
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) 

ในปจจุบัน ปญหาดานส่ิงแวดลอมไดทวคีวามรุนแรงมากขึ้น จึงมีการนําเทคโนโลยี
ตางๆ มาใชในการปรับปรุงปรับปรุง ผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการ และเทคโนโลยีท่ีสําคัญ
อีกเทคโนโลยีหน่ึง ก็คือ เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือมีช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกันอีกคือ การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) หรือ P2 การผลิต
ท่ีสะอาด (Cleaner Production หรือ CP) และการลดของเสีย ใหนอยท่ีสุด (waste 
minimization) มาใช ซ่ึงท้ังหมดเปนการปองกันของเสียท่ีแหลงกําเนิด แทนการควบคุมบําบัด
และจัดของเสียแบบเดิม ท่ีเม่ือเปรียบเทียบแลว คาใชจายสูงกวาการใชเทคโนโลยีสะอาด จะเปน
วิธีการนําไปสูมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO14000 ซ่ึงเปนท่ียอมรับ ในวงการคาของโลก
ปจจุบันดวย  

ความหมายโดยสรุปของเทคโนโลยีสะอาด ก็คือ กลยุทธในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ 
บริการ และกระบวนการ อยางตอเนื่อง เพ่ือจัดการทรัพยากร อยางมีประสิทธิภาพ ให
เปล่ียนเปนของเสีย นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด จึงเปนท้ังการรักษา
สิ่งแวดลอม และการลดคาใชจาย ในการผลิตไปพรอม ๆ กันดวย  

หลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีสะอาด จะเนนการปองกันและลดมลพิษตั้งแตตน สวนถามีมลพิษหรือของ

เสียก็ดูวาสามารถ การนํากลับมาใชใหม ใชซํ้าไดหรือไม ทายที่สุดจึงนําไป บําบัด ท้ิงทําลาย 
อยางถูกตองตอไป ซ่ึงลําดับความสําคัญในการจัดการของเสีย แสดงดังรูปท่ี 1 

 
 

รูปที่ 1 ลําดับความสําคัญในการจัดการของเสีย 
http://degree364.blogspot.com/2008/01/blog-post.html 



 
 
หลักการของเทคโนโลยีสะอาดแบงออกเปน 2 ดานใหญๆ คือ การลดมลพิษท่ี

แหลงกําเนิดและการนํากลับมาใชใหม แสดงดังรูปท่ี 2 
1. การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด 
 การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด แบงไดเปน 2 แนวทางใหญๆ คือ การปรับเปล่ียน
ผลิตภัณฑและการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
 
 
 
 

หลักการของเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
(Cleaner Technology) 

การลดมลพษิที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชซํ้า 

การปรับเปล่ียน 
ผลิตภัณฑ 

การปรับเปล่ียน 
กระบวนการผลิต 

การปรับเปล่ียน 
วัตถุดิบ 

การปรับเปล่ียน 
เทคโนโลยี 

การบริหาร 
การดําเนินการ 

การปรับเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑ 

การปรับเปล่ียน 
กระบวนการผลิต 



 
 
1.1 การปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ 
 ทําไดโดยการออกแบบผลิตภัณฑใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด หรือใหมีอายุ
การใชงานยาวนานข้ึน ลดการใชสารเคมีอันตรายที่มีผลในการผลิต การใชงาน และการทําลาย
หลังการใชงาน เชน ปรับเปล่ียนสูตรของผลิตภัณฑ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเมื่อ
ผูบริโภคนําไปใช ยกเลิกการใชช้ินสวนหรือองคประกอบในผลิตภัณฑท่ีไมสามารถนํากลับมาใช
ใหมได และยกเลิกการบรรจุหีบหอท่ีไมจําเปน เปนตน 
 1.2 การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
 แบงไดเปน 3 กลุม คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และการ
ปรับปรุงกระบวนการใหสะดวก รวดเร็ว และเกิดของเสียหรือของเหลือใชนอยลง 
   
 

1.2.1 การปรับเปล่ียนวัตถุดิบ (Input Material Change) 
ทําไดโดยการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือมีความบริสุทธิ์สูง 

รวมท้ังการลดหรือยกเลิกการใชวัตถุดิบท่ีเปนอันตราย เพ่ือหลีกเล่ียงการเติมสิ่ง
ปนเปอนเขาไปในกระบวนการผลิต และพยายามเลือกใชวัตถุดิบท่ีสามารถนํา
กลับมาใชใหมได เชน การไมใชหมึกพิมพท่ีมีแคดเมียมเปนสารประกอบ การ
ไมใชนํ้ายาไซยาไนดในการชุบผิวโลหะ เปนตน 

