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จากสภาวะโลกรอนและวิกฤตพลังงานที่มีความรุนแรงขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่องทําใหทั่วโลกใหความสนใจที่จะหาวิธีการพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและควบคุมให
ขบวนการผลิตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงานนอยที่สุดจึงเกิดการพัฒนามาตรฐานมาใชในการบริหาร
จัดการ ในดานสิ่งแวดลอมไดแก ISO14001 ซึ่งการที่จะไดรับรองจําเปนตองทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมให
เปนไปตามขอกําหนด โดยโครงการที่ปรับปรุงสวนใหญนั้นมีการใชพลังงาน และสารเคมี เพิ่มมากขึ้น สวนในดาน
พลังงานปจจุบันไดมีการรางมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 โดยใหความสําคัญกับทั้งระบบ รวมถึง
โครงการที่ทําเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมดวย งานวิจัยนี้ไดใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Assessment)
มาประเมินผลกระทบดานพลังงาน และสิ่งแวดลอมของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของISO14001 โดยทําการศึกษา ณ โรงงานอุตสหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาที่ไดรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยโครงการที่เขาไปศึกษามีสองโครงการ (1)การติดตั้งระบบดูดละอองน้ํามันและกรองอากาศ
เพื่อลดปริมาณละอองน้ํามันที่ปนเปอนอยูในอากาศจากขบวนการเจียระไนชิ้นสวนผลิตภัณฑ (2)โครงการติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติมในสวนของถังตกตะกอนและระบบกรองเพื่อลดปริมาณสารโลหะแขวนลอยจาก
ขบวนการลางและเคลือบสีชิ้นงานโดยไดเขาไปเก็บขอมูลการ การใชพลังงาน ปริมาณสารเคม ีการขนสง รวมถึงการ
ดูแลบํารุงรกัษาและผลประโยชนที่ไดรับของทั้งโครงการ งานวิจัยนีน้ําขอมูลที่เก็บไดทั้งหมดมาแปลงใหอยูในรูปของ
ผลกระทบดานพลังงาน และสิ่งแวดลอม เพื่อทําใหขอมูลทั้งหมดสามารถนํามาเปรียบเทียบระหวางผลที่ไดรับกับ
พลังงานที่ใสเขาไปของโครงการ ทําใหองคกรสามารถทราบผลที่แทจริง และนําผลที่ไดมาใชเปนตัวชี้วัดความคุมคา
ของโครงการนํามาใชหาวิธีการการปรับปรุงที่ดีที่สุดเพื่อใหผานตามมาตรฐานการจัดสิ่งแวดลอมและเปนโครงการที่
มีกระทบตอการใชพลังงานนอยที่สุดตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน เพื่อที่ใหสถานประกอบการสามารถที่จะ
ดําเนินทั้งสองมาตรฐานควบคูกันไปโดยเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
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                                                                    Abstract 
              Industrial development is believed to be the culprit for global warming and energy crisis. As 
these problems become critical worldwide, international standards and regulations have been set in 
order to control energy usage and environmental impacts caused by industrial process.  ISO 14001, for 
instance, addresses various aspects of environmental management. In order to obtain ISO 14001 
certification, a number of activities such as environmental planning and pollution improvement, has to 
be performed. It is often that these activities involve the use of energy, new equipment and chemicals. 

Recently, the energy management standards, ISO 50001 have been launched. The emphasize 
is at energy and hence any activities consuming energy are affected. These papers therefore 
investigate energy aspects of the projects set to follow the guidelines of ISO 14001. Two projects at 
Electrical Appliance factory were investigated: (i) installation of oil midst collector and air filtration to 
reduce oil mist contamination during girding process and (ii) water treatment system to reduce amount 
of heavy metals contaminated during cleaning of work pieces.  
            Life Cycle Assessment (LCA) was employed in the investigation. Data of energy/materials input 
and output of the each process of the projects was collected and converted to energy values. The 
energy equivalent inputs of the two projects then were compared to the environmental improvement 
made by the projects. The results obtained could be used to evaluate the efficiency of the projects in 
terms of maximizing environmental improvement and minimizing energy utilization. Moreover the 
comparison between the energy input and environmental improvement could be used as an indicator 
whether the projects follow both ISO 14001 and ISO 50001. 
 
