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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดยจําแนก
ประเภทของอุตสาหกรรมสิ่งทอตามชนิดของผลิตภัณฑ์หลัก วิเคราะห์ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน (Carbon Intensity; CI) ซึง่ เป็ น
ดัชนีที่ใช้ วิเคราะห์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบเชิงมูลค่าและการเปรี ยบเทียบ
เชิงกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ค่า CI ของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยมีคา่ สูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบเชิงมูลค่ากับต่างประเทศ
และการเปรี ยบเทียบค่า CI เชิงกายภาพของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ย CI เท่ากับ
2.89, 4.71 และ 3.61 tCO2eq/ตัน ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการปั่ นด้ าย ทอผ้ า และตกแต่งสําเร็ จสิ่งทอ ตามลําดับ
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ตํ่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานบนพื ้นฐานปริ มาณ การผลิตผลิตภัณฑ์ให้ สงู ขึ ้น จะส่งผลให้ ค่า CI ลดลง และการปรับปรุง
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีให้ มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า สามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกได้ 154,733 tCO2eq
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.34 ของโรงงานควบคุมปี พ.ศ. 2550 เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่มีศกั ยภาพลดก๊ าซเรื อนกระจกจาก
การใช้ การพลังงานมากที่สดุ ได้ แก่ มอเตอร์ ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้ อต้ มนํ ้า คิดเป็ นร้ อยละ 63, 31 และ 7 ตามลําดับ
การพิจารณาศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อขยายผลการศึกษาสู่ภาพรวมข้ อมูล
กิจกรรมการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย จะสามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกได้
332,719 tCO2eq ในปี พ.ศ. 2550
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ABSTRACT
This study investigated the potential of energy-related greenhouse gas (GHG) mitigation
from Thailand textile industries at difference by classification of textile production. This
study evaluated Carbon Intensity (CI) in two terms, (1) comparison of GHG emission based
on value-added (CO2eq/value-added) and (2) physical production. The results showed that
GHG emission based on value-added (kgCO2eq/USD) of Thailand textile industries is the
highest (0.31 kgCO2eq) when comparing. When comparing GHG emission based on physical
production (CO2eq/production) of Thailand designated factories, average CI are 2.89, 4.71
and 3.61 (kgCO2eq/kg) for spinning, weaving and finishing process designated factories,
respectively. For small and medium scale industrial, these results showed that increasing of
equipment efficiency influence to decreasing of CI value. Improvement of machine, the result
showed that the GHG emission can reduce 154,733 tCO2eq (6.34%) of designated factories in
2007. The potential of reducing GHG emission came from electric motor, compressor and
boiler (63, 31 and 7%, respectively). From this study, GHG emission of overall Thailand
textile industry can be calculated, 332,719 tCO2eq in 2007.
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1. บทนํา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยที่สร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศกว่าปี ละหลาย
ล้ านบาท และเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกถูกจัดให้ อยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก ส่งผลให้ เกิดการจ้ างงานมากกว่าล้ าน
คนต่อปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของการจ้ างงานในภาคส่วนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ประกอบด้ วย 3
กลุ่มอุตสาหกรรม ได้ แก่ 1) อุตสาหกรรมต้ นนํ ้า (Upstream) ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมเริ่ มต้ นของการผลิตสิ่งทอ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็ นเส้ นใย ซึง่ มีทงเส้
ั ้ นใยจากพืชและเส้ นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมนี ้ใช้ เงินทุนและเทคโนโลยีสงู 2) อุตสาหกรรม
กลางนํ ้า (Intermediate stream) เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมต้ นนํ ้า ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็ นเส้ นด้ าย ผ้ า
ถัก ผ้ าทอ และการตกแต่งสํ าเร็ จสิ่งทอ อุตสาหกรรมนี ใ้ ช้ เงิ นทุนและเทคโนโลยีสูงเช่นเดี ยวกับอุตสาหกรรมต้ นนํ า้ และ 3)
อุตสาหกรรมปลายนํา้ (Downstream) ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมขัน้ สุดท้ ายของการผลิตสิ่งทอก่อนที่จะจําหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ลักษณะผลิตภัณฑ์จะเป็ น เครื่ องนุ่งห่มสําเร็จรู ป อุตสาหกรรมนี ้ใช้ เงินทุนไม่สงู และเทคโนโลยีเป็ นเพียงส่วนช่วยเคลื่อนย้ าย
วัตถุและสิ่งของให้ เร็วขึ ้น แต่พงึ่ พาแรงงานเป็ นปั จจัยหลัก [1] อุตสาหกรรมสิ่งทอจัดเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ พลังงานค่อนข้ าง