  1.2.2 การปรับเปล่ียนเทคโนโลยี (Technology Improvement) 
ทําไดโดยการออกแบบระบบการผลิตใหม เพ่ิมระบบอัตโนมัติเขาไป

ชวยในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ หรือแสวงหาเทคโนโลยีใหมท่ี
สามารถชวยใหเกิดของเสียหรือของเหลือจากการผลิตนอยลงมาใช เชน การจัด
วางผังโรงงานใหมท่ีชวยลดระยะการเคลื่อนยายวัสดุใหนอยลง การควบคุม
ความเร็วมอเตอรเพ่ือควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงาน เปนตน ซ่ึงเง่ือนไขในการ
นําเทคโนโลยีมาปรับปรุงมีองคประกอบ 5 ประการ (5 M) ดังรูปท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 เง่ือนไขในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 
 

1.2.3 การบริหารการดําเนินการ (Operational Management) 
ทําไดโดยปรับปรุงวิธีการผลิตเดิมโดยใชเทคนิคการลด การรวม และการทํา
ข้ันตอนการผลิตใหงายข้ึน รวดเร็วข้ึน ซ่ึงสงผลทําใหเกิดของเสียจากการผลิต
ลดลง เชน ในกรณีมีผลิตภัณฑหลายแบบ การวางแผนการผลิตท่ีดีจะชวยลด
การที่ตองเสียเวลาปรับตั้งเครื่องจักรกอนเร่ิมงาน เพราะเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ 
เปนตน 

2. การนํากลับมาใชใหม 
 การนํากลับมาใชใหม แบงออกไดเปน 2 แนวทาง คือ การนําผลิตภัณฑเกากลับมาใช
ใหมหรือการใชผลิตภัณฑหมุนเวียน และการใชเทคโนโลยีหมุนเวียน 

2.1 การใชผลิตภัณฑหมุนเวียน  
ทําไดโดยการหาทางนําวัตถุดิบท่ีไมไดคุณภาพมาใชประโยชน หรือหาทางใช

ประโยชนจากสารหรือวัสดุท่ีปนอยูในของเสีย โดยการนํากลับมาใชในกระบวนการผลิต
เดิม หรือกระบวนการผลิตอ่ืนๆ  

5M 

Measurement 
(การตรวจสอบคุณภาพ) 

Man 
(พนักงาน) 

Machine 
(เครื่องจักร/อุปกรณ) 

Material 
(วัตถุดิบ/ชิ้นสวนตางๆ) 

Method 
(วิธีการทํางาน) 



 2.2 การใชเทคโนโลยีหมุนเวียน  
เปนการนําของเสียไปผานกระบวนการตางๆ เพื่อใหสามารถนําเอากลับมา

ใชไดอีก หรือเพ่ือทําใหเปนผลพลอยได เชน การนํานํ้าหลอเย็น นํ้าท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตหรือตัวทําละลาย ตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ กลับมาใชใหมในโรงงาน การนําพลังงาน
ความรอนสวนเกินหรือเหลือใช กลับมาใชใหม เปนตน 

 การนําของเสียกลับมาใชใหม (Recycle) ควรจะดําเนินการ ณ จุดกําเนิดของเสียนั้น 
มากกวาการขนยายไปจัดการที่อ่ืน โดยเฉพาะของเสียท่ีเกิดจากการปนเปอนของวัตถุดิบ เชน 
การแยกน้ําเสียดวยไฟฟาเพื่อแยกโลหะ เชน ดีบุก ทองแดง หรือตะก่ัว เพ่ือนํากลับมาใชงาน ซ่ึง
จะทําไดงาย และมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปอนในระหวางการ
รวบรวมหรือขนถาย เปนตน 
 
