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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัสถานการณ์ขยะเป็นปัญหามลพิษท่ีมีความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย โดยเกาะสีชงัเป็นหน่ึง

ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามของจงัหวดัชลบุรี ก าลงัประสบกบัปัญหาขยะและในปัจจุบนัเศษแกว้เป็นขยะท่ียงัไม่
สามารถจดัการไดบ้นเกาะสีชงั งานวจิยัน้ีจึงใชเ้ทคนิคการประเมินวฏัจกัรชีวิตของอิฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวล
รวม เปรียบเทียบกับอิฐคอนกรีตทั่วไป โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวตัถุดิบ การขนส่ง และการผลิต 
ค านวณโดยวธีิ Eco-indicator 99 ดูผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สารอนินทรียท่ี์มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Inorganics) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity) 
ภาวะความเป็นกรด/การเพ่ิมธาตุอาหารพืชในแหล่งน ้ า (Acidification/ Eutrophication) และเช้ือเพลิงธรรมชาติ (Fossil 
Fuels) จากผลการศึกษาพบวา่ อิฐคอนกรีตในงานวิจยั (1.33 Pt) มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่อิฐคอนกรีตทัว่ไป 
(1.56 Pt) และสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดร้้อยละ 17.3 (ต่อการใชง้าน 1 ตารางเมตร) ดงันั้น อิฐคอนกรีตใน
งานวจิยัท่ีมีการใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวมจึงเป็นตวัเลือกท่ีน่าสนใจในการจดัการเศษแกว้บนเกาะสีชงั 
  

ABSTRACT 
At present, the municipal solid waste (MSW) situation is problem in Thailand. Koh Sichang, one of the 

beautiful attraction in Chonburi Province, is now facing MSW problem due to the difficulty to manage waste glass in 
the islands. This research applied Life Cycle Assessment (LCA) methodology to compare the environmental impacts 
between concrete bricks using waste glass as aggregate replacement and normal concrete bricks, considering the 
processes of acquiring raw materials, transportation and production by Eco-indicator 99 method. The inputs and 
outputs of each processes were classified into five environmental impacts; respiratory inorganics, climate change, 
ecotoxicity, acidification/eutrophication and fossil fuels. From the results, concrete bricks using waste glass as 
aggregate replacement (1.33 Pt) has lower environmental impacts than normal concrete bricks (1.56 Pt) and can 
reduce environmental impacts 17.3% (per 1 square meter usage) Therefore, concrete bricks in this research will be an 
alternative option for waste glass management on Koh Sichang. 
 
ค าส าคญั: การประเมินวฏัจกัรชีวติ อิฐคอนกรีต เศษแกว้  
Keywords: Life Cycle Assessment, Concrete Brick, Waste Glass  
*นิสิต หลกัสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
**รองศาสตรจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

***ผู้ช่วยศาสตรจารย์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

481



   BMO5-2 

 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสถานการณ์ขยะเป็นปัญหามลพิษท่ีมีความส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ เน่ืองมาจากการพฒันาดา้น

ความเป็นเมืองของชุมชน จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตของชุมชนขยายวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว รวมไปถึง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการใชบ้รรจุภณัฑฟ์ุ่ มเฟือยมากข้ึน เกิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั ในการอุปโภค-บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการน าไปท าเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร บรรจุภณัฑ ์และในการ
ก่อสร้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการขาดแคลนสถานที่ก าจดัหลงัจากการใชง้าน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ในปี พ.ศ.2560 มีขยะชุมชนเกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 27.40 ลา้นตนั (หรือประมาณ 
75,046 ตนัต่อวนั) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 1.26 โดยจงัหวดัชลบุรีเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่องเท่ียวส าคญัของ
ประเทศไทย มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัและสวยงามมากมาย จึงท าให้มีขยะเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากเฉล่ียวนัละ 2,600 
ตนัต่อวนั รองจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีปริมาณ 13,374 ตนัต่อวนั (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)โดยพบวา่ปัญหาดา้นการ
จดัการขยะชุมชนของจงัหวดัชลบุรีก าลงัทวคีวามรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากระบบก าจดัขยะท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีของจงัหวดัชลบุรี
เป็นระบบฝังกลบจึงมีขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ี จากปัญหาขยะท่ีมีปริมาณสะสมเป็นจ านวนมาก และขาดการจดัการให้ถูกตอ้งน้ี
เอง ท าให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางดิน น ้ า อากาศ เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุของเช้ือโรค ทศันียภาพเส่ือมโทรม เป็นตน้ (ปิยชาติ, 2557)  