Keywords : ISO50001, LCA, Energy Impact 
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คํานํา 
    ปญหาดานสิ่งแวดลอมและพลังงานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจําเปนตอง

ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสุขภาพของพนักงาน ขอกีดกันทางการคาตางๆ รวมถึงภาระตนทุนที่เพิ่มมากขึ้น 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมากับสังคม และประเทศชาติ ทําใหเกิดมาตรฐาน และกฎหมาย เพื่อมาควบคุม 
จัดการ เพื่อที่จะใหองคกรมีการควบคุมการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรและพลังงานคุมคาที่สุดโดย
มาตรฐานการในดานสิ่งแวดลอมไดแกISO14001 เปนมาตรฐานที่คลอบคลุมการจัดการสิ่งแวดลอม ทําใหองคกร
บรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งการที่จะไดรับรองจําเปนตองทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนไปตาม
ขอกําหนด โดยโครงการที่ปรับปรุงสวนใหญนั้นมีการใชพลังงาน อุปกรณและสารเคมี เพิ่มมากขึ้น สวนในดาน
พลังงานปจจุบันระบบการจัดการพลังงานที่เปนมาตรฐานสากลจะเปนหนึ่งในขอกําหนดที่อยูในมาตฐานการ การ
จัดการสิ่งแวดลอมISO14001ซึ่งขอกําหนดดานพลังงานในISO140001จะใหความสําคัญกับการใหทางสถาน
ประกอบการจัดใหมีการอนุรักษพลังงานภายในองคกร การจัดทําโครงการดานอนุรักษพลังงานซึ่งไมไดลงลึกใน
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รายละเอียดคลอบคลุมทั้งขบวนการ จึงไดมีการรางมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 ซึ่งพัฒนามาจาก
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหองคกรใชเปนกลยุทธและเครื่องมือ ในการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  

การพัฒนามาตรฐานใหมทางดานการจัดการพลังงาน ISO50001 เพื่อใหทางองคกรและบริษัทใชไปเปน
กลยุทธ ในการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และลดการปลอยคารบอนไดออกไซด ซึ่งจากระบบการจัด
การพลังงานนี้สนใจทุกระบบทุกสวนทุกกระบวนการผลิตของโรงงานโดยใหความสําคัญกับทุกกิจกรรมที่ใชพลังงาน 
รวมถึงโครงการที่ทําเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมดวย ดังนั้นหากมีวิธีการใดที่จะสามารถประเมินความคุมคาของ
โครงการที่จัดทําเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมตาม มาตรฐาน ISO 14001 เมื่อเทียบกับพลังงาน และผลกระทบทางออม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งโครงการก็จะเรื่องที่ด ีเพื่อที่จะชวยใหองคกรสามารถที่จะตัดสินใจและปรับปรุงโครงการให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและกระทบตอพลงังานนอยที่สุดตอไป 

 สําหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปองคกรจะใหความสําคัญกับผลที่ไดรับเพียงอยางเดียวโดยไมได
คํานึงถึงผลกระทบทางออมและผลกระทบดานอื่นๆที่ตามมา บทความนี้จึงไดนําหลักการของการประเมินวัฏจักร
ชีวิตมาเปนเครื่องมือในการพิจารณาตลอดทั้งโครงการเพื่อที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไดทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งการใชพลังงานเพิ่มขึ้น ระบบการขนสง คาดูแลบํารุงรักษา สารเคมี และผลประโยชนที่ไดรับของ
ทั้งโครงการ โดยหาตัวประกอบที่สามารถแปลงขอมูลที่เก็บไดทั้งหมดมาใหอยูในรูปของพลังงานและผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนดัชนีชี้วัดความคุมคาของโครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอมระหวางสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปกับ
พลังงานและทรัพยากรที่ใชเพิ่มมากขึ้นทําใหโครงการ ทําใหองคกรสามารถดําเนินโครงการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากที่สุดและสามารถที่จะนํา ISO50001มาใชเปนมาตรฐานในการจัดพลังงานในองคกรควบคูกับISO14001อยาง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
สถานที่ทําการศึกษา 
           ทําการศึกษาที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาขนาดกําลังไฟฟาติดตั้ง 12000KVA ที่ไดรับ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นจะมีของเสียที่เปนมลพิษเกิดขึ้นใน
กระบวนการตางๆทั้งจากเครื่องจักร และระบบสนับสนุนการผลิตแตกตางกันไปทั้งทางดานทางอากาศ น้ํา กาก
อุตสาหกรรมตางซี่งมีปริมาณและความเขมขนในปริมาณที่แตกตางกันและในการที่จะไดรับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอมนั้นตองดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหผานตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกําหนด
รวมถึงความพึงพอใจ ของพนักงานดวย ซึ่งสภาพแวดลอมที่ไมผานและตองปรับปรุงมีสองโครงการดังนี ้

มลภาวะทางดานอากาศเกิดจากกระบวนการเจียระไนชิ้นสวนที่เปนเหล็กซึ่งในกระบวนการผลิตตองมีสาร
หลอเย็นตลอดเวลาเพื่อลดอุณภูมิเครื่องจักร ลดอุณหภูมิชิ้นงาน และลดอุณหภูมิหนาสัมผัสการเจียระไนรวมถึงชะ
ลางเศษผงเหล็กที่เกิดจากการเจียระไน ภายในตัวเครื่องจักรมีตัวดูดละอองน้ํามันอยูแลวแตไมเพียงพอ สารหลอ
เย็นมีการระเหยเปนละอองน้ํามันและฟุงกระจายสูภายนอกเครื่องจักรเจือปนในอากาศซึ่งมีพนักงานอยูในพื้นที ่
จากการตรวจวัดคาอยูที่ 7.5 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเกินคามาตรฐาน (คามาตรฐาน 5 มิลลิกรัมตอลูกบาศก
เมตร) ทางโรงงานทําการปรับปรุงโดยการติดตั้งระบบดูดละอองน้ํามันโดยตรงจากเครื่องเจียระไนเพื่อไมใหละออง
น้ํามันกระจายสูภายนอกเครื่องจักรติดตั้งเครื่องดูดอากาศขนาด 50 กิโลวัตต และหลังจากที่ดูดออกสูนอกโรงงาน
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แลวกอนปลอยสูอากาศจะมีระบบกรองอากาศเพื่อแยกน้ํามันออกหลังจากติดตั้งทั้งระบบทําใหปริมาณน้ํามันที่
ปนเปอนในอากาศมีคาลดลงวัดไดดอยูที่ประมาณ 0.1มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
            มลภาวะทางน้ําเกิดจากกระบวนการลางชิ้นสวนผลิตภัณฑและกระบวนการเคลือบสีทําใหน้ําดิบที่ใชใน
กระบวนการดังกลาวมีสารเจือปนเกิดขึ้นทั้งน้ํามัน โลหะแขวนลอย และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งน้ําเสีย 
เหลานี ้จะถูกสงเขาสูสถานีบําบัดขนาด200ลูกบาศกเมตร เมื่อทําการการบําบัดแตยังมีโลหะแขวนลอยปนเปอนอยู
ในปริมาณที่เกินมาตรฐานอยูวัดไดอยูทึ ่ 75 มิลลิกรัมตอลิตร (คามาตรฐานตองนอยกวา 50 มิลลิกรัมตอลิตร) ทาง
โรงงานปรับปรุงโดยการเพิ่มหนวยการบําบัดในสวนของการตกตะกอน และการกรองเพิ่มอีกหนึ่งหนวย ซึ่งมีการใช
พลังงานและสารเคมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากเพิ่มหนวยของการบําบัดน้ําคาของโลหะแขวนลอยลดลงตามขอกําหนด 
 
