
 

ลิขสิทธิ์  :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ป  :  2559 

ช่ือเรื่อง :  ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด สําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (ภายใตคาใชจายใน 

   การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (บูรณาการ)) 

เมือง :  กรุงเทพ 

ภาษา  :  ไทย 

สถานท่ีพิมพ :  สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นักวิจัย  :  รองศาสตราจารย ดร. อุรุยา วีสกุล 

บทคัดยอ : 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีนโยบายสงเสริมภาคอุตสาหกรรมในระดับรายสาขา ใหนําเทคโนโลยี

การผลิตท่ีสะอาด (วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการปองกันมลพิษ) ไปปฏิบัติใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตของโรงงานควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner 

Technology/CT) เปนแนวคิดและเทคนิคในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมท้ังการลด

การเกิดของเสียใหนอยท่ีสุด โดยมีการเก็บขอมูลและตรวจประเมินอยางเปนระบบ ทําใหทราบสาเหตุของ

ผลกระทบ และหาแนวทางปองกันและแกไขไดถูกตองในมุมมองตางๆ ท้ังดานคน วิธีปฏิบัติ การจัดการและ

เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญของปญหา ความเหมาะสมในการนํามาปรับปรุงและปฏิบัติใชใน

องคกร และมีความตอเนื่องในการแกไขปญหา จึงชวยลดตนทุนและลดคาใชจายในการจัดการของเสีย รวมท้ัง

ลดปญหาสิ่งแวดลอมดวย 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมการทําเครื่องดื่มจากผักหรือผลไมเปนอุตสาหกรรมสําคัญ สรางรายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมาก มีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและมีแนวโนมท่ีจะเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังใน

ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงไดกําหนดจะดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตท่ีสะอาดไปสูการปฏิบัติใชจริงใหกับอุตสาหกรรมการทําเครื่องดื่มจากผักหรือผลไมเพ่ือสงเสริมการ

พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด และตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมการทําเครื่องดื่มจากผักหรือผลไมท่ีตองการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศอีก

ดวย อันเปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทําเครื่องดื่มจากผักหรือผลไมสามารถพัฒนาเติบโตไดอยางม่ันคง

และยั่งยืน 

 ในการดําเนินโครงการท่ีปรึกษาไดทําการประชาสัมพันธ เชิญชวนโรงงานเขารวมโครงการและสํารวจ

ความพรอมของโรงงานท่ีสมัครเขารวมโครงการเบื้องตนเพ่ือทําการคัดเลือกโรงงานเขารวมโครงการ ซ่ึงมี

โรงงานเขารวมโครงการท้ังหมด 9 โรงงาน รายละเอียดดังตารางท่ี บ.1 

 



 

ตารางท่ี บ.1 รายชื่อโรงงานท่ีเขารวมโครงการ 

ลําดับ รายช่ือโรงงาน เลขทะเบียน

โรงงาน 

ผลิตภัณฑ 

1 บริษัท โคโคนัท แฟคทอรี่ จํากัด 3-8(1)-28/58สค น้ํามะพราวพรอมดื่ม 

2 บริษัท โชคมหาชัย เบเวอรเรจ จํากัด 3-20(1)-1/45สค น้ําผลไมผสมวานหางจระเข 

3 บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง 

จํากัด 

ศ3-8(1)-4/36ปข น้ําสับปะรดเขมขน 

4 บริษัท เทพผดุงพรมะพราว จํากัด 3-8(1)-2/23นฐ น้ํามะพราวพรอมดื่ม 

5 บริษัท โทฟุซัง จํากัด อ2-20(1)-9/58สค น้ําเตาหูพรอมดื่ม 

6 บรษัิท แนทฟูดส จํากัด 3-46(2)-5/49 เครื่องดื่มสมุนไพร 

7 บริษัท เพชรสมทอง จํากัด จ3-20(2)-4/55อต น้ําผลไมจากน้ําผลไมเขมขน 

8 โรงน้ําผลไมพาสเจอรไรส โครงการสวน

พระองค  

สวนจิตรลดา 

3-5(1)-1/46 น้ําผลไมพาสเจอรไรส 

9 บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซ่ิง จํากัด 3-8(1)-1/46 นฐ น้ํามะพราวพรอมดื่ม 

 

 ในการเขาใหคําปรึกษาในแตละโรงงานท่ีปรึกษาไดรวมจัดตั้งทีม CT ของแตละโรงงาน พรอมท้ัง

ฝกอบรม (In-house training) ใหแกทีมงาน CT เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการตรวจประเมินโรงงาน 

ตลอดจนสามารถดําเนินงานดาน CT ในโรงงานไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมท้ังดําเนินการกําหนดและ

