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ภายใต้การศึกษาของโครงการ  
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องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
 

บทน า  
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มสี่วนสําคญัในการพฒันาประเทศ อีกทัง้มแีนวโน้มการขยายตวัตาม
สภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีก่ําลงัพฒันาและยงัมี
ความต้องการใช้ผลติภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ในปรมิาณที่สูง ซึ่งสอดคล้องกบัอตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ สําหรบัในมติดิา้นพลงังานอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ถอืไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารใช้
พลงังานในปรมิาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับการใช้พลังงานต่อไปตามการขยายตัวของ
เศรษฐกจิ 

เพื่อให้ทราบถึงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก รวมทัง้มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เหมาะสมและสามารถดําเนินการได้จรงิในทางปฎบิตัิสําหรบั
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทย องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) จงึได้
ดําเนินโครงการ “การพฒันากระบวนการจดัทําข้อเสนอแผนงานการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation Action 
Plan) พรอ้มทัง้พฒันากระบวนการตรวจวดั การรายงาน และการทวนสอบ (Measurement Reporting and 
Verification: MRV) ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ขึ้น โดยมีกลุ่มบรษิัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ตอบรบัเข้าร่วม
โครงการจาํนวนทัง้สิน้ 5 บรษิทั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่กีําลงัการผลติอยู่ในลําดบั 1-5 ของประเทศ และมกีําลงัการ
ผลติปูนเมด็ใกล้เคยีงกบั รอ้ยละ 100 ของปรมิาณการผลติปูนเมด็รวมของประเทศ ที่รายงานจากสํานักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน  

1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบรษิทัทีต่อบรบัเขา้รว่มกบัโครงการ LECB  
2. ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของประเทศไทย 
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3. พยากรณ์ (Forecasting) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ 
จนถงึปี ค.ศ. 2020 

4. ประเมนิศกัยภาพและพฒันาแผนงานลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation Action Plan)  
5. พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic roadmap) สําหรบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์
6. นําเสนอผลการศกึษาต่อบรษิทัผูป้ระกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
สมมติฐาน 

 การประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ ของประเทศไทย 
- ขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิ เป็นข้อมูลที่ได้รบัจากบรษิทัที่ตอบรบัเขา้ร่วมโครงการ LECB รวม

ทัง้สิ้น 5 บรษิัท ซึ่งเป็นบรษิัทที่มกีําลงัการผลติอยู่ในลําดบั 1-5 ของประเทศ และมกีําลงัการ
ผลติปนูเมด็ใกลเ้คยีงกบั รอ้ยละ 100 ของปรมิาณการผลติปนูเมด็รวมของประเทศ             

- พจิารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) เท่านัน้ เนื่องจากอุณหภูมภิายใน
เตาเผาปนูซเีมนต์มคี่าสูงถงึ 1,450oC จงึส่งผลใหป้รมิาณก๊าซมเีทน (CH4) และไนตรสัออกไซด ์
(N2O) ทีป่ล่อยจากเตาเผาปนูซเีมนตม์คี่าตํ่ามาก  

- ไม่พจิารณาการปล่อย CO2 จาก Bypass Dust (BPD) เนื่องจากแต่ละบรษิทัมกีารตรวจสอบค่า 
BPD ที่ออกจากปล่องของระบบเตาเผาปูนซีเมนต์ แล้วพบว่าสดัส่วนของ BPD ที่ออกจาก
เตาเผาปูนซีเมนต์ต่อปี กับปรมิาณปูนเม็ดที่ผลิตได้ต่อปี มคี่าตํ่ากว่าร้อยละ 0.01 ดงันัน้จงึ
กําหนดสมมตฐิานว่า  

 BPDm  = 0 tonneBPD/yr 
- ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและตวัแปรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมดีงันี้  

 CliEF = 0.5406 tonneCO2/tonneCli
1 

 EFCKD = 0 tonneCO2/tonneCKD  
(เนือ่งจากอตัราการ Calcination ของ CKD มคี่าตัง้แต่ 0-1 และในกรณีของเตา Kiln แบบแหง้ทีป่ระเทศไทย
ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัมค่ีา d = 0 จงึสง่ผลให ้EFCKD = 0) 

 ElecEF = 0.5813 tonneCO2/kWh2
 

 CliRM m/m  = 1.55 
 TOCf   = 0.2%  
 

                                                           
1 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission factor) ทีป่ระเมนิไดจ้ากการศกึษาของโครงการ LECB 
2 ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้าของระบบโครงขา่ยไฟฟ้าของประเทศ (National grid) สาํหรบัการประเมนิ Carbon footprint 
ขององคก์ร โดย องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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 การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์  
- พยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 แล้ว

พยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปจนถึงปี ค.ศ. 2020 โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี
ไดแ้ก่ 1) ใชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน และ 2) ใชปี้ ค.ศ 2010 เป็นปีฐาน  

- พยากรณ์โดยใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมติ ิ(Econometric) โดยจาํลองความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้มลูกจิกรรมทีต่อ้งการพยากรณ์ กบัปจัจยัทีม่ผีลต่อขอ้มลูดงักล่าว 

- การพยากรณ์ข้อมูลกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ได้กําหนด
สมมตฐิานไว ้ดงันี้ 
 การพยากรณ์ปรมิาณการผลติปูนเมด็ ใชค้่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน (Driver) โดยกําหนดให้ปรมิาณ
การผลติไมม่ากกว่ากําลงัการผลติ (Production capacity) ของแต่ละบรษิทั  

 การพยากรณ์ปรมิาณเชือ้เพลงิในรปูแบบปกต ิ(Conventional fuel) ใชป้รมิาณการ
ผลติปนูเมด็จากการคาดการณ์ขา้งตน้ เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน 

 การพยากรณ์ปรมิาณเชื้อเพลงิทางเลอืก (Alternative fuel) และเชื้อเพลงิชวีมวล 
(Biomass fuel) ที่ใช้ในเตาเผากําหนดให้เป็นสถานการณ์ที่มกีารปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกมากทีสุ่ด (Severe case) โดยเลอืกค่าสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก และ
เชื้อเพลิงชีวมวลต่อปรมิาณการใช้เชื้อเพลิงทัง้หมดที่น้อยที่สุด  แล้วใช้สัดส่วน
ดงักล่าวในการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปจนถงึปี ค.ศ. 2020  
โดยใชป้รมิาณการผลติปนูเมด็จากการคาดการณ์ขา้งตน้ เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน 

 การพยากรณ์การใช้เชื้อเพลงิที่ไม่เกี่ยวกบัเตาเผา (Non-kiln) และปรมิาณการใช้
ไฟฟ้าที่โรงงานรบัซื้อจากภายนอก ใช้ปรมิาณการผลติปูนเมด็จากการคาดการณ์ 
เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน 

 การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเองภายในโรงงาน (On-site power 
generation) กําหนดให้มีค่าคงที่ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2015-2020 โดยอ้างอิงค่าจากปี   
ค.ศ. 2014 

 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจาก National grid โดยใชป้รมิาณการผลติปนูเมด็ทีไ่ดจ้ากการ
คาดการณ์ขา้งตน้เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน ในการพยากรณ์ 

 ศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจก และแผนงานลดก๊าซเรอืนกระจกสําหรบัอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์
ของประเทศไทย 

- พฒันาบนพืน้ฐานการดําเนินการจรงิของแต่ละบรษิทั ประกอบกบัแผนการจดัการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลดก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของประเทศไทย ไดแ้ก่  

1)  แผนแม่บทดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574  
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2)  แผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี 
3)  แผนทีท่างเดนิยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยสีําหรบัอุตสาหกรรมปนูซเีมนตปี์ ค.ศ. 2009 

