
สรุปผลการศึกษา 

โครงการศกึษาและก าหนดค่า Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร 
สิ่งทอ แก้วและเซรามิก 

 

1. หลักการและเหตุผล 

   ก๊าซเรือนกระจกในชัน้บรรยากาศเป็นสาเหตสุ าคญัของปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลงัพฒันา จะ
ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง เน่ืองจากขาดความรู้ ความเข้าใจ การเงิน 
เทคโนโลยี และกลไกในการปรับตวั ดงันัน้เพ่ือลดปัญหาผลกระทบตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ จึงมีความร่วมมือ
ในระดบันานาชาติ คืออนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) อนุสญัญาฯ นีมี้ผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 21 
มีนาคม 2537 ในส่วนของประเทศไทยได้มีการให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และ
มีผลบงัคบัใช้ใน เดือน มีนาคม พ.ศ.2538 เน่ืองจากอนสุญัญาฯ นีไ้ม่มีข้อผกูพนัทางกฏหมายท าให้ประเทศ
ต่างๆ ไม่ด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ดังนัน้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
อนุสญัญาฯ จึงได้มีการก าหนดพนัธกรณีท่ีมีข้อผูกพนัทางกฏหมายซึ่งเป็นสาระส าคญัของพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ซึ่งอยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในพิธีสารเกียวโต ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2542 และให้
สตัยาบนัตอ่พิธีสารฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งพิธีสารฯ มีผลบงัคบัใช้เม่ือ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 
พิธีสารเกียวโต ได้ระบกุลไกเพ่ือช่วยให้ประเทศภาคีในกลุ่มภาคผนวกท่ี I (Annex I Parties) สามารถบรรลุ
พันธกรณี ซึ่งประกอบด้วย 3 กลไกทางการตลาด คือ กลไกการด าเนินโครงการร่วมกัน (Joint 
Implementation: JI) กลไกการซือ้ขายสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission trading: ET) และกลไก
การพฒันาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)  
 Sectoral Approach หรือการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา คือ แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในแต่ละสาขาการผลิตหรือแต่ละประเภทอุตสาหกรรม ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ซึ่ง
หลกัการของ Sectoral Approach นีจ้ะเน้นการจดัท าข้อตกลงระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
ด้วยการก าหนดระดบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันระหว่างผู้ผลิตในอตุสาหกรรมนัน้ๆ   ซึ่งใน
ปัจจุบนัข้อมลูในอตุสาหกรรมการผลิตท่ีมีการเก็บรวบรวมอยู่ในปัจจบุนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าการประเมิน
สถานการณ์การปล่อยและการลดในอุตสาหกรรมหลักเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะให้
ประเทศไทยมีข้อมูลเพียงพอเพ่ือใช้ในการเจรจาต่อรองและเป็นข้อมูลส าหรับองค์การบริหารจดัการก๊าซ



เรือนกระจกในการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจยัคา่ Carbon Intensity ในอตุสาหกรรม
หลกัดงักลา่ว  
 
2. กรอบการศึกษาวิจัย  

           กรอบการศึกษาวิจัยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาและแหล่งข้อมูล
อ้างอิงท่ีเก่ียวข้องกบัการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากภาคพลงังาน (Energy) และจากกระบวนการผลิต 
(Industrial Process and Product Use) รวมทัง้การเก็บข้อมลูในระดบัปฐมภูมิ   โดยการศกึษาจะจ าแนก
อตุสาหกรรมย่อยตามการจดัประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ (International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC) ดงัแสดงในตารางที่ 1  โดยน า
ข้อมูลท่ีได้มาค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือแนวทางการค านวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกตามกรอบของ IPCC (IPCC 2006)  ส าหรับคา่ Carbon Intensity ส าหรับอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทด าเนินการเปรียบเทียบออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

              (1) ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตอ่หนว่ยผลิตภณัฑ์ (tonCO2eq/ton product) และ  
              (2) ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเทียบกบัมลูคา่เชิงเศรษฐศาสตร์ (kg CO2eq/USD) 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 1 กรอบการศึกษาวิจัย   

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมตาม IPCC หมวดอุตสาหกรรมย่อยส าหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