เกาะสีชงั เป็นเกาะท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวแห่งหน่ึงของจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากเป็น
สถานท่ีพกัผอ่นท่ีเงียบสงบ อากาศบริสุทธ์ิ มีธรรมชาติอนังดงาม โดยมีพ้ืนท่ีรวมพ้ืนท่ีทะเลทั้งส้ิน 25.61 ตารางกิโลเมตร 
และยงัมีท่าเรือท่ีจอดเรือขนส่งสินคา้เพราะมีลมสงบ และเกาะเป็นท่ีก าบงัลมไดอ้ยา่งดีจึงมีเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือบรรทุก
สินคา้ เรือล าเลียงสินคา้ (เรือโป๊ะ) เรือยนตล์ากจูง เรือประมง เรือท่องเท่ียว และเรือโดยสารเป็นจ านวนมากเฉล่ียวนัละ
ประมาณ 400–500 ล า ท าใหเ้กิดปัญหาขยะท่ีเทศบาลต าบลเกาะสีชงัตอ้งรับน ามาก าจดัดว้ยเตาเผา (Incinerator) เพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นหิน ไม่สามารถขุดหลุมฝังกลบได้ ซ่ึงขยะท่ีรับมาเป็นขยะอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจ าวนั 
ประมาณ 10–15 ตนัต่อวนั ประกอบกบัขยะท่ีเกิดข้ึนบนเกาะอีกประมาณ 10–15 ตนัต่อวนั รวมทั้งส้ิน 20–30 ตนัต่อวนั (นฤ
มล, 2559) โดยพบวา่ขยะท่ียอ่ยสลายไดมี้ปริมาณมากท่ีสุดร้อยละ 40 รองลงมา คือ พลาสติกร้อยละ 20 ขวดแกว้     ร้อยละ 
10 กระดาษร้อยละ 10 และอ่ืนๆ ร้อยละ 20 ตามล าดบั (เทศบาลต าบลเกาะสีชงั, 2557) ปัญหาของเศษแกว้ท่ีพบบนเกาะสีชงั 
คือ ร้านรับซ้ือของเก่าบนเกาะไม่รับซ้ือขวดแกว้ ยกเวน้ศูนยบ์ริหารจดัการขยะชุมชน เน่ืองจากแกว้มีน ้ าหนกัมากและราคา
ถูก จึงไม่คุม้ค่าในการขนส่งไปขายท่ีจงัหวดัชลบุรี ท าให้มีเศษแกว้ตกคา้งอยูบ่นลานเทกองเป็นจ านวนมาก เฉล่ียวนัละ 2 – 
3 ตนั (จรรยา, 2559) ทางเทศบาลต าบลเกาะสีชงัจึงตระหนกัท่ีจะหาแนวทางในการจดัการเศษแกว้บนเกาะสีชงั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิต (Life cycle 
Assessment: LCA) ของการน าเศษแกว้มาใชแ้ทนท่ีมวลรวมในการผลิตอิฐคอนกรีตเปรียบเทียบกบัการผลิตอิฐคอนกรีต
ทัว่ไป ตามมาตรฐาน ISO14040 (International standard ISO14040, 2006) โดยศึกษาตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบ  
การขนส่ง ตลอดจนการผลิต และรวบรวมปริมาณวตัถุดิบหรือทรัพยากร พลงังานท่ีใช ้แลว้น ามาจดัท าบญัชีรายการ 
และน าไปประเมินผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิตด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro 8.0 โดยประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการจดัการเศษแกว้บนเกาะสีชงัต่อไป 
  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้

แทนท่ีมวลรวม เปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตทัว่ไป  
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วธีิการวจิยั 
การประเมินวฏัจกัรชีวติ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์และประเมินค่าผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

ตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์พิจารณาผลิตภณัฑต์ั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) คือ ตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต การขนส่งและกระจายผลิตภณัฑ์ การใชง้านผลิตภณัฑ ์การใชใ้หม่หรือแปรรูปผลิตภณัฑ์ และการ
ก าจดัซากผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้าน โดยมีขั้นตอนในการประเมิน 4 ขั้นตอน (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2547) 

1) การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition) 
เป็นขั้นตอนแรกและมีความส าคญัในการประเมินวฏัจักรชีวิตของผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

สอดคลอ้งและครอบคลุมในวตัถุประสงค ์และก าหนดขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายและ
ขอบเขต (Goal and Scope) หนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์(Product Function) หน่วยการท างานของผลิตภณัฑ ์(Functional Unit) 
ขอบเขตระบบ (System Boundary) และระบบผลิตภณัฑ ์(Product System) 

2) การวเิคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Inventory Analysis: LCI) 
เป็นการรวบรวมและค านวณขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขั้นตอนการก าหนด

เป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา และสร้างแผนผงัของระบบผลิตภณัฑ ์โดยค านวณหาปริมาณของสารขาเขา้ (Input) 
และสารขาออก (Output) จากระบบของผลิตภณัฑ ์

3) การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) 
เป็นขั้นตอนประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของระบบผลิตภณัฑ์ จากขอ้มูลท่ีได้จากขั้นตอนการ

วิเคราะห์บญัชีรายการ โดยจะจ าแนกจดักลุ่มผลกระทบ และคดัเลือกตวัช้ีวดัของกลุ่ม ซ่ึงผลของการค านวณจะบ่งช้ีว่า
กลุ่มผลกระทบใดมีความส าคญัหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุดและเกิดจากกระบวนการใดของระบบผลิตภณัฑ ์
โดยการประเมินผลกระทบจะป้อนขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro 8.0 

4) การแปลผลการศึกษา (Life Cycle Interpretation) 
เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสรุปผลจากการประเมินผลกระทบ น าเสนอแนวทางในการแกไ้ขหรือ

ปรับปรุงใหผ้ลกระทบท่ีเกิดข้ึนลดลง 
โดยในการศึกษาน้ี จะประเมินวฏัจักรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวม 

เปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเศษแกว้บนเกาะสีชงั มีขั้นตอนใน
การศึกษา ดงัน้ี 

เป้าหมายและขอบเขต คือ ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐ
คอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวม เปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตทัว่ไป โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
SimaPro 8.0 ดว้ยวิธี Eco-Indicator 99 ขอบเขตของงานวิจยัจะพิจารณาตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบ การขนส่ง และ
กระบวนการผลิต หรือท่ีเรียกวา่ “Cradle to Gate” โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1  ขอบเขตของระบบการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีท าการศึกษา (ในกรอบเสน้ประ) 
 

หน่วยการท างานท่ีท างานศึกษา คือ อิฐคอนกรีตต่อพ้ืนท่ีการใชง้าน 1 ตารางเมตร (จ านวน 50 กอ้น) ท่ีมีการ
แทนท่ีของเศษแกว้ เปรียบเทียบกบัอิฐคอนกรีตทัว่ไป โดยจะแบ่งประเภทของผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีพิจารณา 
5 ประเภท ดงัน้ี 1. สารอนินทรียท่ี์มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Inorganics) 2. การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 3. ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity) 4. ภาวะความเป็นกรด/การเพ่ิมธาตุ
อาหารพืชในแหล่งน ้ า (Acidification/ Eutrophication) 5. เช้ือเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) โดยผลของการประเมินจะ
แสดงผล 2 แบบคือ แบบแยกรายผลกระทบแสดงออกมาในรูปของการก าหนดบทบาท (Characterization) และแบบ
ผลกระทบโดยรวมแสดงออกมาในรูปของคะแนนเชิงเด่ียว (Single Score)  

การจดัท าบญัชีรายการ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะกระบวนการท่ีสนใจศึกษา เช่น การใชพ้ลงังาน การใช้
ทรัพยากร ผลิตภณัฑแ์ละของเสียท่ีเกิดข้ึน โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะมีทั้งขอ้มูลท่ีเก็บเองจากการทดลอง (Primary 
Data) และขอ้มูลท่ีมีผูศึ้กษารวบรวมไว ้(Secondary Data) และท าการประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์