 
ผลการศึกษา 
1. การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 

1.1 ขอ้มลูกจิกรรมทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
จากขอ้มูลปรมิาณการผลติปูนเมด็ ปรมิาณการผลติปูนซเีมนต์ และปรมิาณการผลติ Cementitous 

product3 รวมในปี ค.ศ. 2014 ที่ได้รบัจากบรษิัทที่เข้าร่วมโครงการพบว่ามปีรมิาณ เท่ากบั 42.93 47.27 
และ 51.33 Mt/year เมื่อพิจารณาแนวโน้มการผลติในช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 ดงัแสดงตามรูปที่ 1 พบว่า
ปรมิาณ  การผลติของผลติภณัฑท์ัง้ 3 ประเภท มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างชา้ๆ โดยมปีรมิาณการผลติปูนเมด็
เฉลีย่อยู่ที ่38.62 Mt/year ปรมิาณการผลติปูนซเีมนต์เฉลีย่อยู่ที่ 37.38 Mt/year และปรมิาณ Cementitious 
product  เฉลีย่เท่ากบั 45.21 Mt/year 

 
รปูท่ี 1 ปรมิาณการผลติปนูเมด็ ปรมิาณการผลติ Cementitous product 

และปรมิาณการผลติปนูซเีมนต์ 
 

นอกจากนี้ยงัพบว่า ปรมิาณการผลติปูนซเีมนต์มคีวามผนัผวนแตกต่างจากปรมิาณการผลติ   
ปนูเมด็ เนื่องจากแต่ละบรษิทัมกีารขายปูนเมด็ทีผ่ลติไดบ้างส่วนออกไปโดยไม่ไดนํ้ามาผลติเป็นปนูซเีมนต์
ของบรษิัทตนเอง ดงันัน้ในช่วงปี ค.ศ. 2006-2010 จงึเป็นช่วงที่มกีารขายปูนเมด็ในปรมิาณมาก ส่งผลให้

                                                           
3 Cementitious products include traditional Portland cement and other cementitious materials, such as fly ash, ground granulated 
blastfurnace slag (GGBS), limestone fines and silica fume.  
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ปรมิาณการผลติปูนซเีมนต์ลดลง ในทางตรงกนัขา้มในช่วงปี ค.ศ. 2011-2014 เป็นช่วงที่มกีารขายปูนเมด็ใน
ปรมิาณทีค่่อนขา้งน้อย 

 
รปูท่ี 2 สดัส่วนปรมิาณปนูเมด็ต่อปรมิาณปนูซเีมนต์เมื่อเทยีบกบัขอ้มลูจาก  

รายงาน Getting the Numbers Right (GNR)  

จากรปูที ่2 ค่าเฉลี่ยของสดัส่วนปรมิาณปูนเมด็ต่อปรมิาณปนูซเีมนต์มคี่าประมาณ รอ้ยละ 82 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าดงักล่าวกบัขอ้มลูจาก GNR พบว่าค่าทีไ่ดจ้ากการศกึษาสูงกว่าค่าเฉลีย่จากทัว่โลก รอ้ย
ละ 76 นอกจากนี้ยงัพบว่าแนวโน้มของสดัส่วนปรมิาณปูนเมด็ต่อปรมิาณปูนซเีมนต์ของ GNR มแีนวโน้ม
ลดลงอย่างชา้ๆ ทัง้นี้การลดสดัส่วนปรมิาณปนูเมด็ต่อปรมิาณปนูซเีมนต์สามารถทําไดโ้ดย เพิม่สดัส่วนของ
วัสดุทดแทนปูนเม็ด (Clinker Substitute) ซึ่งเป็นผลให้การเพิ่มค่าสัดส่วนปริมาณปูนเม็ดต่อปริมาณ
ปนูซเีมนต์ทําได้จํากดั เนื่องจากต้องคํานึงถงึคุณสมบตัขิองปูนซเีมนต์และไม่เกนิขอ้กําหนดตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

จากผลการประเมนิค่าพลงังานความรอ้นทีเ่ตาเผาปนูซเีมนต์ต่อตนัปนูเมด็ ดงัแสดงตามรปูที ่3 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 GJ/tonne clinker ค่าดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2001-2009 
เนื่องจากการนําเชื้อเพลงิชวีมวลที่มคีวามชื้นสูงมาใช้ทดแทนเชื้อเพลงิฟอสซลิที่ใช้อยู่เดมิ (Conventional 
fuel) ดงันัน้พลงังานความรอ้นส่วนหนึ่งจงึต้องนําไปใช้ในการระเหยความชื้นในเชือ้เพลงิชวีมวล เป็นผลให้
ค่าดงักล่าวมคี่าสูงขึน้ จากนัน้หลงัปี ค.ศ. 2009 พบว่าพลงังานความรอ้นจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในเตาเผา
ปูนซีเมนต์ต่อตันปูนเม็ดมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าพลังงานความร้อนที่เตาเผา
ปูนซเีมนต์ต่อตนัปูนเมด็ที่ได้จากการศึกษากบัข้อมูลจาก GNR พบว่าค่าดงักล่าวมแีนวโน้มที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่3.61 GJ/tonne clinker 
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รปูท่ี 3 ค่าพลงังานความรอ้นทีเ่ตาเผาปนูซเีมนตต่์อตนัปนูเมด็เมือ่เทยีบกบัขอ้มลูจาก GNR  

สําหรบัปรมิาณการใช้ไฟฟ้าต่อตันปูนซีเมนต์มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 117 kWh/tonne cement ค่า
ดงักล่าวมแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001-2014 ทัง้น้ีเน่ืองจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าใน
หลากหลายมาตรการ เช่น  การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกับมอเตอร์ การใช้เครื่องบดซีเมนต์
ประสทิธภิาพสงู เป็นตน้ 

 
รปูท่ี 4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าต่อตนัปนูซเีมนต์เมื่อเทยีบกบัขอ้มลูจาก GNR  

 

อย่างไรกต็ามปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าต่อตนัปนูซเีมนต์นัน้ ขึน้อยูก่บัสดัส่วนการขายปนูเมด็ต่อการ
ผลติปนูเมด็ทัง้หมด ทัง้นี้หากมสีดัส่วนการขายปนูเมด็ในปรมิาณมากจะส่งผลใหป้รมิาณปนูซเีมนต์ทีผ่ลติได้
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มคี่าน้อยลงส่งผลให้ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อตนัปูนซเีมนต์มคี่าเพิม่ขึน้ ดงัแสดงตามรูปที่ 1 พบว่าสดัส่วนการ
ขายปูนเม็ดในช่วงปี ค.ศ. 2006-2010 มคี่าเพิ่มขึ้น จนทําให้ปรมิาณการผลติปูนซีเมนต์ในระหว่างช่วงปี 
ค.ศ. 2006-2010 มคี่าลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั ผลดงักล่าวยงัสะทอ้นไปถงึค่าพลงังานไฟฟ้าต่อตนัปนูซเีมนต์ที่
มคี่าเพิม่ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2006-2010 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าดงักล่าวกบัข้อมูลจาก GNR พบว่าค่าดงักล่าว
ยงัคงสงูกว่าค่าเฉลีย่จากทัว่โลกซึง่มคี่าประมาณ 108 kWh/tonne cement 