สูง เพื่อลดต้ นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นและยังส่งผลให้ สามารถลดก๊ าซ
เรื อนกระจก ซึง่ สอดคล้ องกับแผนอนุรักษ์ พลังงาน 20 ปี [2] ปั จจุบนั มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน โดยองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA, 2009) ศึกษาศักยภาพการลดก๊ าซ
เรื อนกระจกจากการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม พบว่า การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเครื่ องจักรและเทคโนโลยีมีผลต่อ
ศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานมากที่สดุ โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 40 ของศักยภาพการลดก๊ าซ
้
[3] Aranda-Uson et al., 2012. วิเคราะห์การใช้ พลังงานของภาคอุตสาหกรรมในประเทศสเปน พบว่า
เรื อนกระจกทังหมด
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ แก่ กระบวนการปั่ นด้ าย (Spinning) และการทอผ้ า (Weaving) ใช้ พลังงานจากไฟฟ้ามากที่สดุ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคอมเพรสเซอร์ ใช้ พลังงานไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของเครื่ องจักรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต [4]
Hong et al., 2010. ศึกษาศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไต้ หวัน โดยทําการรวบรวบข้ อมูลการ
ประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 303 โรงงาน จากระบบอีดีเอส (the on-line Energy Declaration System;
EDS) ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มาตรการอนุรักษ์ พลังงานต่างๆ สามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานได้ 143,669 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) โดยลดการใช้ พลังงานจากหม้ อต้ มนํ ้า (boiler) การควบคุมกระบวนการผลิต
(process control) และระบบปรับอากาศ (air conditioning systems) คิดเป็ นร้ อยละ 38, 28 และ12 ของศักยภาพการลด
ก๊ าซเรื อนกระจกทังหมด
้
ตามลําดับ [5] สําหรับประเทศไทยมีหลายการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ พิศิษฎ์, 2548. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้ นนํ ้า โดยใช้ ดชั นีดิวีเซีย
(Divisia Index) วิเคราะห์คา่ ประสิทธิภาพพลังงาน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้ มพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า อุตสาหกรรมเส้ นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยไนลอนและ
อุตสาหกรรมผลิตด้ าย ควรทําการปรับปรุ งประสิทธิภาพพลังงานมากที่สดุ เนื่องจากทําให้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วน
ต้ นนํ ้าขาดประสิทธิภาพพลังงาน [6]
ภูมิพฒ
ั น์, 2548. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ส่วนกลางนํ ้า โดยการประยุกต์ดชั นีดิวีเชีย พบว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางนํ ้าโดยรวมยังขาดประสิทธิภาพพลังงาน
ยกเว้ นอุตสาหกรรมถักผ้ าและอุตสาหกรรมฟอกย้ อมผ้ าถัก อุตสาหกรรมที่ทําให้ ความเข้ มพลังงานโดยรวมในอุตสาหกรรม
สิ่งทอส่วนกลางนํ ้าเพิ่มสูงขึ ้น คือ อุตสาหกรรมทอผ้ าและอุตสาหกรรมย้ อมพิมพ์ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นของค่าความ
เข้ มพลังงานเกิดจากมูลค่าผลผลิตที่ลดตํ่าลง ในขณะที่การใช้ พลังงานคงที่ [7] การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดยทัว่ ไปมักวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานจากปริ มาณการผลิตและการใช้
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พลังงาน โดยตรวจติดตามการใช้ พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและประเมินรู ปแบบการใช้ พลังงาน แต่ทงนี
ั ้ ย้ งั ขาด
การศึกษาในส่วนของการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดเป้าหมายในการใช้ พลังงานและ
การอนุรักษ์ พลังงานในอนาคตของประเทศไทย
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงศึกษาศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
โดยจําแนกประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอจากชนิดผลิตภัณฑ์หลักตามการจัดประเภทของกรมโรงงานอุตสาหกรรม [8] ดังต่อไปนี ้
อุตสาหกรรมสิง่ ทอต้ นนํ ้า ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใย อุตสาหกรรมสิง่ ทอกลางนํ ้า ได้ แก่ อุตสาหกรรมการปั่ นด้ าย ทอผ้ า
ถักผ้ า ฟอกย้ อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็ จสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปลายนํ ้า ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องนุ่งห่มต่าง ๆ
วิเคราะห์ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน (Carbon Intensity; CI) ซึง่ เป็ นการเปรี ยบเทียบเชิงมูลค่าและการเปรี ยบเทียบเชิงกายภาพ
เพื่อให้ สะท้ อนประสิทธิภาพการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานและค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนมากที่สดุ และทําการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องจักรและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทย ภายใต้ สมมติฐานที่กําหนดให้ ทกุ โรงงาน
ทําการนําเครื่ องจักรและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงมาใช้ อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อทําให้ ทราบถึงศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจก
จากการใช้ พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