 
ผลและอภิปรายการวจิยั 

งานวจิยัน้ีไดท้ าการประเมินตลอดวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวม 
โดยปริมาณของเศษแก้วท่ีใช้ได้มาจากการทดลองแล้วให้คุณสมบัติท่ีเหมาะสม คือ ร้อยละ 20 (โดยน ้ าหนัก) 
เปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตทัว่ไป โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro 8.0 แสดงผลไดด้งัน้ี 

การจดัท าบัญชีรายการ 
1.  การไดม้าของวตัถุดิบ 

เป็นขั้นตอนของการสกดัวตัถุดิบมาจากแหล่งธรรมชาติ จนมาเป็นวตัถุดิบท่ีใชง้านในกระบวนการผลิต
ต่อไป โดยในงานวจิยัน้ีในขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบจะอา้งอิงมาจากฐานขอ้มูลในโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro 8.0 

2. การขนส่ง เร่ิมตั้งแต่แหล่งผลิตวตัถุดิบไปยงัสถานท่ีท่ีท าการผลิตอิฐคอนกรีต  
โดยปูนซีเมนตเ์ร่ิมมาจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 

28 ตนั ส่งไปยงัเกาะลอย จงัหวดัชลบุรี แลว้ขนส่งทางเรือและรถบรรทุกขนาดเลก็ไปยงัเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี  
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ทรายเร่ิมมาจาก อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ขนส่งโดยใชร้ถบรรทุก 28 ตนั ส่งไปยงัเกาะลอย จงัหวดัชลบุรี  
แลว้ขนส่งทางเรือและรถบรรทุกขนาดเลก็ไปยงัเกาะสีชงั จงัหวดัชลบุรี  

ส่วนเศษแกว้เป็นขยะท่ีเกิดข้ึนบนเกาะสีชงั และมีการเก็บรวบรวมไวท่ี้ลานเทกองของเกาะสีชงัอยูแ่ลว้ จึงไม่คิด
การขนส่ง โดยบญัชีรายการของการขนส่งท่ีใชใ้นการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยั และอิฐคอนกรีตทัว่ไป แสดงดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1   บญัชีรายการของการขนส่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยั และอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
วตัถุดบิ ชนิดของการขนส่ง อฐิคอนกรีต ในงานวจิยั อฐิคอนกรีตทัว่ไป 

  ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย 

ปูนซีเมนต ์ รถบรรทุก 28 ตนั 8.31 tkm 8.31 tkm 
เรือขนสินคา้ 0.39 tkm 0.39 tkm 
รถบรรทุกขนาดเลก็ 0.10 tkm 0.10 tkm 

ทรายหยาบ รถบรรทุก 28 ตนั 1.40 tkm 1.80 tkm 
เรือขนสินคา้ 0.91 tkm 1.17 tkm 
รถบรรทุกขนาดเลก็ 0.25 tkm 0.32 tkm 

หมายเหตุ : tkm คือ ตนั-กิโลเมตร 
 

3.  การเตรียมวตัถุดิบ และการผลิตอิฐคอนกรีต 
เป็นขั้นตอนท่ีประกอบดว้ย ขั้นตอนการลา้ง การบด การร่อนคดัขนาดของวตัถุดิบ และการผสมวตัถุดิบ

เขา้ดว้ยกนั ในการศึกษาน้ีวตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบดว้ย ปูนซีเมนต ์ทรายหยาบ เศษแกว้ และน ้ าประปา และในการผลิตอิฐ
คอนกรีตทั่วไป วตัถุดิบท่ีใช้ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทรายหยาบ และน ้ าประปา โดยแต่ละขั้นตอนหลัก ๆ จะ
ประกอบดว้ยน ้ าประปา และพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเคร่ืองบดใชเ้วลา 15 นาที เคร่ืองร่อนคดัขนาดใชเ้วลา 10 นาที และเคร่ือง
ผสมใชเ้วลา 5 นาที โดยทั้ง 3 เคร่ืองใชม้อเตอร์ขนาด 3 แรงมา้ หรือเท่ากบั 2.24 กิโลวตัต ์แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 บญัชีรายการของการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยั และอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
ขั้นตอน ชนิดของ 

สารขาเข้า 

อฐิคอนกรีตในงานวจิยั อฐิคอนกรีตทัว่ไป 

  ปริมาณ หน่วย ปริมาณ หน่วย 

การเตรียมวตัถุดบิ 
  การลา้งเศษแกว้ 
  การบดเศษแกว้ 
  การร่อนคดัขนาด 
การผลติ 
  การผสม 