 
1.2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติปนูซเีมนต์ 

การคํานวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อ้างองิตามคู่มอื Cement Sustainability Initiative 
(CSI) Version 3 วธิ ีB1 ซึง่เป็นวธิทีีไ่ดม้กีารปรบัปรุงการประเมนิใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํบญัชก๊ีาซเรอืน
กระจกระดบัประเทศของคู่มอื IPCC และยงัเป็นวธิทีีผู่ป้ระกอบการใชป้ระเมนิอยู่ในปจัจุบนั เนื่องจาก
สามารถประเมนิไดจ้รงิในทางปฎบิตั ิและมคีวามแม่นยํามากกว่าการประเมนิใน Tier 3 ของคู่มอื IPCC 
เนื่องจากวธิดีงักล่าวพจิารณาจากวตัถุดบิทีป้่อนเขา้สู่เตาเผาปนูซเีมนต์ (Cement kiln) นอกจากนี้ยงั
พจิารณารวมถงึ ปรมิาณการผลติปนูเมด็ ปรมิาณ Bypass Dust (BPD) และปรมิาณ Cement Kiln Dust 
(CKD) ประกอบดว้ย สาํหรบัปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลติปนูซเีมนต์แสดงตามรปูที ่5 

 
รปูท่ี 5 ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลติปนูซเีมนต์ 

ในปี ค.ศ. 2014 กระบวนการผลติปนูซเีมนต์ของประเทศไทยมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรวม 
เท่ากบั 36.92  MtCO2/year ซึง่เป็นผลรวมจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเกดิปฏกิริยิาเคมี เท่ากบั 
23.70 MtCO2/year และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลงิ เท่ากบั 13.22 MtCO2/year 
เมื่อพจิารณาแนวโน้มการผลติในช่วงปี ค.ศ. 2001-2014 มปีรมิาณการปล่อยเฉลีย่เท่ากบั 33.13 MtCO2/year  
(การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการเกดิปฏกิริยิาเคมเีฉลีย่เท่ากบั 21.32 MtCO2/year และจากการเผาไหม้
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เชือ้เพลงิเฉลีย่เท่ากบั 11.81 MtCO2/year) นอกจากนี้ยงัพบว่าปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการผลติปนูเมด็ จากผลการศกึษาทําใหท้ราบสดัส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6 4.36 และ 35.64 
ตามลําดบั ทัง้นี้ค่าการ ปล่อยก๊าซ CO2 จากอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์คดิเป็นประมาณ รอ้ยละ 15 ของค่าการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ทัง้หมดของทัง้ประเทศ 

 
รปูท่ี 6 ปรมิาณการปล่อย CO2 จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 

ค่าการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิส่วนใหญ่มาจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ
ที่ใช้อยู่เดมิ (Conventional fuel) มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 11.55 MtCO2/year ซึ่งเทยีบเท่ากบั รอ้ยละ 98 ของค่า
การปล่อย CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลงิทัง้หมด ในขณะที่ค่าการปล่อย CO2 จากการเผาไหม้ เชื้อเพลงิ
ทางเลอืก (Alternative fuel) มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 MtCO2/year ซึ่งเท่ากบั รอ้ยละ 2 ของค่าการปล่อย CO2 
จากการเผาไหม้เชื้อเพลงิทัง้หมด สําหรบัค่าการปล่อย CO2 จากการเผาไหม้เชื้อเพลงิชวีมวล (Biomass 
fuel) ไม่นับรวมเป็นการปล่อยโดยตรงเนื่องจากเป็นเชื้อเพลงิที่เมื่อเผาไหมแ้ลว้ไม่ก่อให้เกดิการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (Climate neutral) แต่ใหร้ายงานเป็นบนัทกึความเขา้ใจ (Memo item) เท่านัน้ จากการคํานวณ
พบว่าค่าการปล่อย CO2 จากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิชวีมวลมคี่าเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 0.74 MtCO2/year โดยจะ
เหน็ไดว้่าแนวโน้มของการปล่อย CO2 จากเชือ้เพลงิทางเลอืกมคี่าตํ่ามากตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001-2009 จากนัน้มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2009-2014 ในขณะทีก่ารปล่อย CO2 จากเชือ้เพลงิชวีมวลมคี่าเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 2001-2008 และมแีนวโน้มคงทีจ่นถงึปี ค.ศ. 2014 ทัง้นี้อาจเป็นผลจากปรมิาณของชวีมวลทีม่อียู่อย่าง
จาํกดั 
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สาํหรบัการปล่อยก๊าซ CO2 ในทางอ้อมจากการใชไ้ฟฟ้าจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 
(National grid) ดงัแสดงตามรปูที ่7 มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 60.53 kgCO2/tonne cement และพบว่าค่าดงักล่าว
มแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001-2014 สาเหตุหลกัมาจากโรงงานผลติปนูซเีมนต์ไดม้กีารทยอย
ตดิตัง้ระบบการนําความรอ้นเหลอืทิง้กลบัมาใช ้(Waste Heat Recovery: WHR) เพื่อผลติกระแสไฟฟ้าใช้
เองภายในโรงงาน ซึง่เมื่อเดนิระบบแลว้จะสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงไดป้ระมาณ รอ้ยละ 25-30 ของ
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด 

 
รปูท่ี 7 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในทางอ้อมจากการใชไ้ฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ  

(National grid) ต่อตนัปนูซเีมนต์ 
 

ผลจากการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อตัน Cementitious product ดังแสดงตาม        
รูปที่ 8 พบว่าค่าการปล่อย CO2 รวม (Gross CO2 emissions)4 และค่าการปล่อย CO2 สุทธ ิ(Net CO2 
emissions)5 จากกระบวนการผลติปนูซเีมนต์ทีศ่กึษาภายใต้โครงการ LECB มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 733 และ 
727 kgCO2/tonne cementitious product สําหรบัสาเหตุทีท่ําใหท้ัง้สองค่าต่างกนัเกดิจากการนําเชือ้เพลงิ
ทางเลอืกมาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชอ้ยู่เดมิ สําหรบัแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO2  มคี่าลดลงอย่าง
รวดเรว็ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2002-2003 เนื่องจากมกีารนําเชือ้เพลงิชวีมวลมาใชท้ดแทนเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิทีใ่ชอ้ยู่เดมิอย่างมนีัยสาํคญั จากนัน้พบว่าการปล่อย CO2 มแีนวโน้มคงทีจ่นกระทัง่ลดลงอกีครัง้ใน
ปี ค.ศ. 2010 เนื่องจากพบว่าเริม่มกีารนําเชือ้เพลงิทางเลอืกมาใชแ้ทนเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชอ้ยู่เดมิ ใน
สดัส่วนทีม่นีัยสาํคญั จงึเป็นผลใหค้่าการปล่อย CO2 รวม และการปล่อย CO2 สุทธลิดลงอกีครัง้ 

                                                           
4 Gross emissions are the full emissions from the sector (excluding biomass). 
5 Net emissions exclude emissions resulting from fossil alternative fuels (waste). 
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รปูท่ี 8 ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อตนั Cementitious product เมื่อเทยีบกบัขอ้มลูจาก 

Getting the Numbers Right (GNR) 
 

เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัค่าจาก GNR พบว่าค่าการปล่อย CO2 รวม และการปล่อย CO2 โดย
เฉลี่ยมคี่าเท่ากบั 659 และ 639 kgCO2/tonne cementitious product ตามลําดบั ส่วนต่างระหว่างขอ้มูลที่
ได้จากในโครงการนี้ กับข้อมูลของ GNR นั ้นมาจากมาตรการต่างๆ ในการลดการปล่อย CO2 ใน
อุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์
 

2. การพยากรณ์การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ 
การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในการศกึษานี้ ได้สรา้งแบบจาํลองทาง เศรษฐ

