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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีศ้กึษาศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานสําหรับอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดยจําแนก
ประเภทของอตุสาหกรรมสิ่งทอตามชนิดของผลิตภณัฑ์หลกั วิเคราะห์ค่าดชันีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity; CI) ซึง่เป็น
ดชันีท่ีใช้วิเคราะห์การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเปรียบเทียบเชิงมลูค่าและการเปรียบเทียบ
เชิงกายภาพ ผลการศกึษาพบวา่ คา่ CI ของอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยมีคา่สงูท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบเชิงมลูค่ากบัต่างประเทศ 
และการเปรียบเทียบคา่ CI เชิงกายภาพของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย CI เท่ากบั 
2.89, 4.71 และ 3.61 tCO2eq/ตนั ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการป่ันด้าย ทอผ้า และตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ ตามลําดบั 
สําหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดกําลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ต่ํา การเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานบนพืน้ฐานปริมาณ การผลิตผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้ จะสง่ผลให้ค่า CI ลดลง และการปรับปรุง
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ ผลการศกึษาพบว่า สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 154,733 tCO2eq 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.34 ของโรงงานควบคมุปี พ.ศ. 2550 เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพลดก๊าซเรือนกระจกจาก 
การใช้การพลงังานมากท่ีสดุ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้อต้มนํา้ คิดเป็นร้อยละ 63, 31 และ 7 ตามลําดบั 
การพิจารณาศักยภาพการลดก๊าซเรือนของโรงงานควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เม่ือขยายผลการศึกษาสู่ภาพรวมข้อมูล
กิจกรรมการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานของอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
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. 

 

KEYWORDS 

 greenhouse gas, carbon intensity, machine efficiency, energy, textile industry.   



 
20 วารสารวิจยัพลงังาน  ปีท่ี10  ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – เมษายน) 2556 