2. โครงสร้ างของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอของประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะโครงสร้ างของกระบวนการผลิตเป็ นแบบครบวงจร และ
มีความหลากหลายในแต่ละกระบวนการผลิต จึงทําให้ ยากต่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล งานวิจยั นี ้จึงได้ แบ่งขันตอนกระบวนการผลิ
้
ตของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยออกเป็ นผังภาพทังหมด
้
3
้
ยมวัตถุดิบ 2) ขันตอนกระบวนการผลิ
้
ต และ 3) ขันตอนกระบวนการบรรจุ
้
ซึง่ แต่ละขันตอนมี
้
ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันตอนการเตรี
ความสัมพันธ์ ของกระบวนการผลิตและเครื่ องจักรหลักที่ใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ดัง
แสดงในรูปที่ 1
เตรียมวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

เส้นใย

1.การทําพอลิเมอร์ (เครื่องปนหลอม)
2.การรีดเปนเส้น
(ปม 2-5)
3.ตัดเปนเม็ดพลาสติก
4.อบเม็ดพลาสติก
5.หลอมเม็ดพลาสติก

6.รีดเปนเส้นใย (มอเตอร์ไฟฟา 6-8)
7.ม้วนเส้นใย (เครื่องอัดอากาศ 7-8)
8.ตีเกลียว

9. การบรรจุ (เครื่องอัดอากาศ)

ปนด้าย

1. การผสมและทําความสะอาดเส้นใย
(เครื่องผสม)

2.การสางใย
3.การรีดปุย
4.การโรฟวิ่ง
5.การปนด้าย
6.การกรอด้าย

(เครื่องสางใย)
(เครื่องรีด)
(เครื่องโรฟวิ่ง)
(เครื่องปนด้าย)
(เครื่องกรอด้าย)

7.การบรรจุ

ทอผ้า

1.การกรอด้าย (เครื่องกรอด้าย)
2.การสืบด้าย (เครื่องสืบไฟฟา)
3.การลงแปง (เครื่องลงแปง)

4.การทอผ้า

(เครื่องทอผ้า)

5.การบรรจุ (เครื่องม้วนผ้า)

1.การเตรียมผ้า (เครื่องคลี่ผ้า 1-2)
2.การเผาขน
3.การลอกแปง (เครื่องทําความสะอาด 3-4)
4.การขจัดสิ่งสกปรก
5.การฟอกขาว 6.การชุบมัน

7.การย้อมผ้า (เครื่องย้อม)
8.การอบแห้ง (เครื่องอบผ้า)
9.ตกแต่งสําเร็จ (เครื่องตกแต่งสําเร็จ )
10.ตรวจสอบคุณภาพ

11.การบรรจุ (มอเตอร์ไฟฟา)

1.เตรียมวัตถุดิบ

2.ตัด
(เครื่องตัดไฟฟา)
3. เย็บ
(เครือ่ งเย็บผ้า)
4.ตัดเศษด้าย
5.ตรวจคุณภาพ (เครื่องสแกนโลหะ)

6.การบรรจุ

ตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ

ผลิตเครื่องนุ่งห่ม

กระบวนการบรรจุ

รู ปที่ 1 แผนผังกระบวนการผลิตและเครื่ องจักรหลักที่ใช้ พลังงานของอุตสาหกรรมสิง่ ทอประเทศไทย

21

22

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2556
ในปี พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมีปริ มาณผลิตภัณฑ์รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 3 ล้ านตัน ผลิตภัณฑ์ที่มีสดั ส่วน
้ ้น
ปริ มาณการผลิตมากที่สดุ ได้ แก่ เส้ นด้ าย เส้ นใย ผ้ าทอ และเครื่ องนุ่งห่ม ตามลําดับ และคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกรวมทังสิ
251,900 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนการขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.5 เทียบกับปี พ.ศ. 2553 ที่ 245,679 ล้ านบาท [9] เนื่องจาก
มูลค่าต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของแต่ละผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นมากกว่าอัตราการขยายตัวของปริ มาณการส่งออก โดย
มูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วยรวมของการส่งออกในปี พ.ศ. 2554 มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.7 และการแข็งตัวของค่าเงิน
บาทในปี พ.ศ. 2554 ที่แข็งตัวขึ ้นจากปี พ.ศ. 2553 ถึงร้ อยละ 4 ดังแสดงในรูปที่ 2 และตารางที่ 1 ตามลําดับ