มติ ิ(Econometric) เพื่อจาํลองความสมัพนัธร์ะหว่างค่าปรมิาณขอ้มลูกจิกรรมทีต่้องการพยากรณ์ กบัปจัจยั
ทีม่ผีลต่อปรมิาณดงักล่าว และไดเ้ลอืกค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
ซึง่เป็นตวัแปรทีน่่าจะมผีลต่อการผลติปนูเมด็ ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
โดยเป็นการพยากรณ์ค่า GDP ระยะยาวในช่วงปี ค.ศ. 2016-2036 ดังแสดงตามตารางที่ 1  ผลการ
พยากรณ์ เป็นการคาดการณ์ผลในอนาคตที่มพีฤตกิรรม (Behavior) เหมอืนกบัพฤตกิรรมในอดตี สําหรบั
การศกึษานี้แบ่งการพยากรณ์ออกเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 1) ใชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน และ 2) ใชปี้ ค.ศ 2010 
เป็นปีฐาน 

 

 

 



P a g e  | 11 

 

    Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

ตารางท่ี 1 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาวของประเทศไทย (หน่วย: รอ้ยละ) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
GDP 4.4 4.7 4.3 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 

 

 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
GDP 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

        ทีม่า: รายงานแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) 
 

2.1 ขอ้มลูกจิกรรมทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ 
 ปรมิาณการผลติปูนเมด็ แต่ไม่มากกว่ากําลงัการผลติของเตาเผา (Production capacity) 

ของแต่ละบรษิทั โดยใชค้่า GDP ของประเทศเป็นตวัแปรขบัเคลื่อน (Driver)  
 ปรมิาณเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชอ้ยู่เดมิ เช่น ถ่านหนิ ลกิไนต์ ปรมิาณเชือ้เพลงิทางเลอืก เช่น 

ยางรถยนต์ ของเสียประเภทน้ํามนั RDF  ขยะอุตสาหกรรม และเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น 
แกลบ ไม้สบั และทะลายปาล์มเปล่า ใช้ปรมิาณการผลติปูนเม็ดที่ได้จากการคาดการณ์
ขา้งต้นเป็นตวัแปรขบัเคลื่อน จากนัน้คาํนวณหาค่าสดัส่วนของเชือ้เพลงิแต่ละชนิดในปี ค.ศ. 
2006-2020 กรณีใช้ปี ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน และปี ค.ศ. 2011-2020 กรณีใช้ ค.ศ. 2010 
เป็นปีฐาน  

 ปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิที่ไม่เกี่ยวกบัเตาเผา (Non-kiln) เช่น น้ํามนัดเีซลที่ใช้ในการขนส่ง
ภายในโรงงานผลติ เป็นตน้  

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก National grid โดยใช้ปริมาณการผลิตปูนเม็ดที่ได้จากการ
คาดการณ์ขา้งตน้เป็นตวัแปรขบัเคลื่อน ในการพยากรณ์ 

 

2.2 ผลการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
2.1.1 กรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน 

เริม่พยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติปนูซเีมนต์ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2006-2020 โดยใช้ข้อมูลย้อนหลงัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000-2005 ในการพยากรณ์ สําหรบัข้อมูลปรมิาณการใช้
เชื้อเพลงิฟอสซิลที่ใช้อยู่เดิมในการผลิตปูนเม็ด ได้คํานวณหาสดัส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้จําแนกตามประเภท
เชือ้เพลงิในช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 แลว้ใชส้ดัส่วนดงักล่าวในการหาปรมิาณเชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชอ้ยู่เดมิใน
การผลติปนูเมด็ในช่วงปี ค.ศ. 2006-2020  

สําหรบัเชื้อเพลงิทางเลือกและเชื้อเพลิงชีวมวล ได้คํานวณสดัส่วนเชื้อเพลงิทางเลือกและ
เชื้อเพลงิชวีมวลต่อการใช้พลงังานในการผลติทัง้หมดในช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 จากนัน้เลอืกปีทีม่คี่าน้อย
ที่สุด เพื่อนํามาใช้เป็นในการพยากรณ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2006-2020 เนื่องจากทําให้เกิดการปล่อย CO2 มาก
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ทีสุ่ดในกรณีฐาน (Business As Usual: BAU) การคํานวณหาปรมิาณสารเตมิแต่ง (Additive)6 ในช่วงปี 
ค.ศ. 2006-2020 ไดค้ํานวณสดัส่วนปนูเมด็ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 และเลอืกปีทีม่คี ่ามากทีส่ ุด แล้ว
กําหนดใหค้งทีใ่นปี ค.ศ. 2006-2020  

 
รปูท่ี 9 ผลการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วงปี ค.ศ. 2006–2020  

(กรณทีีใ่ชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน) 

จากรูปที่ 9 พบว่าในปี ค.ศ. 2005 มปีรมิาณการปล่อย เท่ากบั 36.51 MtCO2/year และในปี 
ค.ศ. 2020 มปีรมิาณการปล่อย เท่ากบั 53.98 MtCO2/year และถ้าเปรยีบเทยีบกบัการปล่อยก๊าซ CO2 ของ
ทุกภาคเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึ่งมกีารปล่อยก๊าซ CO2 ในปี ค.ศ. 2020 ประมาณ 4997 MtCO2/year 
พบว่าอุตสาหกรรมปนูซเีมนตม์สีดัส่วนการปล่อย เท่ากบัรอ้ยละ 10.8 

2.1.2 กรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน 
กรณีที่ใชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐานได้ใช้หลกัการในการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2

เหมอืนกนักบักรณีที่ใชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน และเริม่พยากรณ์ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011-2020 โดยใชข้อ้มูลใน
อดีตตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 ถอยหลงัไปในอดีตให้มากที่สุด ซึ่งในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลในอดีตตัง้แต่ปี ค.ศ. 
2000-2010 และการคํานวณสดัส่วนเชือ้เพลงิต่างๆ และปรมิาณ Additive ไดก้ําหนดสมมตฐิานให้เหมอืนกบั
ปีฐาน ค.ศ. 2005 

                                                           
6 สารเตมิแต่ง (Additive) คอื วตัถุดบิทีเ่ตมิลงในปนูเมด็ภายหลงัการเผา เพือ่ปรบัคุณสมบตับิางประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ แร่ยปิซมั (Gypsum) 
เพือ่หน่วงเวลาแขง็ตวัของปนูใหช้า้ลง 
7 สรินิทรเทพ เตา้ประยรู และคณะ โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาเพือ่จดัทาํขอ้มลูและแบบจาํลองสาํหรบั Emission Inventory ของประเทศ
ไทย 2553 
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รปูท่ี 10 ผลการพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วงปี ค.ศ. 2006–2020  

(กรณทีีใ่ชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน) 

จากผลการประเมนิภาพรวมของการปล่อยก๊าซ CO2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ใช้ปี ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน พบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 
เท่ากบั 36.4 MtCO2/year และในปี ค.ศ. 2020 มปีรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 เท่ากบั 49.2 MtCO2/year  

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการพยากรณ์ระหว่างปีฐาน ค.ศ. 2010 ที่มปีรมิาณการปล่อยในปี ค.ศ. 
2020 เท่ากับ 49.2 MtCO2/year กับปีฐาน ค.ศ. 2005 ที่มปีรมิาณการปล่อยในปี ค.ศ. 2020 เท่ากบั 53.9 
MtCO2/year แสดงให้เหน็ว่าปีฐาน ค.ศ. 2005 มปีรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 สูงกว่าเนื่องจากขอ้มลูในอดตี
ของการพยากรณ์โดยใช้ปีฐาน ค.ศ. 2005 มกีารดําเนินงานมาตรการเพิม่ประสทิธภิาพ มาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่าปีฐาน ค.ศ. 2010 ทาํใหก้ารพยากรณ์โดยใชปี้ฐาน ค.ศ. 2005 มแีนวโน้มการปล่อย
ก๊าซ CO2 มากกว่า 
 
3. ศกัยภาพการลดกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์  

จากการศึกษามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ประกอบกับคู่มอืและเอกสารจากต่างประเทศ เพื่อนํามาประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกของ
อุตสาหกรรมปนูซเีมนตข์องประเทศไทย พบว่าประกอบดว้ย 3 มาตรการหลกั ไดแ้ก่  

1. การเพิม่ประสทิธภิาพดา้นความรอ้นและไฟฟ้า (Energy efficiency) 
2. การใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก (Alternative fuel) และเชือ้เพลงิชวีมวล (Biomass fuel)  
3. การใชว้สัดุทดแทนปนูเมด็ (Clinker substitution)  
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3.1 ขอ้มลูกจิกรรมทีใ่ชใ้นการประเมนิศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
จากการศึกษามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกข้างต้น โครงการนี้ ได้ศึกษาและประเมิน

ศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้ 3 มาตรการ ดงันี้ 
1. มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพดา้นความรอ้นและไฟฟ้า (Energy efficiency) ได้ทําการคํานวณค่า

ประสิทธิภาพความร้อน คือ อตัราส่วนการใช้พลงังานความร้อนในเตาเผาต่อปรมิาณการผลิตปูนเม็ด และ
อตัราส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปรมิาณการผลติปนูซเีมนต ์ 

2. การใช้เชื้อเพลิงทางเลือก  (Alternative fuel) และเชื้อเพลิงชีวมวล  (Biomass fuel) ได้
คาํนวณอตัราการทดแทนพลงังานความรอ้นจากเชือ้เพลงิทดแทน  

3. การใชว้สัดุทดแทนปนูเมด็ (Clinker substitution) ไดค้าํนวณค่าสดัส่วนปนูเมด็ต่อปนูซเีมนต์  

การคํานวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่ลดลง จากการดําเนินการตามมาตรการข้างต้น 
สามารถคํานวณจากการนําผลการคํานวณปจัจยัต่างๆ ที่ได้ในกรณี BAU มาลบกับค่าเป้าหมายที่เป็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ของประเทศไทย ดงัแสดงตามตารางที่ 2-5 แลว้แปลงเป็นปรมิาณก๊าซ 
CO2 ที่สามารถลดได้ ซึ่งการคํานวณเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เป็นภาพรวมของประเทศไทย ไดใ้ช้
ขอ้มูลของบรษิัทที่เข้าร่วมโครงการจากการเข้าหารอืกบัตวัแทนของแต่ละบรษิัท ประกอบกบัข้อมูลจากค่า
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของแต่ละบรษิัท และจากสมมติฐานของการศึกษาในครัง้นี้ 
จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัทัง้หมดมาคดิรวมกนัแบบถ่วงน้ําหนกั เพื่อใหเ้ป็นค่ากลางของประเทศไทย 

ตารางท่ี 2 ค่าเป้าหมายของอตัราส่วนการใชพ้ลงังานความรอ้นในเตาเผาต่อปรมิาณการผลติปนูเมด็ทีเ่ป็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของประเทศ (MJ/tonne clinker) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Base year 2005 3,346.1 3,310.4 3,285.5 3,266.5 3,242.1 3,219.3 
Base year 2010 3,345.5 3,308.9 3,282.5 3,263.3 3,239.2 3,216.1 

 

ตารางท่ี 3 ค่าเป้าหมายของอตัราส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปรมิาณการผลติปนูซเีมนต์ ทีเ่ป็นภาพรวม
ของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของประเทศ (kWh/tonne cement) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Base year 2005 103.94 102.98 102.56 102.10 101.65 101.20 
Base year 2010 103.97 103.05 102.60 102.15 101.71 101.26 
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ตารางที่ 4 ค่าเป้าหมายอตัราการทดแทนพลงังานความรอ้นจากเชือ้เพลงิทดแทน ทีเ่ป็นภาพรวมของ
อุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของประเทศ (รอ้ยละ) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Base year 2005 11.5 12.3 13.2 14.3 15.4 16.6 
Base year 2010 11.5 12.3 13.2 14.3 15.4 16.5 

ตารางท่ี 5 ค่าเป้าหมายค่าสดัส่วนปนูเมด็ต่อปนูซเีมนต์ ทีเ่ป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของ
ประเทศ (รอ้ยละ) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Base year 2005 80.53 80.51 79.83 79.20 78.51 77.88 
Base year 2010 80.47 80.26 79.57 78.98 78.30 77.71 

 
3.2 ผลการประเมนิศกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจก 

3.2.1 กรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน 
จากรปูที ่11 แสดงใหเ้หน็ว่าในปี ค.ศ. 2020 มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าและการใช้

ความร้อน มาตรการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative fuel) และเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass fuel) และ
มาตรการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ด สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้เท่ากับ 0.64 3.30 1.59 และ 3.16 
MtCO2/year ตามลําดบั เมื่อรวมปรมิาณก๊าซ CO2 ที่สามารถลดได้ในทุกมาตรการขา้งต้น พบว่าสามารถการ
ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ไดเ้ท่ากบั 8.69 MtCO2 คดิเป็นรอ้ยละ 16.1 เมือ่เทยีบกบักรณ ีBAU 

 
 

รปูท่ี 11 ศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในกรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน 
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ตารางท่ี 6 ศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ช่วงปี ค.ศ. 2006-2020 ในกรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2005 เป็นปีฐาน (หน่วย: MtCO2/year) 

มาตรการ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EE: Thermal 0 712,020 840,215 548,778 490,624 1,023,106 961,331 1,347,188 

EE: Electricity 0 132,689 260,979 311,274 481,215 766,899 779,047 704,766 

AF and BF  0 796,903 917,560 946,633 939,570 664,748 785,502 955,930 

Clinker substitution 0 1,031,353 1,142,682 1,087,031 1,314,533 1,589,208 1,620,034 1,971,746 

รวม 0 2,672,965 3,161,436 2,893,716 3,225,942 4,043,962 4,145,915 4,979,629 
% การลด 

เมื่อเทียบกบั BAU 0 6.9 7.9 7.1 8.0 9.5 9.7 11.2 

 

มาตรการ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EE: Thermal 1,408,682 1,255,364 1,624,029 1,900,664 2,266,390 2,582,642 2,943,047 3,301,157 

EE: Electricity 645,167 724,784 730,310 726,546 670,353 657,357 648,099 641,456 

AF and BF  1,262,207 1,103,467 1,066,645 1,144,968 1,232,043 1,351,699 1,470,741 1,594,955 

Clinker substitution 1,872,261 1,612,982 1,923,086 1,999,240 2,284,283 2,554,634 2,859,599 3,157,197 

รวม 5,188,318 4,696,596 5,344,069 5,771,419 6,453,069 7,146,332 7,921,486 8,694,765 
% การลด 

เมื่อเทียบกบั BAU 11.4 10.3 11.4 12.0 13.0 14.0 15.1 16.1 
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3.2.2 กรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน 
กรณีใชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน พบว่าในปี ค.ศ. 2020 มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพด้านไฟฟ้า

มาตรการเพิ่มประสทิธภิาพด้านความร้อน มาตรการใช้เชื้อเพลงิทางเลอืก (Alternative fuel) และเชื้อเพลงิ   
ชวีมวล (Biomass fuel) และมาตรการใชว้สัดุทดแทนปนูเมด็ สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้เท่ากบั 0.50 
3.35 1.33 และ 2.95 MtCO2/year เมื่อรวมปรมิาณก๊าซ CO2 ที่สามารถลดได้ในทุกมาตรการข้างต้นพบว่า
สามารถการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ไดเ้ท่ากบั 8.13 MtCO2 คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 เทยีบกบักรณ ีBAU 

 
รปูท่ี 12 ศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในกรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน 