1. บทนํา  
 ปัจจบุนัอตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศไทยท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่าปีละหลาย
ล้านบาท และเม่ือพิจารณาจากมลูค่าการสง่ออกถกูจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี 17 ของโลก สง่ผลให้เกิดการจ้างงานมากกว่าล้าน
คนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของการจ้างงานในภาคสว่นอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 
กลุ่มอตุสาหกรรม ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมต้นนํา้ (Upstream) ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมเร่ิมต้นของการผลิตสิ่งทอ ลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์จะเป็นเส้นใย ซึง่มีทัง้เส้นใยจากพืชและเส้นใยสงัเคราะห์ อตุสาหกรรมนีใ้ช้เงินทนุและเทคโนโลยีสงู 2) อตุสาหกรรม
กลางนํา้ (Intermediate stream) เป็นอตุสาหกรรมต่อเน่ืองจากอตุสาหกรรมต้นนํา้ ลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะเป็นเส้นด้าย ผ้า
ถัก ผ้าทอ และการตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ อุตสาหกรรมนีใ้ช้เงินทุนและเทคโนโลยีสูงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมต้นนํา้ และ 3) 
อตุสาหกรรมปลายนํา้ (Downstream) ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมขัน้สดุท้ายของการผลิตสิ่งทอก่อนท่ีจะจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 
ลกัษณะผลติภณัฑ์จะเป็น เคร่ืองนุ่งห่มสําเร็จรูป อตุสาหกรรมนีใ้ช้เงินทนุไม่สงูและเทคโนโลยีเป็นเพียงสว่นช่วยเคล่ือนย้าย
วตัถแุละสิ่งของให้เร็วขึน้ แต่พึง่พาแรงงานเป็นปัจจยัหลกั [1] อตุสาหกรรมสิ่งทอจดัเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้พลงังานค่อนข้าง
สงู เพ่ือลดต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานจึงเป็นสิ่งจําเป็นและยงัสง่ผลให้ สามารถลดก๊าซ
เรือนกระจก ซึง่สอดคล้องกบัแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี [2] ปัจจบุนัมีหลายการศึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน โดยองค์การพลงังานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA, 2009) ศกึษาศกัยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากการพฒันาเทคโนโลยีในอตุสาหกรรม พบว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีมีผลต่อ
ศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานมากท่ีสดุ โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 40 ของศกัยภาพการลดก๊าซ
เรือนกระจกทัง้หมด [3] Aranda-Uson et al., 2012. วิเคราะห์การใช้พลงังานของภาคอตุสาหกรรมในประเทศสเปน พบว่า 
อตุสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ กระบวนการป่ันด้าย (Spinning) และการทอผ้า (Weaving) ใช้พลงังานจากไฟฟ้ามากท่ีสดุใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอ โดยคอมเพรสเซอร์ใช้พลงังานไฟฟ้าสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 36 ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต [4] 
Hong et al., 2010. ศกึษาศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังานในอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไต้หวนั โดยทําการรวบรวบข้อมลูการ
ประหยดัพลงังานของโรงงานอตุสาหกรรมจํานวน 303 โรงงาน จากระบบอีดีเอส (the on-line Energy Declaration System; 
EDS) ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มาตรการอนรัุกษ์พลงังานต่างๆ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานได้ 143,669 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) โดยลดการใช้พลงังานจากหม้อต้มนํา้ (boiler) การควบคมุกระบวนการผลิต 
(process control) และระบบปรับอากาศ (air conditioning systems) คิดเป็นร้อยละ 38, 28 และ12 ของศกัยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจกทัง้หมด ตามลําดบั [5] สําหรับประเทศไทยมีหลายการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใช้พลงังานของ
อตุสาหกรรมสิ่งทอ พิศิษฎ์, 2548. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอตุสาหกรรมสิ่งทอส่วนต้นนํา้ โดยใช้ดชันีดิวีเซีย 
(Divisia Index) วิเคราะห์คา่ประสทิธิภาพพลงังาน โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงค่าความเข้มพลงังานและ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า อุตสาหกรรมเส้นใยสงัเคราะห์ อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยไนลอนและ
อตุสาหกรรมผลิตด้าย ควรทําการปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานมากท่ีสดุ เน่ืองจากทําให้ภาพรวมของอตุสาหกรรมสิ่งทอสว่น
ต้นนํา้ขาดประสิทธิภาพพลงังาน [6]            ภมิูพฒัน์, 2548. ศกึษาประสิทธิภาพการใช้พลงังานในอตุสาหกรรมสิ่งทอ
ส่วนกลางนํา้ โดยการประยกุต์ดชันีดิวีเชีย พบว่า อตุสาหกรรมสิ่งทอส่วนกลางนํา้โดยรวมยงัขาดประสิทธิภาพพลงังาน 
ยกเว้นอตุสาหกรรมถกัผ้าและอตุสาหกรรมฟอกย้อมผ้าถกั อตุสาหกรรมท่ีทําให้ความเข้มพลงังานโดยรวมในอตุสาหกรรม
สิ่งทอส่วนกลางนํา้เพิ่มสงูขึน้ คือ อตุสาหกรรมทอผ้าและอตุสาหกรรมย้อมพิมพ์ โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของค่าความ
เข้มพลงังานเกิดจากมลูค่าผลผลิตท่ีลดต่ําลง ในขณะท่ีการใช้พลงังานคงท่ี [7] การศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใช้
พลงังานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดยทัว่ไปมกัวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลงังานจากปริมาณการผลิตและการใช้
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พลงังาน โดยตรวจติดตามการใช้พลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและประเมินรูปแบบการใช้พลงังาน แต่ทัง้นีย้งัขาด
การศึกษาในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน ซึ่งส่งผลต่อการกําหนดเป้าหมายในการใช้พลงังานและ
การอนรัุกษ์พลงังานในอนาคตของประเทศไทย   
 ดงันัน้งานวิจยันีจ้ึงศกึษาศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 
โดยจําแนกประเภทอตุสาหกรรมสิ่งทอจากชนิดผลิตภณัฑ์หลกัตามการจดัประเภทของกรมโรงงานอตุสาหกรรม [8] ดงัต่อไปนี ้
อตุสาหกรรมสิง่ทอต้นนํา้ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลติเส้นใย อตุสาหกรรมสิง่ทอกลางนํา้ ได้แก่ อตุสาหกรรมการป่ันด้าย ทอผ้า 
ถกัผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ และอตุสาหกรรมปลายนํา้ ได้แก่ อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มต่าง ๆ 
วิเคราะห์ค่าดชันีการเกิดคาร์บอน (Carbon Intensity; CI) ซึง่เป็นการเปรียบเทียบเชิงมลูค่าและการเปรียบเทียบเชิงกายภาพ 
เพ่ือให้สะท้อนประสทิธิภาพการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานและค่าดชันีการเกิดคาร์บอนมากท่ีสดุ และทําการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานท่ีกําหนดให้ทกุโรงงาน
ทําการนําเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีประสทิธิภาพสงูมาใช้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  เพ่ือทําให้ ทราบถงึศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้พลงังานของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 
 

2. โครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 อตุสาหกรรมสิง่ทอของประเทศไทยเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะโครงสร้างของกระบวนการผลติเป็นแบบครบวงจร และ
มีความหลากหลายในแต่ละกระบวนการผลิต จึงทําให้ยากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนัน้เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู งานวิจยันีจ้ึงได้แบ่งขัน้ตอนกระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยออกเป็นผงัภาพทัง้หมด 3 
ขัน้ตอน ได้แก่  1) ขัน้ตอนการเตรียมวตัถดิุบ 2) ขัน้ตอนกระบวนการผลิต และ 3) ขัน้ตอนกระบวนการบรรจ ุซึง่แต่ละขัน้ตอนมี
ความสมัพนัธ์  ของกระบวนการผลิตและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้พลงังานในกระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ดงั
แสดงในรูปท่ี 1 

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

เส้นใย

ปนด้าย

ทอผ้า

ตกแต่งสําเร็จส่ิงทอ

ผลิตเครื่องนุ่งห่ม

เตรียมวัตถุดิบ กระบวนการบรรจุกระบวนการผลิต

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

7.การบรรจุ 1. การผสมและทําความสะอาดเส้นใย 
(เครื่องผสม)

2.การสางใย     (เครื่องสางใย)
3.การรีดปุย      (เครื่องรีด)  
4.การโรฟว่ิง      (เคร่ืองโรฟวิ่ง)
5.การปนด้าย    (เครื่องปนด้าย)
6.การกรอด้าย   (เครื่องกรอด้าย)

9. การบรรจุ (เครื่องอัดอากาศ)

 

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

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

4.การทอผ้า      (เครื่องทอผ้า) 5.การบรรจุ   (เคร่ืองม้วนผ้า)

1.เตรียมวัตถุดิบ

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

11.การบรรจุ   (มอเตอร์ไฟฟา)

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

6.การบรรจุ 

 
 

รูปที่ 1 แผนผงักระบวนการผลิตและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้พลงังานของอตุสาหกรรมสิง่ทอประเทศไทย 
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ในปี พ.ศ. 2554 อตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมีปริมาณผลิตภณัฑ์รวมทัง้สิน้ประมาณ 3 ล้านตนั ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสดัสว่น
ปริมาณการผลิตมากท่ีสดุ ได้แก่ เส้นด้าย เส้นใย ผ้าทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม ตามลําดบั และคิดเป็นมลูค่าการสง่ออกรวมทัง้สิน้ 
251,900 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 เทียบกบัปี พ.ศ. 2553 ท่ี 245,679 ล้านบาท [9] เน่ืองจาก
มลูค่าต่อหน่วยโดยเฉล่ียของแต่ละผลิตภณัฑ์มีการขยายตวัเพิ่มขึน้มากกว่าอตัราการขยายตวัของปริมาณการสง่ออก โดย
มลูคา่เฉล่ียตอ่หน่วยรวมของการสง่ออกในปี พ.ศ. 2554 มีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.7 และการแข็งตวัของค่าเงิน
บาทในปี พ.ศ. 2554 ท่ีแข็งตวัขึน้จากปี พ.ศ. 2553 ถงึร้อยละ 4 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และตารางท่ี 1 ตามลําดบั 

 

 
 

 
 

ท่ีมา: สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ, 2555 
 
 