แหล่งก าเนิด GHG 
รหัส IPCC /ISIC[1] รหัส 

ISIC 
ค าอธิบายหมวดอุตสาหกรรมย่อย 

อาหาร กระบวนการเผาไหม้
จากการใช้พลงังาน 
(Fuel Combusion) 

1A2e  151 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเนือ้สตัว์ สตัว์น า้ ผลไม้ ผกั น า้มนั และไขมนั 

ISIC (หมวด 15 และ 16) 153 การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการโม่-สีธญัพืช สตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตาร์ชและ
อาหารสตัว์ส าเร็จรูป 

  154 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืน ๆ (เชน่ การผลิตน า้ตาล โกโก้ ช็อกโกแลต และ
ผลิตภณัฑ์จากน า้ตาล เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเต๋ียว ผงชรูส) 

  155 การผลิตเคร่ืองดื่ม (เชน่ สรุา ไวน์ เบียร์ และเคร่ืองดื่มไมมี่แอลกอฮอล์) 

เคมี กระบวนการเผาไหม้
จากการใช้พลงังาน 
(Fuel Combusion) 

1A2c 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ยกเว้นปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน 

ISIC (หมวด 24) 2413 การผลิตพลาสตกิในขัน้ต้น และยางสงัเคราะห์ 

  
2429 

การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืน ๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน  

  2430 การผลิตเส้นใยประดษิฐ์ 

กระบวนการผลิต 
(Industrial process) 

2B2 2412 การผลิตปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน 

2B4 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน (คาโปรแลคตมั กีโอซอล และ กรดกีโอไซลิค) 
2B5 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน (คาร์ไบด์) 



 

 

กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมตาม IPCC กรอบการวิเคราะห์ในการศึกษานี ้

แหล่งก าเนิด GHG 
รหัส IPCC /ISIC[1] รหัส 

ISIC 
ค าอธิบายหมวดอุตสาหกรรมย่อย 

สิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ 

กระบวนการเผาไหม้
จากการใช้พลงังาน 
(Fuel Combusion) 

1A2l  17 การผลิตสิ่งทอ เชน่ เส้นใยสงัเคราะห์ ป่ันด้าย ทอผ้า  

ISIC (หมวด 17 18  19)     

แก้ว กระบวนการเผาไหม้
จากการใช้พลงังาน 
(Fuel Combusion) 

1A2f 2610 การผลิตแก้วและผลิตภณัฑ์แก้ว (ประเภทขวดแก้วและประเภทแผน่เรียบ) โดยการ
ใช้เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆ ISIC (หมวด 2610) 

กระบวนการผลิต 
(Industrial Process) 

2A3 2610 การผลิตแก้วและผลิตภณัฑ์แก้ว (ประเภทขวดแก้วและประเภทแผน่เรียบ) โดย
สารเคมี เชน่ คาร์บอเนต โดโลไมต์ และอ่ืนๆ ISIC (หมวด 2610) 

เซรามิก กระบวนการเผาไหม้
จากการใช้พลงังาน 
(Fuel Combusion) 

1A2f 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไมท่นไฟ ซึง่ไมไ่ด้ใช้ในงานก่อสร้าง (เชน่ เคร่ืองสขุภณัฑ์) 

ISIC (หมวด 269) 2693 การผลิตผลิตภณัฑ์จากดนิชนิดไมท่นไฟ ซึง่ใช้กบังานก่อสร้าง (เชน่ ผลิตภณัฑ์
กระเบือ้ง) 

กระบวนการผลิต 
(Industrial Process) 

2A4a 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไมท่นไฟ ซึง่ไมไ่ด้ใช้ในงานก่อสร้าง (เชน่ เคร่ืองสขุภณัฑ์) 
ISIC (หมวด 269) 2693 การผลิตผลิตภณัฑ์จากดนิชนิดไมท่นไฟ ซึง่ใช้กบังานก่อสร้าง (เชน่ ผลิตภณัฑ์

กระเบือ้ง) 



 

 

 
3. ผลการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่า Carbon Intensity ของประเทศไทย  