รู ปที่ 2 ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554
ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ, 2555
ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ปี พ.ศ. 2554

ประเภท
1. อุตสาหกรรมสิ่งทอต้ นนํา้
เส้ นใย ( Fiber)
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอกลางนํา้
2.1 เส้ นด้ าย (Yarn)
2.2 ผ้ าผืน (Fabric)
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายนํา้
3.1 เครื่ องนุ่งห่ ม (Clothing)
3.2 เคหะสิ่งทอ (Home textile)
3.3 สิ่งทอเทคนิค (Technic textile)
3.4 สิ่งทออื่นๆ (Other)

ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ, 2555

มูลค่ าการส่ งออก
(ล้ านบาท)

อัตราการขยายตัว
2554/2553

25,288

27.6

38,485
48,218

23.9
27.6

99,742
9,704
12,472
17,991

19.1
7.5
17.8
3.6
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3. วิธีการศึกษา
งานวิ จัยนี ท้ ํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และคํ า นวณปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้ พ ลัง งานใน
กระบวนการผลิต และคํานวณค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน ดังต่อไปนี ้

3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษานี ้จะพิจารณาจากข้ อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากการสํารวจ
โดยตรง โดยพิจารณาคัดเลือกโรงงานควบคุมตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักที่มีการใช้ พลังงานในเกณฑ์สงู และทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ได้ แก่ ปริมาณเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ปริ มาณผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้
ในกระบวนการผลิต

3.2 การคํานวณการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน
วิธีการคํานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน พิจารณาจากคูม่ ือแนวทางการคํานวณปริมาณก๊ าซเรื อน
กระจกตามกรอบ IPCC (2006) [10] สําหรับการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก การคํานวณปริมาณก๊ าซ
เรื อนกระจกให้ อยูใ่ นหน่วยตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และผลรวมปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้
พลังงานของเชื ้อเพลิงแต่ละประเภท ดังแสดงในสมการ (1-3) ตามลําดับ
EmissionsGHG , fuel  Fuel consumptionGHG , fuel  Emission factorGHG , fuel

(1)

Emission eq , fuel  Emission GHG , fuel  GWP

(2)

  Emissions

(3)

Emissions

eq

eq , fuel

fuel

เมื่อ Emissions GHG, fuel
คือ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเชื ้อเพลิงแต่ละประเภท (kg GHG)
Fuel consumption GHG, fuel คือ ปริมาณการใช้ เชื ้อเพลิงแต่ละประเภท (TJ)
Emission factor GHG, fuel คือ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของเชื ้อเพลิงแต่ละประเภท
(kg GHG/TJ) จากคูม่ ือ IPCC 2006, ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าประเทศไทย (0.607 kgCO2eq/kWh) [11]
คื อ การปล่อ ยก๊ า ซเรื อนกระจกของเชื อ้ เพลิงแต่ ละประเภทในหน่ ว ยตัน
Emission eq, fuel
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
GWP
คือ ค่าศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้ อนของก๊ าซเรื อนกระจกแต่ละชนิดเทียบกับ
ศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้ อนของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Global
Warming Potential)
คือ ผลรวมปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานของ
Emissions eq
เชื ้อเพลิงแต่ละประเภท (tCO2eq)
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3.3 ค่ าดัชนีการเกิดคาร์ บอน
การศึกษานี ้ใช้ ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบเชิงมูลค่า ซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของมูลค่า
การผลิตผลิตภัณฑ์ (kgCO2eq/USD) โดยใช้ มลู ค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2548 [12] และการเปรี ยบเทียบเชิง
กายภาพ ซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในแต่ละกระบวนการผลิต (kgCO2eq/kg) ดังแสดง
ในสมการที่ (4) และ (5) ตามลําดับ
CI v 

CI p ,i 

เมื่อ

CI v
CI p,i
Value Added
Pi

คือ
คือ
คือ
คือ

Emission eq

(4)

Value Added
Emission eq
Pi

(5)

ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอ (kgCO2eq/USD)
ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนเชิงกายภาพของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
แต่ละแห่ง (kgCO2eq/kg)
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2548 (USD)
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง (ตันผลิตภัณฑ์)