 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออก 

(ล้านบาท) 
อัตราการขยายตัว 
2554/2553 

1. อุตสาหกรรมส่ิงทอต้นนํา้ 
               เส้นใย ( Fiber) 25,288 27.6 

2. อุตสาหกรรมส่ิงทอกลางนํา้ 
  2.1 เส้นด้าย (Yarn) 38,485 23.9 

           2.2 ผ้าผืน (Fabric) 48,218 27.6 

3. อุตสาหกรรมส่ิงทอปลายนํา้ 
          3.1 เคร่ืองนุ่งห่ม (Clothing) 99,742 19.1 

    3.2 เคหะส่ิงทอ (Home textile) 9,704 7.5 

          3.3 ส่ิงทอเทคนิค (Technic textile) 12,472 17.8 

          3.4 ส่ิงทออ่ืนๆ (Other)  17,991 3.6 
 

 

ท่ีมา: สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ, 2555 

ตารางที่ 1 มลูคา่การสง่ออกอตุสาหกรรมสิง่ทอ ปี พ.ศ. 2554 

รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตผลติภณัฑ์แตล่ะประเภทของอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 
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3. วธีิการศกึษา 
 งานวิจัยนีทํ้าการเก็บรวบรวมข้อมูลและคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลติ และคํานวณคา่ดชันีการเกิดคาร์บอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

3.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศกึษานีจ้ะพิจารณาจากข้อมลูของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และทําการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมิูจากการสํารวจ   
 โดยตรง โดยพิจารณาคดัเลือกโรงงานควบคมุตามกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีมีการใช้พลงังานในเกณฑ์สงู และทําการเก็บ 
 รวบรวมข้อมลูตา่งๆ ได้แก่ ปริมาณเชือ้เพลงิท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ปริมาณผลติภณัฑ์ เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีใช้ 
 ในกระบวนการผลติ    
 

3.2  การคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน 

 วิธีการคํานวณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน พิจารณาจากคูมื่อแนวทางการคํานวณปริมาณก๊าซเรือน  
 กระจกตามกรอบ IPCC (2006) [10] สําหรับการคํานวณปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การคํานวณปริมาณก๊าซ 
 เรือนกระจกให้อยูใ่นหน่วยตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ และผลรวมปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้  
 พลงังานของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภท ดงัแสดงในสมการ (1-3) ตามลําดบั 

 

  (1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 เม่ือ  Emissions GHG, fuel   คือ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภท (kg GHG) 
 Fuel consumption GHG, fuel  คือ ปริมาณการใช้เชือ้เพลงิแตล่ะประเภท (TJ) 
 Emission factor GHG, fuel    คือ คา่สมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของเชือ้เพลงิแต่ละประเภท 
         (kg GHG/TJ) จากคูมื่อ IPCC 2006, คา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยก๊าซ
         เรือนกระจกจากการผลติไฟฟ้าประเทศไทย (0.607 kgCO2eq/kWh) [11] 

 Emission eq, fuel             คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชือ้เพลิงแต่ละประเภทในหน่วยตัน                             
 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทา่ (tCO2eq) 

 GWP      คือ คา่ศกัยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดเทียบกบั
           ศกัยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Global 
           Warming Potential) 
 Emissions eq    คือ ผลรวมปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานของ
             เชือ้เพลงิแต่ละประเภท (tCO2eq) 
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3.3 ค่าดชันีการเกดิคาร์บอน 

การศกึษานีใ้ช้ค่าดชันีการเกิดคาร์บอนใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเปรียบเทียบเชิงมลูค่า ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของมลูค่า
การผลติผลติภณัฑ์ (kgCO2eq/USD) โดยใช้มลูค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ ณ ราคาคงท่ี ปี พ.ศ. 2548 [12] และการเปรียบเทียบเชิง
กายภาพ ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ์ที่ได้ในแต่ละกระบวนการผลิต (kgCO2eq/kg) ดงัแสดง
ในสมการท่ี (4) และ (5) ตามลําดบั 
 

(4) 
 
 
 

(5) 
 
 

  เม่ือ    CI v  คือ คา่ดชันีการเกิดคาร์บอนเชิงมลูค่าของอตุสาหกรรมสิ่งทอ (kgCO2eq/USD) 
   CI p,i      คือ คา่ดชันีการเกิดคาร์บอนเชิงกายภาพของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิง่ทอ  
     แตล่ะแหง่ (kgCO2eq/kg)  
 Value Added  คือ  มลูคา่เพิ่มผลติภณัฑ์ ณ ราคาคงท่ี ปี พ.ศ. 2548 (USD) 
  Pi      คือ ปริมาณการผลติผลติภณัฑ์ของโรงงานควบคมุแตล่ะแหง่ (ตนัผลติภณัฑ์)  
 