วิธีการประเมินผลกระทบ     
         วิธีการประเมินผลกระทบดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของทั้งสองโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอม
ประเมินโดยอาศยัหลักการการประเมินวัฏจักรชิวิต (Life Cycle Assessment) โดยเขาไปเก็บขอมูลเปนเวลา1ป
เนื่องจากทางโรงงานมีกําลังการผลิตไมเทากันโดยจะมีปริมาณผลิตสูงในชวงเดือนตุลาคม ถึง เมษายน และ
ปริมาณการผลิตจะลดลงในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน 
          1.โครงการติดตั้งระบบดูดละอองน้ํามันเก็บขอมูลการใชพลังงานของระบบทุกชวงเวลา ขอมูลการใชวัสดุ
สิ้นเปลือง (แผนกรองน้ํามัน, อุปกรณอะไหลเครื่องจักร) การเดินเครื่อง ในสวนของดานคุณภาพอากาศทําการ
ตรวจวัดปริมาณละอองน้ํามันที่เจือปนอยู 
           2.โครงการเพิ่มสถานบีําบัดน้ําเสีย เก็บขอมูลการใชพลังงาน ปริมาณสารเคม ีการขนสงในสวนของงสารเคม ี
และการกําจัดตะกอน รวมถึงคาการดําเนินการ และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด เชนเดียวกันก็ทําการเก็บคุณภาพน้ํากอน
และหลังการปรับปรุงโดยหความสนใจกับปริมาณสารโลหะแขวนลอย 
 
วิธีการหาตัวแปรที่เหมาะสม     
           วิธีการหาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อที่จะแปลงขอมูลทุกดานใหสามารถเทียบเคียงระหวางสิ่งที่ใหและสิ่งที่ไดรับ
เพื่อเปนดัชนีชี้วัดโครงการ โดยแปลงคามาอยูในรูปของผลกระทบดานพลังงานและดานสิ่งแวดลอมประกอบดวย  
          1.พลังงานหลักที่ใชในสองโครงการนี้คือพลังงานไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องจักรในการเดินระบบและการใช
น้ํามันระบบการขนสงทั้งภายในองคกรจากรถยก (Fork Lift) (การเคลื่อนยายสารเคมี การขนยายตะกอนน้ําเสีย) 
และการขนสงจากบริษัทคูคา (สงสารเคม ีวัสดุสิ้นเปลือง) และหาตัวแปรเพื่อที่จะแปลงขอมูลทั้งหมดเปน TOE และ
เปนปริมาณคารบอนไดออกไซน  
          2.สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปตรวจวัดปริมาณสิ่งเจือปนที่ลดลงและออกแบบสํารวจความพึงพอใจ (NPS 
Score) ของพนักงานกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงโดยการออกแบบสํารวจกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ.
พื้นที ่(พนักงานในพืร้ที่ประมาณ150คน) ทีทําการปรับปรุงและทําการคํานวณคะแนนเพื่อนํามาเปรียบเทียบ 
             แบบสํารวจมีชวงคะแนน ตั้งแต 0 – 10 ออกแบบสํารวจทั้งหมด 150 ชุดโดยแบงเปนชวงระดับความพึง
พอใจดังนี ้
            กลุมที1่ ชวงคะแนน 0-6 ตองไดรับการปรับปรุง, กลุมที2่ ชวงคะแนน 7-8 พึงพอใจในระปานกลาง,  
กลุมที3่ ชวงคะแนน 9-10 พึงพอใจมาก 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
1. มาตรฐานการจัดการพลังงาน (ฉบับราง) นั้นมีตนแบบมาจากมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

โดยใชหลักการ Plan- Do- Check- Action ในการนําปฏิบัติโดยตัวขอกําหนดในมาตรฐานจะใหความสําคัญกับทุก
กระบวนการขององคกร ซึ่งจะคลายกับพ.ร.บ.การสงเสิมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที2่) พ.ศ.2550ดังนั้นองคกรณที่
เขาคายอาคาร และโรงงาน ควบคุมเมื่อมีการประกาศใชมาตรฐานการจัดการพลังงานISO50001 สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามขอกําหนดไดยางรวดเร็ว 