4. ผลการศึกษา
4.1 การใช้ พลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2550 โรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยจํานวน 4,416 โรงงาน มีการใช้ พลังงานทังหมด
้
36,034 TJ
เมื่อพิจารณาการใช้ พลังงานของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า โรงงานควบคุมจํานวน 114 โรงงาน มี
สัดส่วนการใช้ พลังงานประมาณร้ อยละ 51 ของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย สามารถจําแนกกลุม่ ตาม
ผลิตภัณฑ์หลักและการใช้ พลังงานตามประเภทเชื ้อเพลิงของโรงงานควบคุม ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยกลุ่มโรงงาน
ควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางนํ ้ามีการใช้ พลังงานมากที่สดุ ได้ แก่ อุตสาหกรรมปั่ นด้ าย ทอผ้ า และตกแต่งสําเร็ จ
สิง่ ทอ ตามลําดับ และพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานหลักที่ใช้ ในกระบวนการผลิต

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2556

8,000
ก๊าซปโตรเลียมเหลว
ก๊าซธรรมชาติ
น้ํามันเตา
พลังงานหมุนเวียน

7,000
6,000

การใช้พลังงาน (TJ)

5,000

ไฟฟา
ดีเซล
ถ่านหิน

4,000
3,000
2,000
1,000
0
เส้นใย

ปนด้าย

ทอผ้า

ตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ

เสื้อผ้าสําเร็จรูป

รู ปที่ 3 การใช้ พลังงานของเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทย

4.2 การเปรี ยบเทียบค่ าดัชนีการเกิดคาร์ บอนของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
การเปรี ยบเทียบค่า CIp,i ของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยจําแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก ดังแสดงใน
รูปที่ 4(ก) - 4(จ)

CI p,i (tCO2eq/ตัน)

100
CI เฉลี่ย1.39
SD 0.39
10

1
0

10
ปริมาณผลิตภัณฑ์ (พันตัน)

(ก) โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใย

CI p,i (tCO2eq/ตัน)

100
CI เฉลี่ย 2.89
SD 3.62
10

1
0

10
ปริมาณผลิตภัณฑ์ (พันตัน)

(ข) โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการปั่ นด้ าย
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100

CI p,i (tCO2eq/ตัน)

CI เฉลี่ย 4.71
SD 3.84
10

1
0

10
ปริมาณผลิตภัณฑ์ (พันตัน)

(ค) โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการทอผ้ า

CI p,i (tCO2eq/ตัน)

100
CI เฉลี่ย 3.61
SD 3.54
10

1
0

10
ปริมาณผลิตภัณฑ์ (พันตัน)

(ง) โรงงานควบคุมการตกแต่งสําเร็ จสิ่งทอ

100

CI p,i (tCO2eq/ตัน)

26

CI เฉลี่ย 2.84
SD 4.72
10

1
0

10
ปริมาณผลิตภัณฑ์ (พันตัน)

(จ) โรงงานควบคุมการผลิตเครื่ องแต่งกาย

รู ปที่ 4 ค่า CI p,i ของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
จากรูปที่ 4 แนวโน้ มภาพรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์จากการศึกษาค่า CI p,i โดยจําแนกตามผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน
ควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดกําลังการผลิตสูงจะมี
แนวโน้ มค่า CI p,i ตํ่ากว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ ขนาดกําลังการผลิตตํ่า แสดงให้ เห็นว่า
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โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงมีผลต่อค่า
CI p,i จากการใช้ พลังงาน เนื่องจากการสํารวจโรงงานโดยตรง พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ มีการดําเนิน
มาตรการต่างๆและปรับปรุงพัฒนาระบบบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
หากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในการผลิตให้ สงู ขึ ้น จะสามารถ
ทําให้ คา่ CI p,i ลดลงได้ โดยเส้ นค่าเฉลี่ยสามารถพิจารณาแนวโน้ มค่า CI p,i รายผลิตภัณฑ์ได้ ดงั ต่อไปนี ้ อุตสาหกรรม
้
น
ต้ นนํ ้า ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยแนวโน้ มค่า CI p,i ตํ่า เนื่องจากโรงงานควบคุมทังหมดเป็
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีกําลังการผลิตสูง การใช้ พลังงานส่วนใหญ่มาจากการใช้ นํ ้ามันเตา อุตสาหกรรมกลางนํ ้า
้ ้เนื่องจากกลุ่ม
ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการปั่ นด้ าย ทอผ้ า และตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ แนวโน้ มค่า CI p,i สูง ทังนี
อุตสาหกรรมเหล่านี ้ประกอบด้ วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดกําลังการผลิตที่แตกต่างกันมาก ตังแต่
้ โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก การใช้ พลังงานส่วนใหญ่มาจากการใช้ ไฟฟ้า ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีค่าสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของ
เชื ้อเพลิงประเภทอื่น อุตสาหกรรมปลายนํ ้า ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องนุ่งห่มแนวโน้ มค่า CI p,i
ไม่สงู มาก โรงงานควบคุมส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีกําลังการผลิตและการใช้ พลังงานตํ่า เนื่องจาก
เป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเป็ นปั จจัยหลักในการผลิต นอกจากนี ้บางโรงงานมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด จึงทํา
ให้ มีความแตกต่างของปริ มาณการผลิต ซึ่งเห็นได้ จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนใหญ่ที่มีค่าสูงมาก ยกเว้ น
อุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยที่โรงงานควบคุมส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมต้ นนํ ้ามีการผลิตเฉพาะเส้ นใยสังเคราะห์
จึงมีคา่ SD ตํ่า