4. ผลการศกึษา 
4.1 การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2550 โรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยจํานวน 4,416 โรงงาน มีการใช้พลงังานทัง้หมด 36,034 TJ 
เม่ือพิจารณาการใช้พลงังานของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอ พบว่า โรงงานควบคมุจํานวน 114 โรงงาน มี
สดัสว่นการใช้พลงังานประมาณร้อยละ 51 ของโรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย สามารถจําแนกกลุม่ตาม
ผลิตภัณฑ์หลกัและการใช้พลงังานตามประเภทเชือ้เพลิงของโรงงานควบคมุ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดยกลุ่มโรงงาน
ควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอกลางนํา้มีการใช้พลงังานมากท่ีสดุ ได้แก่ อตุสาหกรรมป่ันด้าย ทอผ้า และตกแต่งสําเร็จ 
สิง่ทอ ตามลําดบั และพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานหลกัท่ีใช้ในกระบวนการผลิต  
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4.2 การเปรียบเทยีบค่าดชันีการเกดิคาร์บอนของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย 
การเปรียบเทียบค่า CIp,i ของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยจําแนกตามผลิตภณัฑ์หลกั ดงัแสดงใน
รูปท่ี 4(ก) - 4(จ) 
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(ก) โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการผลิตเส้นใย 

(ข) โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการป่ันด้าย 

รูปที่ 3 การใช้พลงังานของเชือ้เพลงิแตล่ะประเภทของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทย 
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จากรูปท่ี 4 แนวโน้มภาพรวมของแตล่ะผลติภณัฑ์จากการศกึษาคา่ CI p,i โดยจําแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัของโรงงาน
ควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย พบว่า โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดกําลงัการผลิตสงูจะมี
แนวโน้มค่า CI p,i  ต่ํากว่าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึง่ขนาดกําลงัการผลิตต่ํา แสดงให้เห็นว่า 

(จ) โรงงานควบคมุการผลิตเคร่ืองแตง่กาย 

(ค) โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการทอผ้า 

(ง) โรงงานควบคมุการตกแตง่สําเร็จสิ่งทอ 

รูปที่ 4 คา่ CI p,i ของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิง่ทอ  
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โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสงูกว่าโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ จึงมีผลต่อค่า 
CI p,i จากการใช้พลงังาน เน่ืองจากการสํารวจโรงงานโดยตรง พบว่า โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ได้มีการดําเนิน
มาตรการต่างๆและปรับปรุงพฒันาระบบบริหารจดัการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
หากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็เพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานในการผลิตให้สงูขึน้  จะสามารถ
ทําให้คา่ CI p,i ลดลงได้ โดยเส้นคา่เฉล่ียสามารถพิจารณาแนวโน้มคา่ CI p,i รายผลติภณัฑ์ได้ดงัต่อไปนี ้อตุสาหกรรม
ต้นนํา้ ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการผลิตเส้นใยแนวโน้มค่า CI p,i ต่ํา เน่ืองจากโรงงานควบคมุทัง้หมดเป็น
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มีกําลงัการผลิตสงู การใช้พลงังานส่วนใหญ่มาจากการใช้นํา้มนัเตา อตุสาหกรรมกลางนํา้ 
ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการป่ันด้าย ทอผ้า และตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ แนวโน้มค่า CI p,i สงู ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่ม
อตุสาหกรรมเหล่านีป้ระกอบด้วยโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีขนาดกําลงัการผลิตท่ีแตกต่างกนัมาก ตัง้แต่โรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่จนถงึขนาดเลก็ การใช้พลงังานสว่นใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้า ซึง่คา่สมัประสทิธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
จากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีค่าสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสมัประสิทธ์ิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
เชือ้เพลงิประเภทอ่ืน อตุสาหกรรมปลายนํา้ ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มแนวโน้มค่า CI p,i 
ไม่สงูมาก โรงงานควบคมุส่วนใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็ก มีกําลงัการผลิตและการใช้พลงังานต่ํา เน่ืองจาก
เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นปัจจยัหลกัในการผลติ นอกจากนีบ้างโรงงานมีการผลิตผลิตภณัฑ์หลายชนิด จึงทํา
ให้มีความแตกต่างของปริมาณการผลิต ซึ่งเห็นได้จากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สว่นใหญ่ท่ีมีค่าสงูมาก ยกเว้น
อตุสาหกรรมการผลิตเส้นใยท่ีโรงงานควบคุมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต้นนํา้มีการผลิตเฉพาะเส้นใยสงัเคราะห์   
จงึมีคา่ SD ต่ํา  