2. การประเมินผลกระทบทางดานพลังงานที่เกิดขึ้นจากการโครงปรับปรงุสิ่งแวดลอมจากการปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 ไดขอมูลดังนี ้

1. โครงการติดตั้งระบบดูดละอองน้ํามัน 
             การลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการของโครงการ       มูลคา   5,263,958 บาท 
             การใชพลังงานไฟฟา1ป                                                   จํานวน    434,720 กิโลวัตตชั่วโมง 
            การใชนํามันจากการขนสง                                               จํานวน         2 86 ลิตร 

2. โครงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติม     
             การลงทุนและคาใชจายในการดําเนินการของโครงการ       มูลคา   3,347,432 บาท 
            การใชพลังงานไฟฟา1ป                                                  จํานวน     14,190 กิโลวัตตชั่วโมง     
            การใชน้ํามันจากการขนสง                                              จํานวน         809 ลิตร 
            การใชปริมาณสารเคม ี
 
ตารางที่ 1  การใชปริมาณสารเคม ี

Chemical Quantity &Cost 2009-2010 
NaOH CaOH2  Alum Polymer  Total 

/Year Kg THB Kg THB Kg THB Kg THB Kg THB 
Total 812 9,740 4,615 25,380 21,000 157,500 125 18,750 26,551 211,370 

 
3. ตัวแปรที่ใชสําหรับการแปลงขอมูลไดใชตัวแปรจากสถาบัน IPCCและรายงาน Indicator99    

 
ตารางที่ 2  ตัวแปรจากสถาบัน IPCC 

Item 
Heat/Calorific Value of 

Fuel 

CO2  
Emission 
Factor 

CH4 
Emission 
Factor 

N 2O 
Emission 
Factor 

Electricity (kWh)  2006 Thailand Electricity Factor  0.531 
Diesel(ℓ) 35       74,100  3 0.6 

     
  ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ไดจากการแปลงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันดีเซลจากการขนสง 
  ปริมาณคารบอนไดออไซดที่เกิดจากการใชพลังงานไฟฟา    238.97 ตันคารบอนไดออกไซด 
  ปริมาณคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากกระบวนการขนสง        2.00 ตันคารบอนไดออกไซด 
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4. ความพึงพอใจของพนักงานที่อยูในพื้นที่ทํางานออกแบบสํารวจจํานวน 150 ชุด 
คํานวณจากสูตร  

          คะแนนความพึงพอใจ = ((คะแนนรวมกลุม3 – คะแนนรวมกลุมที ่1) x100)/คะแนนรวมทั้งสามกลุม 
          คะแนนความพึงพอใจกอนการปรับปรุง  -9.02 
          คะแนนความพึงพอใจหลังการปรับปรุง   8.53 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

           จากการศึกษาพบวาโครงการที่ดําเนินการเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอมนั้นมีการใชพลังงานและสารเคมีเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อแปลงเปนปริมาณคารบอนไดออกไซดเทากับ 0.12 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดตอหนวยการผลิต 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.8 เปอรเซน็ต จากผลที่ไดจากการประเมินทางองคกรจึงใหความสนใจที่จะปรับปรุงทั้งสอง
โครงการเพิ่มเติมเพื่อใหมีผลกระทบอยูที ่1-2 เปอรเซน็ต  
            จากการปรับปรุงทําใหพนักงงานรูสึกดีและมีสุขภาพที่ดีขึ้นทําใหทํางานไดเต็มความสามารถและลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน 
           งานวิจัยนี้สามารถนําไปใชเปนวิธีการในการประเมินโครงการเพื่อนํามาใชเปนตัวชี้วัดและตัดสินใจรวมถึงหา
วิธีการที่ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงงานใหเปนโครงการที่มีการใชพลังงานและทรัพยากรนอยที่สุดเพื่อใหองคกร
สามารถดําเนินการตามขอกําหนดของทั้งสองมาตรฐานไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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