 ผลการค านวณคา่ Carbon Intensity เป็นการค านวณจากแหล่งข้อมูลทตุิภูมิเป็นหลกัโดยเฉพาะ
ภาคการใช้พลงังานจากข้อมลูของรายงานประจ าปี และฐานข้อมลูโรงงานควบคมุรายโรงงานท่ีเก็บรวบรวม
ไว้เม่ือปี 2550 จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  ผลการค านวณ พบว่า ค่า Carbon 
Intensity ของอุตสาหกรรมอาหาร เคมี สิ่งทอ แก้วและเซรามิก มีค่าเท่ากบั  0.38  0.35 2.98 0.88 และ 
0.20 tonCO2eq/ton product ตามล าดบั       นอกจากนีจ้ากการเปรียบเทียบข้อมูลในรูปของปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกเทียบกบัมูลคา่เชิงเศรษฐศาสตร์ (KgCO2eq/USD) จากข้อมลูการใช้พลงังานในภาพรวมของ
ทัง้อตุสาหกรรมของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานปี 2550 และข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์
ของธนาคารโลก ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เคมี สิ่งทอ  ผลการค านวณ พบว่า ค่า Carbon 
Intensity ของอุตสาหกรรมอาหาร เคมี และสิ่งทอ มีค่าเท่ากับ 1.00 1.38 และ 0.27 KgCO2eq/USD  
สรุปผลการค านวณดงัแสดงในตารางท่ี  2  
 
 
 



 

 

        ตารางที่  2  สรุปผลการค านวณ Carbon Intensity ในแต่ละอุตสาหกรรมจ าแนกตามอุตสาหกรรมย่อย  

ล าดับ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ขอบเขต 

มูลค่า
ผลิตภณัฑ์1) 

ปริมาณ
ผลิตภณัฑ์2) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

Carbon Intensity 

Million USD Million Ton 
Million Ton 

CO2 eq 
kg CO2 eq/ 

USD 
Ton CO2 eq/ 
Ton Product 

1. อาหาร 

โรงงานทัง้หมด3) 
(50,057) 

34,439.66  34.34 1.00  

โรงงานควบคุม4) 
(389)   

 32.38 12.43  0.38 

1.1 แปรรูปแช่แข็ง โรงงานควบคมุ4) 
(158)   

 
8.36 2.27  0.27 

1.2 ธญัพืช โรงงานควบคมุ4) 
(64)   

 
6.77 0.73  0.11 

1.3 อื่นๆ (ก๋วยเตีย๊ว น า้ตาล ผงชรูส) โรงงานควบคมุ4) 
(121)   

 
12.69 8.76  0.69 

1.4 เคร่ืองดืม โรงงานควบคมุ4) 

(46) 
 

4.56 0.67  0.15 
2. เคมี โรงงานทัง้หมด3) 

(2,946) 
13,869.41  19.07 1.38  

โรงงานควบคมุ4) 
(99) 

 10.30 3.64  0.35 

2.1 เคมีภณัฑ์ขัน้มลูฐาน ยกเว้นปุ๋ ยและสาร
ประกอนไนโตรเจน (ขัน้ต้นและขัน้กลาง) 

โรงงานควบคมุ4) 
(57)  

 
6.60 2.58  0.39 

2.2 ผลติพลาสติกในขัน้ต้น และยาง
สงัเคราะห์ (ขัน้ปลาย) 

โรงงานควบคมุ4) 
(36) 

 
3.08 0.76  0.25 



 

 

ล าดับ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ขอบเขต 

มูลค่า
ผลิตภณัฑ์1) 

ปริมาณ
ผลิตภณัฑ์2) 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 

Carbon Intensity 

Million USD Million Ton 
Million Ton 

CO2 eq 
kg CO2 eq/ 

USD 
Ton CO2 eq/ 
Ton Product 

2.3 ผลติเส้นใยประดษิฐ์ โรงงานควบคมุ4) 
(6) 

 
0.62 0.30  0.49 

3. สิ่งทอ โรงงานทัง้หมด3) 
(2,974) 

19,338.09  5.25 0.27 
 

3.1 เส้นใยสงัเคราะห์ ป่ันด้าย ทอผ้า โรงงานควบคมุ 4) 

(121) 
 

0.79 2.35  2.98 
4. แก้วและกระจก โรงงานควบคุม4) 

(14) 
 

1.56 1.38  0.88 

4.1 กระจกแผน่เรียบ โรงงานควบคมุ4) 
(10) 

 
0.87 0.62  0.71 

4.2 ขวดแก้ว โรงงานควบคมุ4) 
(4) 