 
น ้าประปา 

 
18.3 

 
kg 

 
- 

 
- 

พลงังานไฟฟ้า 0.5595 kWh - - 
พลงังานไฟฟ้า 
 
พลงังานไฟฟ้า 

0.5595 
 
0.1857 

kWh 
 
kWh 

- 
 
0.1857 

- 
 
kWh 

หมายเหตุ : kWh คือ กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
  kg     คือ กิโลกรัม 
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ผลจากการประเมนิวฏัจกัรชีวติ 
หลงัจากเก็บรวบรวมบัญชีรายการส่ิงแวดลอ้ม แลว้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SimaPro 8.0  

ดว้ยวิธี Eco-Indicator 99 เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการไดม้าของวตัถุดิบ การขนส่ง และการผลิต
อิฐคอนกรีตในงานวิจัยและอิฐคอนกรีตทั่วไป แสดงผลออกมาในรูปของกราฟ แบ่งเป็นการก าหนดบทบาท 
(Characterization) และคะแนนเชิงเด่ียว (Single Score) 

จากการประเมินวฏัจกัรชีวิตแสดงผลแบบแยกรายผลกระทบในรูปของการก าหนดบทบาท พบว่าการผลิต 
อิฐคอนกรีตทัว่ไปในกระบวนการไดม้าของวตัถุดิบ และการขนส่ง ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่อิฐคอนกรีต 
ในงานวิจยั ดงัรูปท่ี 2 และ3 เน่ืองมาจากการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวิจยันั้น ใชท้รายหยาบนอ้ยกวา่อิฐคอนกรีตทัว่ไป 
ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 1 จึงส่งผลให้การไดม้าของวตัถุดิบและการขนส่งมีค่านอ้ยกวา่ ส่วนในกระบวนการผลิตจะพบวา่  
อิฐคอนกรีตในงานวิจยัจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ ดงัรูปท่ี 4 เน่ืองมาจากการใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวมนั้น 
จะตอ้งมีขั้นตอนการเตรียมเศษแกว้ให้พร้อมใชง้านก่อน โดยมีขั้นตอนการลา้ง การบด รวมไปถึงการร่อนคดัขนาด  
ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 2 จึงท าให้มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน แต่เม่ือเปรียบเทียบทุกกระบวนการดงัรูปท่ี 5 จะพบว่า 
การผลิตมีผลกระทบนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการไดม้าของวตัถุดิบ และการขนส่ง เน่ืองจากในกระบวนการผลิตมี
การใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ในกระบวนการอ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่2   เปรียบเทียบผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มของการไดม้าของวตัถุดิบในการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
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รูปที ่3  เปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการขนส่งในการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4  เปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตอิฐคอนกรีตในการผลิตอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
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รูปที่ 5   เปรียบเทียบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรีตในงานวิจัยและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
 
            และเม่ือน ามาใหน้ ้ าหนกัความส าคญั (Weighting) แสดงแบบผลกระทบโดยรวม โดยคิดเป็นคะแนนเชิงเด่ียว 
(Single Score) ซ่ึงผลกระทบทุกประเภทจะถูกน ามาประเมินให้อยูใ่นหน่วยเดียวกนัคือ หน่วย “Point” หรือ “Pt” แสดง
ค่าดงัตารางท่ี 3 และรูปท่ี 6 พบวา่ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมากท่ีสุดคือ สารอนินทรียท่ี์มีผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Inorganics) โดยเฉพาะในกระบวนการการไดม้าของวตัถุดิบของทั้งอิฐคอนกรีตในงานวิจยัและ 
อิฐคอนกรีตทัว่ไป มีค่าเท่ากบั 0.659 และ 0.694 Pt ตามล าดบั ซ่ึงเกิดมาจาก PM 2.5 ในขั้นตอนสกดัวตัถุดิบ และการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิง (Jolliet et al., 2003) รองลงมาคือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ (Fossil fuels) มีค่าเท่ากับ 0.288 และ0.295 Pt และ 0.283 และ 0.298 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นการผลิตปูนซีเมนต ์(Hoenig, Schneider, 2002) ส่วนในการขนส่ง ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดคือ สารอนินทรียท่ี์มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Inorganics) รองลงมาคือ
เช้ือเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) เช่นเดียวกนั โดยพบว่าอิฐคอนกรีตทัว่ไปมีค่าสูงกว่าเม่ือเทียบกบัอิฐคอนกรีตใน
งานวิจยั มีค่าเท่ากบั 0.979 และ 0.235 mPt และ0.980 และ0.230 mPt ตามล าดบั เน่ืองจากการน าเศษแกว้มาใชแ้ทนท่ี
มวลรวมนั้น ท าใหก้ารขนส่งวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิตอิฐคอนกรีตลดลง จึงช่วยลดการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงและการใช้
ทรัพยากรได ้
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รูปที ่6 เปรียบเทียบคะแนนเชิงเด่ียวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
 
