กรมั) จ  ำนวน (ถุง) ขำย (บำท/ถุง) รำยได้

ขายเป็นอาหารปลา 2,147 Kg - - - 10,842.35     

ขายเป็นสินคา้ Test 2,147,000 g 150 14,313.00 50 715,650.00   

726,492      รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำร (เกำ่)

รำยกำร น ้ำหนกัของเสีย (กรมั) น ้ำหนกัผลิตภณัฑ ์(กรมั) จ  ำนวน (ถุง) รำคำขำย (บำท) รำยได ้(บำท)

ไสก้รอก 2,146,000 150 14,306      59 844,054.00   

โบโลน่า 2,146,000 150 14,306      39 557,934.00   

1,401,988   รำยไดจ้ำกกำรด ำเนิกำร

รายไดจ้ากการด าเนินการ (ใหม)่ 1,401,988

รายไดจ้ากการด าเนินการ (เก่า) 726,492.35

รายได้จากการด าเนินการ (รายได้จริง) 675,495.65

ปีท่ี เงินลงทุน(-) คา่ใชจ้่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3%

0 -2000000 2,000,000.00-       

1 500,000.00 675,495.65       175,495.65          170,230.78       

2 500,000.00 675,495.65       175,495.65          165,123.86       

3 500,000.00 675,495.65       175,495.65          160,170.14       

4 500,000.00 675,495.65       175,495.65          155,365.04       

5 500,000.00 675,495.65       175,495.65          150,704.09       

6 500,000.00 675,495.65       175,495.65          146,182.96       

7 500,000.00 675,495.65       175,495.65          141,797.47       

8 500,000.00 675,495.65       175,495.65          137,543.55       

9 500,000.00 675,495.65       175,495.65          133,417.24       

10 500,000.00 675,495.65       175,495.65          129,414.73       

IRR -22%

DPB 11.75
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3. การติดตั้งระบบน ้า Reverse Osmosis System (RO) 

มีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
 

• การค านวณเงินลงทุนในปีปัจจุบนั (ปีท่ี 0) 

 
 

• ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่อปี 

 
 

• รายไดท่ี้ไดรั้บต่อปี 

 

 

 

 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 เคร่ืองกรองน ้า           149,000.00

2 คา่ติดตั้งเหมาจ่าย             30,000.00

รวมทั้งส้ิน 179,000.00        

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 ไสก้รองน ้าเมมเบรน             33,000.00

2 Vessel Stainless               3,700.00

3 คา่ดแูลรักษาและเปล่ียนอุปกรณ์             10,000.00

รวมทั้งส้ิน 46,700.00          

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ  ำนวนเงิน

1 ประหยัดคา่บ าบัดน ้า 195726.96

รวมทั้งส้ิน 195,726.96        
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สามารถค านวณรายไดท่ี้ไดรั้บต่อปีไดด้งัน้ี 
- มีค่าใชจ่้ายในการบ าบดั 26 บาท/ลบ.ม.    
- น ้าขาออกท่ีส่งบ าบดั 7,527.96 ลบ.ม./ปี     
- ส่งบ าบดั 100% (น ้าดีท่ีสามารถน ากลบัไปใชซ้ ้าไดเ้ลย 40% น ้าเสีย 60% ซ่ึงสามารถน ากลบั

เขา้ระบบบ าบดัเพื่อเปล่ียนน ้ าเสียเป็นน ้ าดี และน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้(ระบบน ้ าอุตสาหกรรม, 
2563) 

• การค านวณผลตอบแทนในการลงทุน IRR (%) และ Discount Pay Back Periods (ปี) 

 
 

 

 

ปีท่ี เงินลงทุน(-) คา่ใชจ้่าย รายได้ รวมทั้งส้ิน Inflation Rate 3%

0 -179000 179,000.00-       

1 46,700.00   195,726.96    149,026.96       144,556.15     

2 46,700.00   195,726.96    149,026.96       140,219.47     

3 46,700.00   195,726.96    149,026.96       136,012.88     

4 46,700.00   195,726.96    149,026.96       131,932.50     

5 46,700.00   195,726.96    149,026.96       127,974.52     

6 46,700.00   195,726.96    149,026.96       124,135.29     

7 46,700.00   195,726.96    149,026.96       120,411.23     

8 46,700.00   195,726.96    149,026.96       116,798.89     

9 46,700.00   195,726.96    149,026.96       113,294.92     

10 46,700.00   195,726.96    149,026.96       109,896.08     

IRR 79%

DPB 1.24
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