4.3 การเปรี ยบเทียบค่ าดัชนีการเกิดคาร์ บอนของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยกับ
ต่ างประเทศ
งานวิจยั นี ้ทําการเปรี ยบเทียบค่า CI v ของข้ อมูลกิจกรรมอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยการเปรี ยบเทียบ
เชิงมูลค่า และใช้ ข้อมูลการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานของแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2548 [13] ซึง่ จะทําการ
พิจารณาเปรี ยบเทียบข้ อมูลของอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยกับต่างประเทศเพียงบางประเทศที่มีข้อมูลรองรับ
เท่านัน้ โดยจะนําเสนอข้ อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากโครงสร้ างกระบวนการผลิตและชนิด
ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในแต่ละประเทศมีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก ดังแสดงในรูปที่ 5
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รู ปที่ 5 ค่า CIv ของอุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศปี พ.ศ. 2548
ซึง่ พบว่า ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีค่า CI v สูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศที่พิจารณาในงานวิจยั นี ้ ถึงแม้
ในปี พ.ศ. 2550 จะมีแนวโน้ มที่ลดลง แต่ก็ยงั สูงกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยการใช้
พลังงานส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าร้ อยละ 63 [14] แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมันการใช้ พลังงานส่วนใหญ่มา
จากก๊ าซธรรมชาติร้อยละ 56 [15] ดังแสดงในรูปที่ 6 ถึงแม้ ความเข้ มพลังงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยและ
เยอรมันแตกต่างกันไม่มากนัก ประมาณ 2.5 และ 2.1 TJ/USD ตามลําดับ แต่สดั ส่วนการใช้ พลังงานจําแนกตาม
ประเภทเชื ้อเพลิงส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของการผลิตไฟฟ้ามีค่าสูง
ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของก๊ าซธรรมชาติที่ตํ่าที่สดุ จึงทําให้ ค่า CIv ของ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอประเทศไทยสูงกว่าเยอรมัน