ตรวจวัดปจจัยหลักท่ีบงชี้ประสิทธิภาพของการผลิตของโรงงาน ท่ีปรึกษาไดรวมกับโรงงานทําการประเมินและ

รวบรวมวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการปองกันมลพิษ (CT Option) ท่ีมีศักยภาพ ครอบคลุม

ประเด็นดานวัตถุดิบ พลังงาน น้ํา สารเคมี และ/หรือสิ่งแวดลอมท่ีเปนประเด็นสําคัญ พรอมท้ังศึกษาความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตร ความเปนไปไดทางเทคนิค ของแตละมาตรการ สําหรับวิธีการและผลประหยัดตางๆ  

ท่ีรวบรวมไดจากการดําเนินการดังกลาวโดยมีผลประหยัดรวม 62,827,692 บาทตอป เพ่ือใหบุคลากรของ

โรงงานท่ีเขารวมโครงการเกิดความเขาใจในการประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดไดดียิ่งข้ึน ท่ีปรึกษา

ตองใหความรู ออกแบบ คํานวณคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายท่ีประหยัดได รวมท้ังรวมดําเนินการและ

ประเมินผลความคุมคาในการนํา CT Option ท่ีไดรับการคัดเลือกไปปฏิบัติจริงและทําการตรวจวัดปจจัยหลัก

ท่ีบงชี้ประสิทธิภาพของการผลิตกอนและหลังการปรับปรุง เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ CT Option ของ

โรงงานแตละแหงโดยมีผลประหยัดรวม 21,876,389 บาทตอป 
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Abstract  : 

 Department of Industrial Works has a policy to encourage industrial enterprises to 

apply Cleaner Technology/CT (Increasing the production effectiveness and pollution 

prevention) to increse the effectiveness of production in factories and to protect the 

environment by using Cleaner Technology/CT which is the concept and technique that use 

resources enomically and effectively and also reduce the waste as much as possible. With 

the systematic data collection and evaluation, it indicates the cause of effects and correct 

resolutions in various aspects including human resource, application, management and 

technology. Considering priority issues, the appropriateness of development and practice in 

the organization as well as consistency of problems solving would decrease cost and 

expense in waste management and environmental problems. 

 Since Vegetable and Fruit Beverage Industry is the important industry which gains 

tremendous revenue, has been growing continuously and tends to grow more in domestic 

and international markets, Department of Industrial Works determines to transfer Cleaner 

Technology/CT to Vegetable and Fruit Beverage Industry for real practice to promote 

production development by using Cleaner Technology/CT and to respond to its needs for 

developing production capability and green products. Moreover, this transfer will increase 

competitive industrial capacity in domestic and international markets which consistently and 

sustainably promote the growth of Vegetable and Fruit Beverage Industry. 

 To run this project, the consultant has publicly promoted, advertised and invited many 

industrial enterprieses to join the project and survey their readiness. There are 9 indutrial 

enterpriese joining the project to be selected as shown in Table 1. 

  



 

Table1: List of Industrial Enperprises 

    Name Factory Registration 

No. 

Product 

1 Coconut Factory  

Company Limited 

3-8(1)-28/58สค Ready to drink Coconut 

Juice 

2 Choke Mahachai 

Beverage Company Limited 

3-20(1)-1/45สค Fruit Juice with Aloe Vera 

3 Takerng Pineapple 

Industrial Company Limited 

ศ3-8(1)-4/36ปข Pineapple Juice Extract 

4 Theppadungporn Coconut 

Company Limited 

3-8(1)-2/23นฐ Ready to drink Coconut 

Juice 

5 Tofusan Company Limited อ2-20(1)-9/58สค Ready to drink  

Soy Milk 

6 Natt Foods Company Limited 3-46(2)-5/49 Herbal Beverage 

7 Petchsomthong  

Company Limited 

จ3-20(2)-4/55อต Fruit Juice from Fruit 

Extract 

8 Pasteurized 

Fruit Juice Factory 

The Royal Chitralada projects 

3-5(1)-1/46 Pasteurized 

Fruit Juice 

9 Ampol Food Processing 

Company Limited 

3-8(1)-1/46 นฐ Ready to drink  

Coconut Juice 

  

 To provide consultancy to each industrial enterprise , the consultant has set up the CT 

team and provide In-house training so that the staff would have knowledge and ability to 

evaluate factory and consistently and sustainably operate works related to CT. The 

consutant also cooperate with industrial enterprises to evaluate and collect the CT options 

which are effective and covering various aspects including raw materials, energy, water, 

chemicals and main environmental issues. The consultant also studies the economic 

worthiness and technical possiblity that can save 62,827,692 baht per year. When the 

application of selected CT option is evaluated for worthiness and main factors indicating 

production effectiveness before and after the development of each industrial enterprise are 

evaluated, it can save 21,876,389 baht per year.  

 