จากการศึกษาทัง้ 2 กรณีฐาน พบว่า มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพด้านความรอ้นเป็นมาตรการที่
สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้มากที่สุด รองลงมา คอื มาตรการใช้วสัดุทดแทนปูนเมด็ และมาตรการ
มาตรการใช้เชื้อเพลงิทางเลอืก (Alternative fuel) และเชื้อเพลงิชวีมวล (Biomass fuel) ส่วนมาตรการเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นไฟฟ้าเป็นมาตรการทีล่ดการปล่อยก๊าซ CO2 ไดน้้อยทีสุ่ด  
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ตารางท่ี 7 ศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ช่วงปี ค.ศ. 2011-2020 ในกรณีทีใ่ชปี้ ค.ศ. 2010 เป็นปีฐาน (หน่วย: MtCO2/year) 

มาตรการ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EE: Thermal 0 1,200,000 1,516,891 1,357,576 1,183,859 1,562,065 

EE: Electricity 0 664,390 577,898 522,505 590,926 600,063 

AF and BF  0 746,886 860,040 1,068,642 971,475 919,919 

Clinker substitution 0 1,508,282 1,859,350 1,773,031 1,513,755 1,786,280 

รวม 0 4,119,557 4,814,179 4,721,753 4,260,015 4,868,327 
% การลด 

เมื่อเทียบกบั BAU 0 10.4 11.6 11.2 10.1 11.3 

 

มาตรการ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EE: Thermal 1,880,487 1,880,487 2,257,351 2,592,471 2,971,102 3,350,674 

EE: Electricity 582,560 582,560 554,699 531,973 512,932 495,816 

AF and BF  976,337 976,337 1,038,922 1,133,053 1,227,511 1,325,824 

Clinker substitution 1,786,280 1,901,479 2,162,055 2,406,229 2,683,866 2,951,455 

รวม 4,868,327 5,340,862 6,013,028 6,663,726 7,395,411 8,123,769 
% การลด 

เมื่อเทียบกบั BAU 11.3 12.1 13.2 14.3 15.4 16.5 



P a g e  | 19 

 

    Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)  

4. แผนงานลดกา๊ซเรือนกระจกของอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
จากการประเมนิศกัยภาพและการหารอืกบัผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ พบว่าเป้าหมายทีม่คีวามเป็นไป
ได้ในทางปฏิบตัิ สําหรบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมซีเมนต์ของไทยอยู่ที่ประมาณ   
รอ้ยละ 16.1 (ปีฐาน ค.ศ. 2005) หรอืรอ้ยละ 16.5 (ปีฐาน ค.ศ. 2010) เมื่อเทยีบกบักรณีฐานภายในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ.2020) 
 
ยทุธศาสตรก์ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation Plan) 

ยุทธศาสตรห์ลกัสําหรบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอุตสาหกรรมซเีมนต์ประกอบไปดว้ย 4 

ยทุธศาสตรด์งัต่อไปนี้ 

มาตรการหลกั 

ยุทธศาสตร ์1 
สง่เสรมิการลงทุน
ตามความคุม้ค่าและ
ศกัยภาพการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก 

ยุทธศาสตร ์2 
เพิม่ศกัยภาพ
การจดัหาแหล่ง
พลงังาน
ทางเลอืก 

ยุทธศาสตร ์3 
สง่เสรมิงานวจิยั
และพฒันาใน
เทคโนโลยใีหม ่

ยุทธศาสตร ์4 
สรา้งตลาดและ
การยอมรบัใน
ผลติภณัฑใ์หมท่ี่
สามารถลดการ
ใชป้นูเมด็ลง 

1. ประสทิธภิาพพลงังาน     
2. การใชเ้ชือ้เพลงิทดแทน     
3. การใชช้วีมวล     
4. การใชว้สัดุทดแทนเมด็ปนู  

   

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ส่งเสริมการลงทุนตามความคุ้มค่าและศกัยภาพการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

แมว้่าปจัจุบนั อุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของไทยมคีวามพรอ้มของแหล่งเงนิทุนสงูอยู่แลว้ในการลงทุน 
แต่ในขณะเดียวกันการลงทุนในการปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์  หรอืการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ก็มีมูลค่าสูง
เช่นเดยีวกนั ทําใหผู้ป้ระกอบจาํเป็นตอ้งพจิารณาทางเลอืกเฉพาะในส่วนที่ทาํใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนที่
มคีวามคุ้มค่าในการลงทุนสูงและมคีวามเสี่ยงตํ่า ส่งผลทําให้ทางเลอืกบางอย่างที่อาจมคีวามคุ้มค่าในการ
ลงทุนไม่สูงมากนักไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการลงทุน ดงันัน้การส่งเสรมิการลงทุนจงึเป็นสิ่งที่ภาครฐั
สามารถสนับสนุนและสรา้งแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในเทคโนโลยี และทางเลอืกที่ลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากขึ้น ในอดีตที่ผ่านมามกีารส่งเสรมิการลงทุนจากภาครฐั เช่น กองทุนอนุรกัษ์
พลังงาน แต่ไม่ได้รบัความสนใจจากกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนื่องจากข้อจํากัดของวงเงนิในการ
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สนับสนุนทีไ่ม่เพยีงพอต่อการลงทุนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีม่มีลูค่าค่อนขา้งสูง ดงันัน้เงื่อนไขสําคญัทีท่ําให้
ผูป้ระกอบการให้ความสนใจ จงึเป็นเรื่องของวงเงนิการสนับสนุนที่จะทําให้การลงทุนมคีวามคุ้มค่ามากขึน้ 
โดยภาครฐัอาจจาํเป็นตอ้งอาศยัแหล่งทุนจากต่างประเทศเขา้มาเสรมิ 

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เพ่ิมศกัยภาพการจดัหาพลงังานทางเลือก 

ปจัจุบันอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยได้มีการนําเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาใช้อย่าง
แพรห่ลายโดยเฉพาะชวีมวลและขยะในรปูแบบต่างๆ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการผลติและมคีวามคุม้ค่า
ในการลงทุน อย่างไรก็ดีในช่วงหลายปีผ่านมาเริม่ประสบกบัปญัหาในการจดัหาแหล่งพลงังานและราคา
เชื้อเพลงิทางเลอืกที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ประโยชน์ในดา้นอื่นๆที่เพิม่ขึน้ 
เช่น ความต้องการจากโรงไฟฟ้าชวีมวลและโรงไฟฟ้าขยะที่มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง แมว้่า
ศกัยภาพของพชืเกษตรและปรมิาณขยะจะมแีนวโน้มทีด่ ีแต่ดว้ยขอ้จาํกดัในการบรหิารจดัการใหเ้กดิการใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทาํใหเ้กดิปญัหาในการใชป้ระโยชน์ 

การเพิ่มศักยภาพในการจดัหาแหล่งพลังงานทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักสําหรบั
อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆไปพรอ้มๆกนั โดยเฉพาะการ
จดัการพื้นที่ให้เหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (Zoning) ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจมคีวามเหมาะสม
และความคุม้ค่าในการใชป้ระโยชน์ของชวีมวล ขยะ และพลงังานทางเลอืกต่างๆ   

 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ 

ปจัจบุนัอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ของไทยไดม้กีารนําเทคโนโลยทีีพ่สิูจน์แลว้ในเชงิพาณิชยม์าใชอ้ย่าง
กวา้งขวางเพื่อยกระดบัใหส้ามารถแข่งขนักับอุตสาหกรรม ซึง่เหน็ไดจ้ากดชันีชีว้ดัต่างๆ เช่น ประสทิธภิาพ
เชิงความร้อน (Thermal efficiency) ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric efficiency) มีค่าดีกว่า
ค่าเฉลีย่ของโลก นอกจากนี้ผลการสํารวจการนํามาตรการต่างๆ มาใชข้องผู้ประกอบการแต่ละรายซึง่เกอืบ
ทัง้หมดของเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วในเชิงพาณิชย์ได้ถูกนํามาใช้แล้ว ดังนั ้นเพื่อให้ดัชนีชี้ว ัดทัง้ด้าน
ประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกอาจ
จาํเป็นตอ้งพจิารณาทางเลอืกเทคโนโลยใีหม่ทีอ่ยูร่ะหว่างการวจิยัและพฒันามากยิง่ขึน้ 

ปจัจุบนัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซเีมนต์ไดม้เีวทรีะหว่างประเทศและเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคโนโลยใีนการแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้้านเทคโนโลยใีหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนจากภาครฐัอาจ
เป็นไปในลกัษณะของผูส้นบัสนุนแหล่งทุนวจิยัเฉพาะดา้น โดยเฉพาะเทคโนโลยเีตาเผาประสทิธภิาพสงู การ
นําวสัดุใหม่ๆมาใช้ทดแทนปูนเม็ด นวตักรรมการพัฒนาวสัดุก่อสร้างแบบใหม่ เป็นต้น และผลกัดนัให้
ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญักบังานวจิยัและพฒันาในการปรบัปรุงประสทิธภิาพและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากขึน้ 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 สร้างตลาดและการยอมรบัในผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถลดการใช้ปนูเมด็ลง 
การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นผลติภณัฑท์ี่มตี้นทุนการผลติลดลง มกีารใชปู้นเมด็ใน

กระบวนการผลติลดลง และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยเฉพาะ Hydraulic cement ทีม่สีดัส่วนการใช้
ปูนเม็ดลดลงอย่างมีนัยสําคญั แม้ว่าปจัจุบันได้มกีารกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
สําหรบัปูนซีเมนต์ผสมแล้ว และเริม่เป็นที่ยอมรบัสําหรบัการใช้งานมากขึ้นแต่อุปสรรคสําคญัยงัคงอยู่ที่
ขอ้จาํกดัของผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากปนูซีเมนต์ผสมดงักล่าว ไม่ว่าเป็นการทีข่อ้กําหนดของโครงการภาครฐัยงั
จาํกดัชนิดของผลติภณัฑ์บางประเภท ดงันัน้การสรา้งตลาดและการยอมรบัในผลติภณัฑใ์หม่ๆ  จงึเป็นอีก
หนึ่งยุทธศาสตรส์าํคญัทีภ่าครฐัสามารถเขา้มาเป็นตวักลางและมสี่วนในการผลกัดนัใหต้ลาดผลติภณัฑใ์หม่ๆ
สามารถเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว 
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ตารางท่ี 8 แนวทางการดาํเนินงานตามแผนทีท่างเดนิยุทธศาสตร ์(Strategic roadmap) สาํหรบัการลดก๊าซเรอืนกระจกของอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความร้อนและไฟฟ้า 

ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ์ ระยะเร่งด่วน (2559) ระยะกลาง (2560-2563) เจ้าภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1
สง่เสรมิการลงทุน
ตามความคุม้ค่า
และศกัยภาพการ
ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก 

สนบัสนุนแหล่ง
เงนิทุนสาํหรบั
มาตรการอนุรกัษ์
พลงังาน 

พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล  SEC แ ล ะ 
Abatement cost curve ของแต่ละ
มาตรการย่อย พรอ้มทัง้ช่องทางใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (สําหรับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังไม่มี
การดาํเนินมาตรการ) 

พฒันาเครอืข่ายและความร่วมมอืระหว่างอุตสาหกรรมปูนฯ 
และภาครฐัเพื่อติดตามการพฒันาเทคโนโลยีและโอกาสใน
แหล่งทุนใหม่ 
ยกระดบัสมาคมปูนซเิมนต์สู่การเป็นสถาบนัวจิยัและพฒันา
ดา้นเทคโนโลยโีดยมผีู้ประกอบการเป็นสมาชกิ เปิดโอกาส
ใหส้มาชกิสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเชงิวเิคราะห ์และเป็นตวัแทน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมสาํหรบัการหาแหล่งทุนสนบัสนุน 

สมาคมปนูซเิมนตแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
สง่เสรมิงานวจิยั
และพฒันาใน
เทคโนโลยใีหม ่

พฒันาเทคโนโลยกีาร
เพิม่ประสทิธภิาพ
พลงังานใหม่ๆ 

ส่งเสริม R&D และพัฒนาเครือข่ายร่วมกับสถาบันวิจยัและสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือก
สาํหรบัเทคโนโลยดีา้นอนุรกัษ์พลงังานในอุตสาหกรรมปนูซเิมนต ์ 
(อุตสาหกรรมซเีมนตเ์ป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายสาํหรบัแผนอนุรกัษ์พลงังาน โดยกระทรวงพลงังาน) 

กระทรวงพลงังาน 
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2. การใช้เช้ือเพลิงทดแทน  
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ระยะเรง่ด่วน (2559) ระยะกลาง (2560-2563) เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
สง่เสรมิการลงทุน 

สนบัสนุนทางการเงนิกบั
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อจูงใจให้กับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถแข่งขันกับธุรกิจการจัดการขยะและมี
ศกัยภาพในการนําขยะและของเสยีมาใชป้ระโยชน์ได ้

กระทรวงการคลงั 
กระทรวงพลงังาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
เพิม่ศกัยภาพการ
จดัหาแหล่ง
พลงังานทางเลอืก 

สง่เสรมิธุรกจิ RDF ศกึษาแนวทางการพฒันาธุรกิจ 
RDF ระยะยาว 

กํ าห นดม าตรการสนับ ส นุนธุ รกิจ  RDF อย่ างยั ง่ยืน 
ตวัอย่างเช่น 

 กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์RDF 
 ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษสีาํหรบัธุรกจิ RDF 
 ใชร้ปูแบบสญัญาซือ้ขายระยะยาว 

(RDF เป็นเป้าหมายสําหรับแผนพลังงานทดแทน โดย
กระทรวงพลงังาน) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลงั 

ใชน้โยบาย Zoning จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล  Mapping 
ศั ก ย ภ า พ ข ย ะ แ ล ะ ก า ร ใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ 

กําหนดมาตรการที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการการใช้ประโยชน์
เชงิพืน้ที ่อย่างยัง่ยนื ตวัอย่างเช่น 

 ใชน้โยบายการคดัแยกขยะ 
 กําหนด Zoning จากศกัยภาพขยะและการใช้งาน

ดา้นต่างๆ ในแต่ละพืน้ที ่
 ร่วมกับสมาคมปูนซิเมนต์ฯในส่งเสริมการลงทุน

สาํหรบัโรงปนูฯในพืน้ทีท่ีไ่ม่มโีรงไฟฟ้าขยะ/RDF 
 
 
 
 
 

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
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2. การใช้เช้ือเพลิงทดแทน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ระยะเรง่ด่วน (2559) ระยะกลาง (2560-2563) เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2
เพิม่ศกัยภาพการ
จดัหาแหล่ง
พลงังาน
ทางเลอืก 

ลดผลกระทบจาก
ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมาย
และกฎระเบยีบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการใชข้ยะ
และวสัดุทเีป็นพลงังาน
ทางเลอืก 

พิจารณาการผ่อนปรนเป็นราย
กรณี เพื่อให้โรงปูนฯ สามารถ
นําขยะและของเสียมาใช้เป็น
พลังงานทางเลือกได้ ภายใต้
เงื่ อ น ไ ข ข อ ง ก า รคุ้ ม ค รอ ง
ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
โดยรวม 

พจิารณาปรบัปรุงกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมควบคู่กบัการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้สอดรบักับแนวคิดในการจดัการขยะ  
และพลงังานร่วมกบัชุมชนอย่างยัง่ยนืในอนาคต  

กระทรวงกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
สง่เสรมิงานวจิยั
และพฒันาใน
เทคโนโลยใีหม ่

พฒันาทางเลอืกใหม่
สาํหรบัเชือ้เพลงิทดแทน 

ส่งเสรมิ R&D เพิ่มทางเลอืกสําหรบัเชื้อเพลงิทดแทนใหม่ที่มีศกัยภาพ โดยเฉพาะวตัถุดิบใน
ประเทศ 

สมาคมปนูซเิมนตแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 

3. การใช้เช้ือเพลิงท่ีผลิตจากชีวมวล  
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ระยะเรง่ด่วน (2559) ระยะกลาง (2560-2563) เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1
สง่เสรมิการลงทุน 

สนบัสนุนทางการเงนิ ใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษี หรอืการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เพื่อจูงใจให้กบั

อุตสาหกรรมซเีมนต์และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ธุรกจิการจดัหาวตัถุดบิ มคีวามคุม้ค่าในการ

นําชวีมวลรปูแบบต่างๆ มาใชป้ระโยชน์สาํหรบัการใชเ้ชงิความรอ้นในโรงปนูฯ 

กระทรวงการคลงั 

กระทรวงพลงังาน 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2
เพิม่ศกัยภาพการ
จดัหาแหล่ง
พลงังานทางเลอืก 

สง่เสรมิธุรกจิการจดั
วตัถุดบิ 

โรงปนูดาํเนินการเองโดยปลกูไม้
โตเร็วเป็นเชื้อเพลิงภายใต้การ
สนบัสนุนจากภาครฐั 

กําหนดมาตรการสนับสนุนธุรกิจจดัหาชีวมวลอย่างยัง่ยืน 
ตวัอย่างเช่น 

 สนับสนุนธุรกจิการจดัหาวตัถุดบิ โดยขยายตลาด
เป็นโรงไฟฟ้า โรงปนู และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 ใช้รูปแบบสัญญาซื้อขายระยะยาวเพื่อลดความ
เสีย่งความผนัผวนของราคา 

(ชีวมวลเป็นเป้าหมายหลักสําหรบัแผนพลังงานทดแทน
สําหรับการผลิตไฟฟ้าและการใช้ในเชิงความร้อน โดย
กระทรวงพลงังาน) 

กระทรวงพลงังาน 

2. ใชน้โยบาย Zoning จัดทําฐานข้อมูล Mapping ชีว
มวลและการใชป้ระโยชน์ในด้าน
ต่างๆ 

 กําหนดพืน้ที ่Zoning สาํหรบัภาคเกษตร พลงังาน 
(โรงไฟฟ้า) และภาคอุตสาหกรรมที่สามารถนําชวี
มวลมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงพลงังาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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4. การใช้วสัดทุดแทนปนูเมด็  
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ระยะเรง่ด่วน (2559) ระยะกลาง (2560-2563) เจ้าภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
สง่เสรมิงานวจิยั
และพฒันาใน
เทคโนโลยใีหม ่

สง่เสรมิการใชเ้ถา้ลอย 
(Fly ash) จากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
 

กาํหนดทีต่ัง้และเงื่อนไขของเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าถ่านหนิทีส่อดรบักบัการใชเ้ถา้ลอย 
(Fly ash) จากโรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นวตัถุดบิทดแทนเมด็ปนู 

กระทรวงพลงังาน 

พฒันาทางเลือกใหม่สําหรบัวสัดุ
ทดแทนปนูเมด็ 

ส่งเสริม R&D เพิ่มทางเลือกสําหรบัวัตถุดิบทดแทนใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้     
ปนูเมด็ลดลง 
 

สมาคมปูนซิเมนต์แห่ง
ประเทศไทย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4
สรา้งตลาดและ
การยอมรบัใน
ผลติภณัฑใ์หมท่ี่
สามารถลดการ
ใชป้นูเมด็ลง 

สง่เสรมิการใชว้สัดุทดแทนปนูเมด็
ในผลติภณัฑ์ปูนซีเมนต์ ผ่านการ
กําหนดคุณสมบัติในมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) 
 

ปรบัปรุงเกณฑ์การเลือกใช้วสัดุ/
เพิม่เติมชนิดของปูนซีเมนต์ผสม 
หรือปูนซีเมนต์ที่ใช้วัสดุทดแทน
ปู น เม็ ด  สํ าห รับ  ม อก . ข อ ง
ผลติภณัฑค์อนกรตีประเภทต่างๆ
ที่มีใช้ในเชงิพาณิชย์แล้วปจัจุบนั 
เช่น คอนกรตีผสมเสรจ็ แผ่นพื้น
คอนกรีตสําเร็จรูป ท่อ/เสาเข็ม
คอนกรีต กระเบื้องมุ งหลังคา
คอนกรตี และอื่นๆ 

ขยายขอบเขตการปรบัปรุง/เพิ่มเติมชนิดของ
ปูนซี เมนต์ผสม  หรือปูนซี เมนต์ที่ ใช้วัสดุ
ทดแทนปูนเมด็ใน มอก. ไปยงัผลติภณัฑใ์หม่ๆ
ที่จะออกสู่ตลาดในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และ
ควรใหค้วามสาํคญักบัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์
มากกว่าการกําหนดวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตหรือ
องคป์ระกอบทีเ่ฉพาะเจาะจง 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ข้อเสนอแนะ  

 เพื่อลดผลกระทบจากขอ้จํากดัด้านกฎหมายและกฎระเบยีบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการใชข้ยะและวสัดุ   
ที่เป็นพลงังานทางเลือก ควรพิจารณาการผ่อนปรนเป็นรายกรณี เพื่อให้โรงงานผลติปูนซเีมนต์
สามารถนําขยะและของเสียมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้ ภายใต้เงื่อนไขของการคุ้มครอง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

 ส่งเสรมิใหผู้้ประกอบการใชว้สัดุทดแทนปนูเมด็ในผลติภณัฑป์นูซเีมนต์ ผ่านการกําหนดคุณสมบตัิ
ในมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการใชว้ตัถุดบิใน
กระบวนการผลติ แต่เนื่องจากมาตรฐาน มอก. ณ ปจัจุบนัพบว่า เกณฑ์การเลอืกใช้ปูนซเีมนต์ที่
ผลติจากวสัดุทดแทนปนูเมด็/ปนูซเีมนต์ผสมของ มอก. ยงัไม่ครอบคลุมถงึผลติภณัฑก์ลุ่มนี้ทีจ่ะออก
สู่ตลาดในอนาคตอย่างต่อเนื่ อง และควรให้ความสําคัญกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากกว่า       
การกําหนดวตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติหรอืองคป์ระกอบทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 หน่วยงานภาครฐั/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาและผลักดันให้ปูนซีเมนต์ที่มีการใช้วัสดุ
ทดแทนปนูเมด็ รวมอยู่ในรายการจดัซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) 
และมกีารขยายผลสู่หน่วยราชการและภาคเอกชนอื่นๆ ในวงกวา้ง 

ขอขอบคณุ 

 
บรษิทั เอสซจี ี 

ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 

 

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
จาํกดั (มหาชน) 

 
บรษิทั ทพีไีอโพลนี 

จาํกดั (มหาชน) 

 
บรษิทั ปนูซเีมนตเ์อเซยี 

จาํกดั (มหาชน) 

 
บรษิทั ชลประทานซเีมนต ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

สถาบนัวจิยัพลงังาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิตดิต่อ 

ศนูยข์อ้มลูก๊าซเรอืนกระจก 
โทร. 02-141-9840 หรอื 0-2141-9788 