 

4.3 การเปรียบเทยีบค่าดชันีการเกดิคาร์บอนของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ 
  งานวิจยันีทํ้าการเปรียบเทียบค่า CI v ของข้อมลูกิจกรรมอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยกบัต่างประเทศ โดยการเปรียบเทียบ            
 เชิงมลูค่า และใช้ข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานของแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2548 [13] ซึง่จะทําการ
 พิจารณาเปรียบเทียบข้อมลูของอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยกบัต่างประเทศเพียงบางประเทศท่ีมีข้อมลูรองรับ
 เท่านัน้ โดยจะนําเสนอข้อมลูในภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เน่ืองจากโครงสร้างกระบวนการผลิตและชนิด
 ผลติภณัฑ์ของอตุสาหกรรมสิง่ทอในแตล่ะประเทศมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัมาก ดงัแสดงในรูปท่ี 5  
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ซึง่พบว่า ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีค่า CI v  สงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศท่ีพิจารณาในงานวิจยันี ้ถึงแม้
ในปี พ.ศ. 2550 จะมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่ก็ยงัสงูกว่าประเทศอ่ืนๆ  เน่ืองจากอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยการใช้
พลงังานสว่นใหญ่มาจากไฟฟ้าร้อยละ 63 [14] แต่ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมนัการใช้พลงังานสว่นใหญ่มา
จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 56 [15] ดงัแสดงในรูปท่ี 6 ถึงแม้ความเข้มพลงังานของอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทยและ
เยอรมนัแตกต่างกนัไม่มากนกั ประมาณ 2.5 และ 2.1 TJ/USD ตามลําดบั แต่สดัสว่นการใช้พลงังานจําแนกตาม 
ประเภทเชือ้เพลงิสว่นใหญ่มีความแตกตา่งกนั ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้ามีค่าสงู
ท่ีสดุ เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของก๊าซธรรมชาติท่ีต่ําท่ีสดุ จึงทําให้ค่า CIv ของ 
อตุสาหกรรมสิง่ทอประเทศไทยสงูกวา่เยอรมนั  
 
 

 

    
 

 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ได้แก่ นํา้มนัเตาและถ่านหิน 

รูปที่ 5  คา่ CIv ของอตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศปี พ.ศ. 2548 

รูปที่ 6 สดัสว่นการใช้พลงังานจําแนกตามประเภทเชือ้เพลงิของอตุสาหกรรมสิง่ทอประเทศไทยและเยอรมนั 

ประเทศไทย ประเทศเยอรมัน 
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4.4 ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก  

 จากการสํารวจโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอตวัอย่าง พบว่า เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีพืน้ฐานท่ีใช้ในกระบวน 
การผลิตผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้อต้มนํา้ โดยมีสดัส่วนการใช้พลงังานของ 
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีดงัต่อไปนี ้ อตุสาหกรรมการผลิตเส้นใยใช้พลงังานจากหม้อต้มนํา้ประเภทนํา้มนัเตามากท่ีสดุ 
ในขณะท่ีอตุสาหกรรมป่ันด้ายและตกแต่งสําเร็จสิ่งทอใช้พลงังานจากมอเตอร์ไฟฟ้ามากท่ีสดุ ประมาณ ร้อยละ 80, 
65 และ 40 ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้พลงังานในโรงงาน ตามลําดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 7 การศกึษานีจ้ึงพิจารณาศกัยภาพ 
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานของเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีดงักล่าว ภายใต้สมมติฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุดงัต่อไปนี ้การปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์
ไฟฟ้า จะพิจารณาให้เท่ากบัค่าเฉล่ียของมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ ซึง่เพิ่มการติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุความเร็วรอบ
มอเตอร์ (Variable Speed Drives;  VSD) พิจารณาจากปัจจยัสําคญั 3 ประการ คือ ขนาด มาตรฐานการออกแบบ (Class) 
และโหลดการใช้งานตามพิกดัการทํางาน [16] หม้อต้มนํา้ พิจารณาจากชนิดของเชือ้เพลิงท่ีใช้และโหลดการใช้งาน 
ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของหม้อต้มนํา้ โดยทําการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีค่าเท่ากบัประสิทธิภาพ
เฉล่ียสงูสดุของหม้อต้มนํา้ชนิดนัน้ๆ [17] คอมเพรสเซอร์เป็นเทคโนโลยี ของสว่นประกอบในเคร่ืองทําความเย็นท่ีมี
สดัส่วนการใช้พลงังานในกระบวนการทําความเย็นมากท่ีสดุ ดงันัน้กรณีนีจ้ะเน้นพิจารณาการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของคอมเพรสเซอร์  โดยการทํางานของคอมเพรสเซอร์อยู่บนพืน้ฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลกั [18] จึงพิจารณา
ปรับปรุงให้เท่ากบัประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีดีท่ีสดุ การใช้งานในปัจจบุนัและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสงู
ท่ีสดุของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีแต่ละชนิดท่ีกลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปได้โดยสงัเขป และสามารถนํามาคํานวณ
และวิเคราะห์ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีให้มีประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และ 3 ตามลําดบั 
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รูปที่ 7 สดัสว่นของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีใช้พลงังานของโรงงานท่ีทําการสํารวจ 
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เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ

แบบมาตรฐาน IE 2
ร้อยละ 82-95

(1-100 kW)

แบบมาตรฐาน IE 3
ร้อยละ 84-96

(1-100 kW)

แบบมาตรฐาน IE 3 + VSD
ร้อยละ 92-98

(1-100 kW)

หม้อต้มนํา้
แบบมาตรฐาน

ใช้นํา้มันเตา
ร้อยละ 85.2

หม้อต้มนํา้

ประสิทธิภาพสูง
ร้อยละ 89.6

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบมาตรฐาน IE 1
ร้อยละ 72-91

(1-100 kW)

เคร่ืองจักรพืน้ฐาน
การใช้งานปัจจุบัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 
 

ท่ีมา: IEA, 2011 
 
 
 

มอเตอร์ไฟฟ้า (%) คอมเพรสเซอร์ (%) หม้อต้มนํา้ (%)

เส้นใย 10,849 3,580 (33%) 5,316 (49%) 1,952 (18%)

ป่ันด้าย 119,682 80,186 (67%) 33,511 (28%) 5,984  (5%)

ตกแต่งสําเร็จส่ิงทอ 24,202 13,069 (54%) 8,470 (35%) 2,662 (11%)

รวม 154,733 96,836 (63%) 47,298 (31%) 10,599 (7%)

ศักยภาพ

การลดก๊าซเรือนกระจก

พิจารณาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกรายเคร่ืองจักร

tCO2eq

สาขาอุตสาหกรรม

จําแนกตามผลิตภัณฑ์หลัก

 
 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ จะทําให้มี
ศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน 154,733 tCO2eq หรือคิดเป็นร้อยละ 6.34 ของการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้พลงังานในโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอ โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน
ของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ และหม้อต้มนํา้ร้อยละ 63, 31 และ 7 ของศกัยภาพ
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานมากท่ีสดุ ตามลําดบั เน่ืองจากมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้งานอยู่ใน ปัจจบุนัของ
อตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย สว่นใหญ่ยงัอยู่ภายใต้ระดบัมาตรฐานของมาตรฐานการออกแบบ (Standard class: IE1) 