ข้ันตอนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาด 

วิธีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสะอาดประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนและการจัดตั้งทีมงาน (CT Planning & Organization) 
 การวางแผนและการจัดทีมมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแสดงความรวมมือในการกําหนด
เปาหมายในการทําเทคโนโลยีสะอาด โดยผูประกอบการสงตัวแทนเขารวมกับอาจารยพ่ีเล้ียง
และนิสิตฝกงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจประเมินเบ้ืองตน (Pre assessment) 
 หลังจากท่ีไดจัดทีมงานและทราบวัตถุประสงคการทํางานเปนท่ีเรียบรอยแลว ทีมงานจะ
เริ่มทําการกําหนดขอบเขตการพิจารณาและประเมินเบ้ืองตนวา ประเด็นใดบางที่เกิดความ
สูญเสียและสามารถปรับปรุงใหดีข้ึนได การประเมินเบ้ืองตนอาศัยหลักวิชาการประกอบกับ
ประสบการณในทางปฏิบัติของโรงงานในการกําหนดเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของแตละ
ประเด็นปญหาท่ีมีตอสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร ผลจากการประเมินนี้จะใชเปนแนวทาง
กําหนดบริเวณหรือทรัพยากรท่ีจะศึกษาตอไป 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินละเอียด (Detail assessment)  
 เม่ือไดประเด็นท่ีเกิดความสูญเสียสูงและตองการจะปรับปรุงใหดีข้ึนแลว จึงเริ่มทําการ
ประเมินละเอียดโดยจัดทําสมดุลมวลสารและพลังงานเขา-ออก เพ่ือใหทราบถึงแหลงกําเนิดของ
ของเสียและสาเหตุของการสูญเสีย จากนั้นจึงทําการวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาหรือ
เรียกวา ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด (CT option)  

 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility study)  



 การศึกษาความเปนไปไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลําดับความสําคัญของทางเลือกท่ีไดจาก
ข้ันตอนการประเมินละเอียดโดยพิจารณาองคประกอบ 3 ดานคือ ความเปนไปไดทางเทคนิค
หรือความเหมาะสมในการนําทางเลือกไปปฏิบัติ ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และความ
เหมาะสมดานสิ่งแวดลอม 

ข้ันตอนท่ี 5 ลงมือปฏิบัติและติดตามผล (Implementation & evaluation) 
 การลงมือปฏิบัติตองมีแผนการทํางานโดยละเอียดประกอบดวย บริเวณเปาหมาย 
ข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เมื่อดําเนินกิจกรรมไปไดระยะหนึ่งควรติดตาม
ประเมินผลเพ่ือใหแนใจวาการปฏิบัติเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือหากมีปญหาจะได
ทบทวนแกไขตอไป 
 
ประโยชนของเทคโนโลยสีะอาด 

ประโยชน CT ตอตัวเราเอง 
- มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสารพิษ 
- ไดใชสินคาท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
- มีสภาพแวดลอมและความเปนอยูดีข้ึน 
- ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
- มีความภูมิใจในผลงานที่มีสวนรวมทําใหเกิดสิ่งดีๆ 
ประโยชนของเทคโลยีสะอาดตอชุมชน 
- มีความสมานสามัคคีกันระหวาง บาน ชุมชน และโรงงานดีข้ึน 
- สังคมนาอยู 
ประโยชนของเทคโลยีสะอาดตอภาคอุตสาหกรรม 
- ชวยทําใหเกิดการประหยัดการใช นํ้า วตัถดุิบ พลังงาน และลดมลพิษ 
- การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพราะคนงาน มีสุขอนามัยดี และลดความเสีย่งตอการเกิด
อุบัติเหตุ 
- คุณภาพสินคามีการปรับปรุง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและกําไร 
- เกิดของเสียนอยลง ลดตนทุนการบําบัด ลดมลพิษจากอุตสาหกรรม 
- ภาพพจนดีข้ึน 

ประโยชนของเทคโลยีสะอาดตอภาครฐั 
- แบงเบาภาระกิจในการตรวจสอบติดตาม 
- บรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
- สงเสริมภาพพจนของประเทศไทยดานการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมศักยภาพในการสงออก 



สรุป 

จะเห็นไดวา หลักการและเทคนิคของเทคโนโลยีสะอาดสามารถนําไปใชกับทุก
หนวยงาน เพื่อบริหารจัดการดานพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด จะทําใหสามารถประหยัด
พลังงาน ลดคาใชจายของหนวยงานและลดปญหาสิ่งแวดลอมได 

 
 
 
 
ท่ีมา: 
คูมือเทคโนโลยีสะอาดสาํหรับประชาชน สนับสนุนโดย สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, US-
AEP, The Asia Foundation, กลุมความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสิ่งแวดลอม ( 
IN GROUP ) 
http://www.thaifactory.com/Operate/CleanTech.htm 
http://www.mbs.mut.ac.th/paper/pdf/27.pdf 
http://www.tei.or.th/songkhlalake/database/knowledge/knowledge_ct2.html 
http://www.chem.eng.chula.ac.th/ct/web%20database/internship/procedure.htm 
 


