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ปที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนมิถนุ ายน 2551
ขอตอนรับสูจดหมายขาวสิ่งแวดลอมของสถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ฉบับ
ที่ 5 ประจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน 2551 ฉบั บ นี้ จ ะเป น การพู ด ถึ ง นวั ต กรรมใหม ๆ และ
แนวทางในการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
ชวยกันแกไขปญหาโลกรอน ซึ่งไดกลาวถึงมาโดยตลอด เนื่องจากเปนปญหาสิ่งแวดลอม
ที่ ทั่ ว โลกต อ งช ว ยกั น แก ไ ข ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานต า งๆที่ ผ า นมา
โดยเฉพาะกิจกรรมการเยี่ยมชมงานตามที่สถานที่ตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพใหภาคอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลตางๆที่
นําเสนอนี้ จะเปนประโยชนตอทานผูอาน
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ผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมกับการเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

ปจจุบันปญหาโลกรอนและการขาดแคลนพลังงานเปนเรื่องสําคัญ ภาคอุตสาหกรรมจึงไดพยายามในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และหาหนทางในการชวยประหยัดพลังงานและพยายามหา
พลังงานทดแทนมาใชงานดวย ตัวอยางของบริษัทที่ไดมีความพยายามในการปรับปรุงดังกลาว ไดแก บริษัท
บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยผูผลิตบรรจุภัณฑเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม ตราไบโอ ซึ่งไดมีแนวคิดและผลิตบรรจุภัณฑอาหารที่ทําจากเยื่อกระดาษชานออย เพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ
ประเภทโฟมและพลาสติกมาอยางตอเนื่อง ซึ่งบรรจุภัณฑอาหาร ตราไบโอ ผลิตจากชานออย จึงมีคุณสมบัติท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม เพราะสามารถยอยสลายโดยการฝงกลบในดินภายใน 45 วัน และปราศจากสารพิษปนเปอน สามารถ
ใชไดกับตูอบและเตาไมโครเวฟ รวมถึงอาหารรอนและเย็น
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑอีกกวา 70 ชนิด ประกอบดวย จาน ถาดหลุดใสอาหาร ถาดหลุม
สําหรับชุดเบรก ชาม แกวน้ํา กลองใสอาหาร และกลองมีฝาปด ซื่งการคิดคนบรรจุภัณฑอาหารที่ทํา
จากเยื่อกระดาษชานออย นับเปนนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑเจาแรกในอาเซียน ซึ่งการใชชานออยมาเปน
วัตถุดิบในการผลิต ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชานออยจากกากชานออยที่ไมมีมูล คามาเปนวัตถุดิบ
ที่มีมูลคาถึงตันละกวา 2 หมื่นบาท เปนการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมที่นําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
มาทําใหเกิดมูลคาอีกทางหนึ่ง
แตอุปสรรคในการเลือกใชบรรจุภัณฑหรือผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยูท่ีเรื่องราคา เนื่องจากบรรจุภัณฑท่ี
ทําจากชานออยมีราคาเฉลี่ยตอชิ้นสูงกวาโฟมประมาณ 1 เทาตัว แตราคาถูกกวาพลาสติก และขอจํากัดเรื่องผูผลิตที่มี
ผูประกอบการนอยราย ทําใหผลิตสินคาออกมาไดไมมากนัก ราคาจึงสูงเมื่อเทียบกับโฟม ซึ่งรัฐบาลสามารถเขามามีสวน
รวมในการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได โดยใหความรูกับประชาชนมากขึ้นในการเลือกใชบรรจุ
ภัณฑที่มีสวนดูแลสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหปริมาณขยะลดลงไดหลายเทาตัว โดยขณะนี้ในหลายประเทศไดเก็บภาษีกําจัดขยะ
จากโฟมและพลาสติกจากผูผลิต สงผลใหราคาอาจสูงขึ้นเล็กนอย สวนประเทศไทยแมยังไมมีกฎหมายในเรื่องนี้ แตควร
รณรงคใหประชาชนลดใชโฟมและพลาสติก โดยกวาจะถึงวันนั้นคาดวาจะใชเวลา 3-5 ป
ไมวาจะอยูในฐานะผูผลิตหรือผูบริโภค ก็สามารถมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมได อยางเชนการเลือกใช
บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ก็จะประหยัดเวลาและพลังงานในการกําจัดไดเปนอยางดี ไมทําใหโลกรอน
มากกวาที่เปนอยู
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ในชวงที่ผานมา สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดเริ่มดําเนินโครงการในไตรมาสแรก
ไปแลว ซึ่งไดดําเนินการสํารวจ และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกลุมอุต สาหกรรมแกวและกระจก และได
จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกเจาหนา ที่จากโรงงานเปาหมายที่จะเก็บขอมูล เมื่อวันที่
23 พฤษภาคม 2551 ณ หอง GS1 Room2 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหรายละเอียดและตอบขอสงสัยแกเจาหนาที่
จากโรงงาน สําหรับการกรอกแบบสอบถามและใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตองมากที่สุด
ซึ่งหลังจากการประชุมไดนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงและจั ดทําแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับ
ประกอบการจัดทําฐานขอมูลสิ่งแวดลอม และบัญชีรายการสิ่งแวดลอมโดยเฉลี่ยของการผลิตผลิตภัณฑแกวและกระจก เพื่อให
แบบสอบถามมี ค วามสมบู ร ณ ม ากที่สุด ซึ่ ง ได จัด ส ง แบบสอบถามการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ให กั บ โรงงาน เพื่ อ กรอกข อ มู ล ใน
แบบสอบถามแลว หากโรงงานใดไมสามารถกรอกขอมูลในแบบสอบถามได คณะทํางานจะเขาสํารวจโรงงานโดยตรง เพื่อให
ขอแนะนําและขอเสนอแนะ รวมทั้งทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลจากโรงงาน

วัตถุประสงค
1. ใหไดขอมูลทางดานการผลิตและสิ่งแวดลอมของการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ก ว และกระจกในประเทศไทย เพื่ อ
ประกอบการจั ด ทํา ฐานข อ มู ล รวมของประเทศสํา หรั บ การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Inventory
Database) ในโครงการพัฒนาฐานขอมูลสิ่งแวดลอมของวัสดุ
พื้นฐานและพลังงานของประเทศ
2. ใหไดบัญชีรายการสิ่งแวดลอมของสารขาเขา (Input)
และสารขาออก (Output) โดยเฉลี่ยแยกแตละกระบวนการ
ผลิต (Inventory Data by Process) ของผลิตภัณฑแกว
และกระจกในประเทศไทย
3. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งการ
ประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ (Life
Cycle
Assessment) และนําความรูไปใชงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วิธดี าํ เนินโครงการ
1. เก็บรวบรวมขอมูลการผลิตผลิตภัณฑแกวและกระจก
2. ทําการทบทวนสถานการณ (Literature Review) ของการ
ทํา LCI และ LCA ของอุตสาหกรรมแกวและกระจก
3. เก็บรวบรวมขอมูลแบบ Gate to Gate ที่ใชสําหรับจัดทํา
ฐานขอมูลสิ่งแวดลอม และบัญชีรายการสิ่งแวดลอม โดยเฉลี่ยของการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ก ว และกระจก โดยคั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษา อย า งน อ ย 7
ผลิตภัณฑ โดยการสงแบบสอบถามใหโรงงานกรอกขอมูลประกอบกับการ
สํารวจโรงงานโดยตรง
4. จัดทําฐานขอมูลสิ่งแวดลอมรวมถึงบัญชีรายการสิ่งแวดลอม โดย
เฉลี่ยของการผลิตผลิตภัณฑแกวและกระจกแยกตามแตละกระบวนการ
ผลิต
5. จัดฝกอบรม / สัมมนา ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ดังนี้
- จัดฝกอบรมบุคลากรเชิงลึกดาน LCA
- จั ด สั ม มนาเพื่ อ เผยแพร ผ ลการดํ า เนิ น โครงการ
รวมถึงสรางความตระหนักและใหความรูดาน LCA
แกผูเขารวมการสัมมนา

Update Corner
ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมาสถาบันฯไดมีการจัดฝกอบรม หลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ผูควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษอากาศ และหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมเชิงลึก สําหรับใหความรูแก
บุคลากรดานสิ่งแวดลอมของโรงงานตางๆ ณ โรงแรมหลุยส แทเวิรน หลักสี่ กรุงเทพฯ และ ทางสถาบันฯ
หวังเปนอยางยิ่งวาผูท่ีเขารับการฝกอบรมจะนําความรูไปปรับประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถาน
ประกอบการของตน
และระหวางวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2551 สถาบันฯไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการดานสิ่งแวดลอม
“IFAT 2008” 14th European Water, Wastewater and Solid Waste Symposium 2008 and
Visiting Recycle Factory และเยี่ยมชมระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัท Huber Technology ณ ประเทศ
เยอรมนีและประเทศอังกฤษ
สําหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 สถาบันฯไดนําผูประกอบการที่
สนใจเขาเยี่ยมชม บจก.กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางสถาบันฯ ตองขอขอบคุณ คณะ
ผูบริหารและเจาหนาที่ของบริษัทฯเปนอยางสูง ที่ใหความอนุเคราะหคณะเยี่ยมชมจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย เขาเยี่ยมชมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน รวมถึง
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัท ในการนี้สถาบันฯหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดมีโอกาสรวมกันประสาน
ประโยชนในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเชนนี้อีกในโอกาสตอไป