 
0.69 0.76  1.09 

5. เซรามิก โรงงานควบคุม4) 

(23) 
 

4.69 0.94  0.20 

5.1 กระเบือ้ง โรงงานควบคมุ4) 

(15) 
 

4.55 0.77  0.17 
5.2 สขุภณัฑ์ โรงงานควบคมุ4) 

(8) 
 

0.14 0.17  1.22 
หมายเหต:ุ 1) World bank datacatalog; available at http://data.worldbank.org                                   2) ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ออนไลน์ http://www.oie.go.th  
                 3) รายงานพลงังงานประเทศไทย กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ปี 2550        4) ฐานข้อมลูโรงงานควบคมุ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ปี 2550

http://data.worldbank.org/


 

 

4. การประเมินศักยภาพและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

  จากการประเมินศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของอตุสาหกรรมทัว่โลก
โดย International Energy Agency (IEA)  พบว่า หากไม่นบัรวม CCS และ Recycling and energy 
recovery  แล้ว     การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการเปล่ียนเชือ้เพลิงถือเป็นกลไกหลกั
ส าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยมีสัดส่วนรวมกันกว่า ร้อยละ 61 ของ
ศกัยภาพทัง้หมด ดงัแสดงในภาพท่ี  1  

 
         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                               ที่มา : Technology Transition for Industry, IEA, 2009 
             

   ภาพท่ี 1 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       
   ดงันัน้ ในการศกึษาจึงเน้นการประเมินศกัยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 2 มาตรการหลกั 

คือ  
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและเทคโลยีการผลิต โดยก าหนดประสิทธิภาพของ 
         เทคโนโลยีประสิทธิภาพสงูส าหรับเคร่ืองจกัรพืน้ฐาน ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

(2) การปรับเปล่ียนเชือ้เพลิงของโรงงานท่ีมีการใช้น า้มนัเตาและถ่านหินเป็นพลงังานความ 
         ร้อนมีการเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาตทิัง้หมด  

นอกจากนีย้งัมีการพิจารณาศกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนจากข้อมูลการกระจายตวัของข้อมูลค่า 
Carbon Intensity รายโรงงาน   โดยจะท าการลดในโรงงานท่ีมีคา่ Carbon Intensity สงูกว่าคา่ Carbon 
Intensity เฉล่ียของแตะ่ละอตุสาหกรรมยอ่ย  
 

 



 

 

           ผลการประเมินศกัยภาพในการลดสามารถสรุปได้ว่ามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัรในกระบวนผลิตสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมอาหาร เคมี สิ่งทอ 
แก้ว และเซรามิค ได้ร้อยละ 6.36   9.34   5.11  5.80  และ 27.66 ตามล าดบั และมาตรการในเปล่ียน
เชือ้เพลิงมาใช้ก๊าซธรรมชาติ สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม อาหาร เคมี สิ่ งทอ 
แก้วและเซรามิค ได้ร้อยละ 2.74  8.24  2.13  2.90 และ 0.43  ตามล าดบั    ส าหรับในส่วนของการ
ประเมินศกัยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดคา่ Carbon Intensity ของโรงงานท่ีมีคา่ Carbon 
Intensity สูงกว่าค่าเฉล่ียนัน้ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในอตุสาหกรรมอาหาร เคมี สิ่งทอ แก้ว และ
เซรามิก ได้ร้อยละ 41.5  18.96  27.66 15.22 และ 28.72 ตามล าดบั  ดงัแสดงในตารางท่ี 4  



 

 

      ตารางที่ 3 สรุปสมมติฐานการก าหนดประสทิธิภาพเฉลี่ยของเทคโนโลยปีระสทิธิภาพสงูส าหรับเคร่ืองจักรพืน้ฐานเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

เคร่ืองจักรพืน้ฐานใน

กระบวนการผลิตหลัก 

การใช้งานปัจจุบนั การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
แหล่งข้อมูล 

เทคโนโลย ี ประสิทธิภาพ เทคโนโลย ี ประสิทธิภาพ 

มอเตอร์ไฟฟ้า แบบมาตรฐาน IE1 
75-93%  

(1-100 kW) 