ตารางที ่3  ค่าเปรียบเทียบของคะแนนเชิงเด่ียวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป 
ผลกระทบ หน่วย อิฐคอนกรีตในงานวจิยั อิฐคอนกรีตทัว่ไป 
การได้มาของวตัถุดบิ    
Respiratory Inorganics Pt 6.59E-01 6.94E-01 
Climate Change Pt 2.88E-01 2.95E-01 
Ecotoxicity Pt 1.61E-02 1.75E-02 
Acidification/ Eutrophication Pt 2.45E-02 2.57E-02 

Fossil Fuels Pt 2.83E-01 2.98E-01 

รวม Pt 1.27E+00 1.33E+00 
การผลติ    
Respiratory Inorganics mPt 4.19E-01 8.80E-03 
Climate Change mPt 2.99E-01 7.00E-03 
Ecotoxicity mPt 4.44E-02 1.00E-03 
Acidification/ Eutrophication mPt 1.67E-02 4.00E-04 

Fossil Fuels mPt 9.81E-01 2.33E-02 

รวม mPt 1.76E+00 4.05E-02 
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ตารางที ่3 ค่าเปรียบเทียบของคะแนนเชิงเด่ียวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรีตในงานวจิยัและอิฐคอนกรีตทัว่ไป (ต่อ) 
ผลกระทบ หน่วย อิฐคอนกรีตในงานวจิยั อิฐคอนกรีตทัว่ไป 
การขนส่ง    
Respiratory Inorganics mPt 2.35E+01 9.79E+01 
Climate Change mPt 4.06E+00 1.72E+01 
Ecotoxicity mPt 1.89E+00 8.23E+00 
Acidification/ Eutrophication mPt 1.23E+00 5.08E+00 

Fossil Fuels mPt 2.30E+01 9.80E+01 

รวม mPt 5.37E+01 2.26E+02 
รวมทั้งหมด Pt 1.33E+00 1.56E+00 
 
สรุปผลการวจิยั 

งานวิจยัน้ีท าการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีใช ้
เศษแกว้แทนท่ีมวลรวม (ร้อยละ 20 โดยน ้ าหนัก) เปรียบเทียบกบักระบวนการผลิตอิฐคอนกรีตทัว่ไป ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SimaPro 8.0 ดว้ยวิธี Eco-indicator 99 โดยศึกษาตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบ การขนส่ง และการผลิต หรือท่ี
เรียกวา่ “Cradle to Gate” และมีหน่วยการท างาน (Functional Unit) คือ อิฐคอนกรีตต่อพ้ืนท่ีการใชง้าน 1 ตารางเมตร 
(จ านวน 50 กอ้น) พบวา่การไดม้าของวตัถุดิบ เป็นกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
การขนส่ง โดยเฉพาะการผลิตอิฐคอนกรีตแบบทัว่ไป ซ่ึงการผลิตอิฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวรวมมีผลกระทบ
นอ้ยกว่า เน่ืองมาจากสามารถลดปริมาณการใชท้รายหยาบซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัได ้รวมทั้งยงั
สามารถลดการใชพ้ลงังานและค่าขนส่งทรายหยาบไปยงัเกาะสีชงัได ้ซ่ึงการใชอิ้ฐคอนกรีตท่ีใชเ้ศษแกว้แทนท่ีมวลรวม
น้ีสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดร้้อยละ 17.3 (ต่อการใชง้าน 1 ตารางเมตร) และเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ
ในการจดัการปัญหาเศษแกว้ท่ีมีจ านวนมากบนเกาะสีชงั 
 
กติตกิรรมประกาศ 
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