มุมสาระนารู
กรุงเทพฯกับการแกวกิ ฤติภาวะโลกรอน

นวัตกรรมดานพลาสติกและแนวทางที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

กทม. รวมกับหนวยงานตางๆ เชน UNEP, UNDP, UNESCAP, Holcim
Foundation สถาบันพัฒนาเมือง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย จัดใหมีการประชุม ASEAN+6
City Forum on Climate Change Bangkok 2008 ระหวางวันที่ 26-27 มิ.ย. 2551
ที่โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ โดยจะมีผูนําจากเมืองตาง ๆ ประมาณ 15 ประเทศ
เขารวม อาทิเชน กัมพูชา ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ไทย เกาหลีใต
จีน ญี่ปุน และอินเดีย รวมถึงมีผูแทนที่รับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมจากสถานทูตจากชาติ
ตาง ๆ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เขารวมประชุมเพื่อหาแนวทาง
และความรวมมือในการแกไขปญหาวิกฤตโลกรอนของภูมิภาคอาเซียน
การประชุมมี 2 วัน วันที่ 26 มิ.ย. 51 ประกอบดวยปาฐกถาพิเศษจาก
ดร.สุรนิ ทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน และการบรรยายเรื่อง อาเซียนเมืองแหงสีเขียว
โดยจะนําวาระกรุงเทพฯ สีเขียว 6 ดานที่ กทม. ไดประกาศไปนําเสนอในการประชุมดวย
โดยจะมีผูแทนจาก UNEP และผูแทนจาก Holcim Foundation รวมบรรยายดวย
นอกจากนี้ยัง มี ก ารบรรยายเรื่ อ งการพัฒ นาเมือ งและบริห ารจั ด การเมือ งภายใตก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, เรื่องมุมมองภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจในภาวะโลก
รอน และเรื่องการปฏิวัติพลังงานดวย รวมทั้งการนําเสนอทิศทางการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน การปรับปรุงระบบการจราจรและขนสงดวยการใชเชื้อเพลิงสะอาด เพื่อสิ่งแวดลอม
สีเขียว สวนวันที่ 27 มิ.ย. 51 ศึกษาดูงานอาคารประหยัดพลังงาน
สําหรับทานที่สนใจเขารวมอบรมหรือกิจกรรมตางๆของสถาบันสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ftiweb.off.fti.or.th/iei/

ปจจุบันมีความตองการใชพลาสติกชีวภาพหรือไบโอพลาสติกเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และไดมีการริเริ่มผลิตไบโอพลาสติกบางกลุม เชน แกวเครื่องดื่ม กลอง
เครื่องสําอาง ถุงหิ้ว กลองสําหรับใสโทรศัพทมือถือ รวมทั้งนําไปใชในการผลิตกลอง
บรรจุอาหารและบัตรเครดิต
แนวโนมการใชงานของไบโอพลาสติกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีการคาดการณไว
วาภายในป 2553 ทั่วโลกจะมีความตองการใชไบโอพลาสติกสูงถึง 1 ลานตัน ซึ่ง
ปจจุบันมีกําลังการผลิตเพียง 5 แสนตัน มีการขยายตัวปละ 30% ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงควรเตรียมพรอมกาวสูความเปนผูนําของอุตสาหกรรมพลาสติกชี วภาพใน
อาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบที่ผลิตมันสําปะหลังได 27 ลาน
ตัน/ป และมีโรงงานพลาสติกปลายน้ํามากกวา 4,000 โรง
ในสวนของการจัดการขยะพลาสติกนั้น ปจจุบันมีนวัตกรรมใหมๆในการ
จัดการกับขยะประเภทพลาสติก เชน Polymer Energy Technology ซึ่งเปน
ทิศ ทางใหม ใ นการจั ด การขยะ โดยการเปลี่ ย นขยะพลาสติ ก มาเป น น้ํ า มั น เป น
ทางเลือกหนึ่งของการจัดการพลาสติกและเปนสวนขยายจากระบบกําจัดขยะที่มีอ ยู
แลว ชวยลดปริมาณพลาสติกที่ตกคางในสิ่งแวดลอมใหนอยลง เพิ่มประสิทธิภาพใน
การรองรับปริมาณของพลาสติกที่เพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้ ยังเปนการลดปญหาเรื่อง
การหาพื้นที่ฝงกลบขยะและเปนการพัฒนาไปในทางที่ยั่งยืน

แลวพบกันฉบับหนาเดือนกรกฎาคมนะคะ...