แบบมาตรฐาน IE2 82-95% (1-100 kW) Energy-Efficiency Policy Opportunities for 

Electric Motor-Driven Systems, 

International Energy Agency (IEA), 2011 
แบบมาตรฐาน IE3 84-96% (1-100 kW) 

แบบมาตรฐาน IE3+VSD 92-98% (1-100 kW) 

หม้อไอน า้ 

แบบมาตรฐานท่ีใช้ก๊าซ

ธรรมชาต ิ
75% หม้อไอน า้ประสทิธิภาพสงู 85.7% 

Industrial Combustion Boilers, ETSAP: 

Energy Technology System Analysis 

Program, International Energy Agency 

(IEA), 2010 
แบบมาตรฐานท่ีใช้น า้มนัเตา 80% หม้อไอน า้ประสทิธิภาพสงู 89.6% 

แบบมาตรฐานท่ีใช้ถา่นหิน 85% หม้อไอน า้ประสทิธิภาพสงู 90.3% 

เตาหลอม 

เตาหลอมแบบมีการอุน่

อากาศ (Regenerative 

furnace) 

15.4 MW 

เตาหลอมแบบ Radiant tube 11.1 MW Advanced heating technique for glass 

melting, TU/e techische universiteit 

eindhoven, 2002  เตาหลอมแบบ Oxy-fuel firing 17.4 MW1 

หมายเหตุ 1 พลงังานทีใ่ชส้ าหรบัหลอมวตัถุดบิปรมิาณ 250 ตนัต่อวนั  
               2 เตาหลอมแบบ Oxy-fuel ใชพ้ลงังานในการหลอมสูงกว่าแบบปกต ิแต่ดว้ยการทีใ่ชอ้อกซเิจนในการเผาไหมท้ าใหค้่า NOx และปรมิาณฝุน่โดยเฉลีย่ต ่ากว่าเตาหลอมแบบปกต ิ       
             3 COP  (Coefficient of Performace) เป็นดชันีชีว้ดัทีบ่ง่ชีถ้งึประสทิธภิาพเชงิความรอ้น โดยส าหรบัระบบท าความเยน็จะนยิามจากสดัสว่นระหวา่งปรมิาณความรอ้นทีน่ าออกไปไดก้บัพลงังานทีใ่ช ้โดยคา่ COP สูงแสดงถงึประสทิธภิาพเชงิความรอ้นทีด่ ี
             4 RT (Refrigerant Ton) ตนัความเยน็ 

 
 

                                                 
 



 

 

  

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินศกัยภาพส าหรับการลดก๊าซเรือนกระจก   
 

สาขาอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 

สัดส่วน
ศ กยภาพการ

อนุรักษ์
พลังงาน1) 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาพรวมแต่ละ
อุตสาหกรรม2) 

ข้อมูลเฉพาะโรงงาน
ควบคุม3) 

การสับเปล่ียน
เชือ้เพลิง 

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์หลัก 

ศักยภาพจากเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
2553 2573 

 
2550 2573 

       
  ktoe ktoe ร้อยละ ล้านตนั ล้านตนั ล้านตนั ล้านตนั ร้อยละ ล้านตนั ร้อยละ ล้านตนั ร้อยละ 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 23,536 62,700 22                   

อาหาร 6,634 19,260 28    34.34  99.68 12.43 0.34 2.74 0.79 6.36 5.16 41.5 

เคมี 3,637 6,460 21    19.07 33.87 3.64 0.30 8.24 0.34 9.34 0.69 18.96 

สิ่งทอ 853 2,269 n/a      5.25  13.97 2.35 0.05 2.13 0.12 5.11 0.65 27.66 

อโลหะ 7,029 19,510 13       
      

   - แก้ว n/a n/a n/a     1.38 0.04 2.90 0.08 5.80 0.21 15.22 

   - เซรามิก n/a n/a n/a     0.94 0.004 0.43 0.26 27.66 0.27 28.72 

รวม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 20.74 0.73 3.54 1.59 7.67 6.98 33.65 
       ที่มา: 1) แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี กระทรวงพลังงาน  
               2) รายงานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 
               3) ฐานข้อมูลโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2550 
    หมายเหต:ุ 1) พิจารณาจากฐานข้อมูลโรงงานควบคุม 
                   2) ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกค านวณเฉพาะค่าของโรงงานควบคุมปี 2550 