ตารางที่ 3 ศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี 

ตารางที่ 2 ประสทิธิภาพเฉล่ียของเทคโนโลยีปัจจบุนัและประสทิธิภาพสงูสําหรับเคร่ืองจกัรพืน้ฐาน  
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โดยมีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 72-91 ในขณะท่ีมอเตอร์ประสิทธิภาพสงู (Premium class: IE3-IE4) จะมีประสิทธิภาพ
อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 83-97 ตามขนาดและพิกดัการใช้งาน ซึง่ยงัถือว่ามีประสิทธิภาพต่ํากว่ามอเตอร์ไฟฟ้าท่ีดี
ท่ีสดุอยู่มาก สว่นหม้อต้มนํา้แบบมาตรฐานใช้นํา้มนัเตาท่ีใช้งานในปัจจบุนั สว่นใหญ่มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
ประสิทธิภาพสงูสดุมากนกั โดยมีประสิทธิภาพเฉล่ียประมาณร้อยละ 85.2 ในขณะท่ีหม้อต้มนํา้แบบมาตรฐานใช้
นํา้มนัเตาประสิทธิภาพสงูมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 89.2 ดงันัน้มอเตอร์ไฟฟ้าจึงเป็นเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีมี
ศกัยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานมากท่ีสดุ 
 

5. สรุป 
 งานวิจยันีศ้ึกษาศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานสําหรับอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย โดย
จําแนกประเภทของอตุสาหกรรมสิ่งทอตามชนิดของผลิตภณัฑ์ เม่ือวิเคราะห์ค่า CIv เปรียบเทียบเชิงมลูค่าของอตุสาหกรรม
สิ่งทอประเทศไทยกบัต่างประเทศ และค่า CI p,I เปรียบเทียบเชิงกายภาพของโรงงานควบคมุอตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย 
ผลแสดงให้เห็นว่า ค่า CIv ของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยสงูท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ซึง่ถกูพิจารณา ใน
งานวิจยันี ้เน่ืองจากการใช้พลงังานสว่นใหญ่ของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมาจากพลงังานไฟฟ้า แต่การใช้พลงังาน
สว่นใหญ่ของต่างประเทศมาจากก๊าซธรรมชาติ ถึงแม้ความเข้มพลงังานไม่แตกต่างกนั แต่สดัส่วนการใช้พลงังาน จําแนก
ตามประเภทเชือ้เพลิงและค่าสมัประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกันมาก จึงทําให้ค่า CIv ของ 
อตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยสงูกว่าต่างประเทศ ซึ่งมีความสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ค่า CI p,I ของโรงงานควบคมุ 
อตุสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย โดยอตุสาหกรรมกลางนํา้ ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมป่ันด้าย ทอผ้า และตกแต่ง
สําเร็จสิ่งทอ แนวโน้มค่า CI p,i สงู เม่ือเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรมต้นนํา้และปลายนํา้ เน่ืองจากกลุม่อตุสาหกรรมเหลา่นี ้
ประกอบด้วยโรงงานท่ีมีขนาดกําลงัการผลติท่ีแตกตา่งกนัมาก ตัง้แตโ่รงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงขนาดเลก็ การใช้
พลงังานสว่นใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้า แตอ่ตุสาหกรรมต้นนํา้ ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการผลติเส้นใย เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีขนาดกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์สูง การใช้พลังงานส่วนใหญ่มาจากการใช้นํา้มันเตา และ 
อตุสาหกรรมปลายนํา้ ได้แก่ โรงงานควบคมุอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม สว่นใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเลก็
มีขนาดกําลงัการผลิตผลิตภณัฑ์และการใช้พลงังานต่ํา เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นปัจจยัหลกัในการผลิต 
แนวโน้มภาพรวมของแตล่ะผลติภณัฑ์ แสดงให้เหน็วา่ หากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังานบนพืน้ฐานปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้ จะสามารถทําให้ค่า CI p,i มี
แนวโน้มลดลง ดงันัน้สดัส่วนการใช้พลงังานจําแนกตามประเภทเชือ้เพลิงและขนาดกําลงัการผลิตผลิตภณัฑ์ของโรงงาน 
อตุสาหกรรม  จึงมีผลต่อค่า CI p,i  นอกจากนีก้ารปรับปรุงเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคมุ 
อตุสาหกรรมสิ่งทอให้มีประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ สามารถทําให้ทราบถึงศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลงังาน   
ของอตุสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีควรมีมาตรการในการติดตามตรวจวดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานของแต่ละโรงงานโดยตรง เพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของ
อตุสาหกรรมสิง่ทอในประเทศไทยตอ่ไป 
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6. กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจัยนีส้ามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันวิจัยพลงังาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และหลกัสตูรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะบณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จึงขอกราบขอบพระคณุ
มา ณ โอกาสนี ้ 
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