ประเทศไทย

ประเทศเยอรมัน

รู ปที่ 6 สัดส่วนการใช้ พลังงานจําแนกตามประเภทเชื ้อเพลิงของอุตสาหกรรมสิง่ ทอประเทศไทยและเยอรมัน
หมายเหตุ: อื่นๆ ได้ แก่ นํ ้ามันเตาและถ่านหิน
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4.4 ศักยภาพการลดก๊ าซเรือนกระจก
จากการสํารวจโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอตัวอย่าง พบว่า เครื่ องจักรและเทคโนโลยีพื ้นฐานที่ใช้ ในกระบวน
การผลิตผลิตภัณฑ์ ประกอบด้ วย มอเตอร์ ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้ อต้ มนํ ้า โดยมีสดั ส่วนการใช้ พลังงานของ
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีดงั ต่อไปนี ้ อุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยใช้ พลังงานจากหม้ อต้ มนํ ้าประเภทนํ ้ามันเตามากที่สดุ
ในขณะที่อตุ สาหกรรมปั่ นด้ ายและตกแต่งสําเร็ จสิ่งทอใช้ พลังงานจากมอเตอร์ ไฟฟ้ามากที่สดุ ประมาณ ร้ อยละ 80,
65 และ 40 ของเครื่ องจักรที่ใช้ พลังงานในโรงงาน ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 7 การศึกษานี ้จึงพิจารณาศักยภาพ
การลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีดงั กล่าว ภายใต้ สมมติฐานการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพเครื่ องจักรและเทคโนโลยีให้ มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ ดังต่อไปนี ้ การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพของมอเตอร์
้ ปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ
ไฟฟ้า จะพิจารณาให้ เท่ากับค่าเฉลี่ยของมอเตอร์ ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่สดุ ซึง่ เพิ่มการติดตังอุ
มอเตอร์ (Variable Speed Drives; VSD) พิจารณาจากปั จจัยสําคัญ 3 ประการ คือ ขนาด มาตรฐานการออกแบบ (Class)
และโหลดการใช้ งานตามพิกดั การทํางาน [16] หม้ อต้ มนํ ้า พิจารณาจากชนิดของเชื ้อเพลิงที่ใช้ และโหลดการใช้ งาน
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพของหม้ อต้ มนํ ้า โดยทําการปรับปรุ งประสิทธิภาพให้ มีค่าเท่ากับประสิทธิภาพ
เฉลี่ยสูงสุดของหม้ อต้ มนํ ้าชนิดนันๆ
้ [17] คอมเพรสเซอร์ เป็ นเทคโนโลยี ของส่วนประกอบในเครื่ องทําความเย็นที่มี
สัดส่วนการใช้ พลังงานในกระบวนการทําความเย็นมากที่สดุ ดังนันกรณี
้
นี ้จะเน้ นพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของคอมเพรสเซอร์ โดยการทํางานของคอมเพรสเซอร์ อยู่บนพื ้นฐานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเป็ นหลัก [18] จึงพิจารณา
ปรับปรุ งให้ เท่ากับประสิทธิภาพมอเตอร์ ไฟฟ้าที่ดีที่สดุ การใช้ งานในปั จจุบนั และการปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพสูง
ที่สดุ ของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีแต่ละชนิดที่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ โดยสังเขป และสามารถนํามาคํานวณ
และวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน โดยการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเครื่ องจักรและ
เทคโนโลยีให้ มีประสิทธิภาพสูงที่สดุ ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
100%
80%
หม้อต้มน้ํา
คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์ไฟฟา

60%
40%
20%
0%
เส้นใย

ปนด้าย

ตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ

รู ปที่ 7 สัดส่วนของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ พลังงานของโรงงานที่ทําการสํารวจ
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพเฉลี่ยของเทคโนโลยีปัจจุบนั และประสิทธิภาพสูงสําหรับเครื่ องจักรพื ้นฐาน
เครื่ องจักรพืน้ ฐาน

การใช้ งานปั จจุบัน
เทคโนโลยี

การปรั บปรุ งประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี
แบบมาตรฐาน IE 2

มอเตอร์ ไฟฟ้า

แบบมาตรฐาน IE 1

ร้ อยละ 72-91
(1-100 kW)

ประสิทธิภาพ
ร้ อยละ 82-95

แบบมาตรฐาน IE 3
แบบมาตรฐาน IE 3 + VSD

หม้ อต้ มนํ ้า

แบบมาตรฐาน
ใช้ นํ ้ามันเตา

ร้ อยละ 85.2

(1-100 kW)
ร้ อยละ 84-96
(1-100 kW)
ร้ อยละ 92-98

หม้ อต้ มนํ ้า

(1-100 kW)
ร้ อยละ 89.6

ประสิทธิภาพสูง

ที่มา: IEA, 2011
ตารางที่ 3 ศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องจักรและเทคโนโลยี
พิจารณาศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกรายเครื่ องจักร
ศักยภาพ
สาขาอุตสาหกรรม
การลดก๊ าซเรื อนกระจก
จําแนกตามผลิตภัณฑ์ หลัก

มอเตอร์ ไฟฟ้า (%)

คอมเพรสเซอร์ (%) หม้ อต้ มนํา้ (%)

tCO2eq
เส้ นใย
ปั่ นด้ าย
ตกแต่ งสําเร็ จสิ่งทอ
รวม

10,849

3,580 (33%)

5,316 (49%)

1,952 (18%)

119,682

80,186 (67%)

33,511 (28%)

5,984 (5%)

24,202

13,069 (54%)

8,470 (35%)

2,662 (11%)

154,733

96,836 (63%)

47,298 (31%)

10,599 (7%)

จากตารางที่ 3 พบว่า การปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเครื่ องจักรและเทคโนโลยีให้ มีประสิทธิ ภาพสูงที่สดุ จะทําให้ มี
ศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน 154,733 tCO2eq หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.34 ของการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานในโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยสามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน
ของเครื่ องจักรและเทคโนโลยี ได้ แก่ มอเตอร์ ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้ อต้ มนํ ้าร้ อยละ 63, 31 และ 7 ของศักยภาพ
การลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานมากที่สดุ ตามลําดับ เนื่องจากมอเตอร์ ไฟฟ้าที่ใช้ งานอยู่ใน ปั จจุบนั ของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยงั อยู่ภายใต้ ระดับมาตรฐานของมาตรฐานการออกแบบ (Standard class: IE1)
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โดยมีประสิทธิภาพประมาณร้ อยละ 72-91 ในขณะที่มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง (Premium class: IE3-IE4) จะมีประสิทธิภาพ
อยู่ในช่วงประมาณร้ อยละ 83-97 ตามขนาดและพิกดั การใช้ งาน ซึง่ ยังถือว่ามีประสิทธิภาพตํ่ากว่ามอเตอร์ ไฟฟ้าที่ดี
ที่สดุ อยู่มาก ส่วนหม้ อต้ มนํ ้าแบบมาตรฐานใช้ นํ ้ามันเตาที่ใช้ งานในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
ประสิทธิภาพสูงสุดมากนัก โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 85.2 ในขณะที่หม้ อต้ มนํ ้าแบบมาตรฐานใช้
นํ ้ามันเตาประสิทธิภาพสูงมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้ อยละ 89.2 ดังนันมอเตอร์
้
ไฟฟ้าจึงเป็ นเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพในการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานมากที่สดุ

5. สรุ ป
งานวิจยั นี ้ศึกษาศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดย
จําแนกประเภทของอุตสาหกรรมสิ่งทอตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ค่า CIv เปรี ยบเทียบเชิงมูลค่าของอุตสาหกรรม
สิ่งทอประเทศไทยกับต่างประเทศ และค่า CI p,I เปรี ยบเทียบเชิงกายภาพของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย
ผลแสดงให้ เห็นว่า ค่า CIv ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ซึง่ ถูกพิจารณา ใน
งานวิจยั นี ้ เนื่องจากการใช้ พลังงานส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมาจากพลังงานไฟฟ้า แต่การใช้ พลังงาน
ส่วนใหญ่ของต่างประเทศมาจากก๊ าซธรรมชาติ ถึงแม้ ความเข้ มพลังงานไม่แตกต่างกัน แต่สดั ส่วนการใช้ พลังงาน จําแนก
ตามประเภทเชือ้ เพลิงและค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมีความแตกต่างกันมาก จึงทําให้ ค่า CIv ของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยสูงกว่าต่างประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ค่า CI p,I ของโรงงานควบคุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมกลางนํ ้า ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมปั่ นด้ าย ทอผ้ า และตกแต่ง
สําเร็จสิ่งทอ แนวโน้ มค่า CI p,i สูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมต้ นนํ ้าและปลายนํ ้า เนื่องจากกลุม่ อุตสาหกรรมเหล่านี ้
ประกอบด้ วยโรงงานที่มีขนาดกําลังการผลิตที่แตกต่างกันมาก ตังแต่
้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก การใช้
พลังงานส่วนใหญ่มาจากการใช้ ไฟฟ้า แต่อตุ สาหกรรมต้ นนํ ้า ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใย เป็ นโรงงาน
อุต สาหกรรมขนาดใหญ่ มี ข นาดกํ า ลัง การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ สูง การใช้ พ ลัง งานส่ว นใหญ่ ม าจากการใช้ นํ า้ มัน เตา และ
อุตสาหกรรมปลายนํ ้า ได้ แก่ โรงงานควบคุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องนุ่งห่ม ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
มีขนาดกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์และการใช้ พลังงานตํ่า เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเป็ นปั จจัยหลักในการผลิต
แนวโน้ มภาพรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์ แสดงให้ เห็นว่า หากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานบนพื ้นฐานปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ สงู ขึ ้น จะสามารถทําให้ ค่า CI p,i มี
แนวโน้ มลดลง ดังนันสั
้ ดส่วนการใช้ พลังงานจําแนกตามประเภทเชื ้อเพลิงและขนาดกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
อุตสาหกรรม จึงมีผลต่อค่า CI p,i นอกจากนี ้การปรับปรุงเครื่ องจักรและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุม
อุตสาหกรรมสิ่งทอให้ มีประสิทธิ ภาพสูงที่สดุ สามารถทําให้ ทราบถึงศักยภาพการลดก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงาน
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีควรมีมาตรการในการติดตามตรวจวัดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาก
การใช้ พ ลัง งานของแต่ล ะโรงงานโดยตรง เพื่ อ เป็ นการเพิ่มศักยภาพการลดก๊ า ซเรื อนกระจกจากการใช้ พ ลัง งานของ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอในประเทศไทยต่อไป
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6. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีส้ ามารถสําเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี โดยได้ รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี ้
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