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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั สถานการณ์ขยะเป็ นปั ญหามลพิษที่มีความสาคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยเกาะสี ชงั เป็ นหนึ่ ง
ในสถานที่ท่องเที่ ยวที่ สวยงามของจังหวัดชลบุรี กาลังประสบกับปั ญหาขยะและในปั จจุบนั เศษแก้วเป็ นขยะที่ ยงั ไม่
สามารถจัดการได้บนเกาะสี ชงั งานวิจยั นี้จึงใช้เทคนิ คการประเมินวัฏจักรชีวิตของอิฐคอนกรี ตที่ใช้เศษแก้วแทนที่มวล
รวม เปรี ย บเที ยบกับอิ ฐคอนกรี ตทั่วไป โดยพิ จารณาตั้ง แต่ข้ นั ตอนการได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ ง และการผลิ ต
คานวณโดยวิธี Eco-indicator 99 ดูผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สารอนินทรี ยท์ ี่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Inorganics) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความเป็ นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity)
ภาวะความเป็ นกรด/การเพิ่มธาตุอาหารพืชในแหล่งน้ า (Acidification/ Eutrophication) และเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil
Fuels) จากผลการศึกษาพบว่า อิฐคอนกรี ตในงานวิจยั (1.33 Pt) มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยกว่าอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
(1.56 Pt) และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ร้อยละ 17.3 (ต่อการใช้งาน 1 ตารางเมตร) ดังนั้น อิฐคอนกรี ตใน
งานวิจยั ที่มีการใช้เศษแก้วแทนที่มวลรวมจึงเป็ นตัวเลือกที่น่าสนใจในการจัดการเศษแก้วบนเกาะสี ชงั
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.
คาสาคัญ: การประเมินวัฏจักรชีวติ อิฐคอนกรี ต เศษแก้ว
Keywords: Life Cycle Assessment, Concrete Brick, Waste Glass
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BMO5-2
บทนา
ปั จจุบนั สถานการณ์ขยะเป็ นปั ญหามลพิษที่มีความสาคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องมาจากการพัฒนาด้าน
ความเป็ นเมืองของชุมชน จานวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น การเจริ ญเติบโตของชุมชนขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ ว รวมไปถึง
พฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ฟุ่มเฟื อยมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูอ่ ย่างจากัด ในการอุปโภค-บริ โภค ไม่ว่าจะเป็ นการนาไปทาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร บรรจุภณ
ั ฑ์ และในการ
ก่อ สร้า ง ทาให้เ กิ ด การขาดแคลนทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมไปถึง การขาดแคลนสถานที่ กาจัด หลัง จากการใช้ง าน
(กรมควบคุมมลพิษ , 2551) ในปี พ.ศ.2560 มีขยะชุมชนเกิ ดขึ้นทัว่ ประเทศประมาณ 27.40 ล้านตัน (หรื อประมาณ
75,046 ตันต่อวัน) ซึ่ งเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 1.26 โดยจังหวัดชลบุรีเป็ นหนึ่ งในจังหวัดท่องเที่ ยวสาคัญของ
ประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ ยวที่สาคัญและสวยงามมากมาย จึงทาให้มีขยะเกิดขึ้นเป็ นจานวนมากเฉลี่ยวันละ 2,600
ตันต่อวัน รองจากกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีปริ มาณ 13,374 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)โดยพบว่าปั ญหาด้านการ
จัดการขยะชุมชนของจังหวัดชลบุรีกาลังทวีความรุ นแรงมากขึ้น เนื่ องจากระบบกาจัดขยะที่มีอยูใ่ นพื้นที่ ของจังหวัดชลบุรี
เป็ นระบบฝังกลบจึงมีขอ้ จากัดด้านพื้นที่ จากปั ญหาขยะที่มีปริ มาณสะสมเป็ นจานวนมาก และขาดการจัดการให้ถูกต้องนี้
เอง ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิ ดปั ญหามลพิษทางดิน น้ า อากาศ เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ทัศนียภาพเสื่ อมโทรม เป็ นต้น (ปิ ยชาติ, 2557)
เกาะสี ชงั เป็ นเกาะที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนที่เงียบสงบ อากาศบริ สุทธิ์ มีธรรมชาติอนั งดงาม โดยมีพ้ืนที่รวมพื้นที่ทะเลทั้งสิ้ น 25.61 ตารางกิโลเมตร
และยังมีท่าเรื อที่จอดเรื อขนส่งสิ นค้าเพราะมีลมสงบ และเกาะเป็ นที่กาบังลมได้อย่างดีจึงมีเรื อชนิ ดต่าง ๆ เช่น เรื อบรรทุก
สิ นค้า เรื อลาเลียงสิ นค้า (เรื อโป๊ ะ) เรื อยนต์ลากจูง เรื อประมง เรื อท่องเที่ยว และเรื อโดยสารเป็ นจานวนมากเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 400–500 ลา ทาให้เกิดปั ญหาขยะที่เทศบาลตาบลเกาะสี ชงั ต้องรับนามากาจัดด้วยเตาเผา (Incinerator) เพิ่มมากขึ้น
เนื่ องจากสภาพพื้นที่ เป็ นหิ น ไม่สามารถขุดหลุ มฝั งกลบได้ ซึ่ งขยะที่ รับมาเป็ นขยะอุปโภค-บริ โภคในชี วิตประจาวัน
ประมาณ 10–15 ตันต่อวัน ประกอบกับขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะอีกประมาณ 10–15 ตันต่อวัน รวมทั้งสิ้ น 20–30 ตันต่อวัน (นฤ
มล, 2559) โดยพบว่าขยะที่ยอ่ ยสลายได้มีปริ มาณมากที่สุดร้อยละ 40 รองลงมา คือ พลาสติกร้อยละ 20 ขวดแก้ว ร้อยละ
10 กระดาษร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 20 ตามลาดับ (เทศบาลตาบลเกาะสี ชงั , 2557) ปั ญหาของเศษแก้วที่พบบนเกาะสี ชงั
คือ ร้านรับซื้อของเก่าบนเกาะไม่รับซื้ อขวดแก้ว ยกเว้นศูนย์บริ หารจัดการขยะชุมชน เนื่ องจากแก้วมีน้ าหนักมากและราคา
ถูก จึงไม่คุม้ ค่าในการขนส่งไปขายที่จงั หวัดชลบุรี ทาให้มีเศษแก้วตกค้างอยูบ่ นลานเทกองเป็ นจานวนมาก เฉลี่ยวันละ 2 –
3 ตัน (จรรยา, 2559) ทางเทศบาลตาบลเกาะสี ชงั จึงตระหนักที่จะหาแนวทางในการจัดการเศษแก้วบนเกาะสี ชงั
จากที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่ จะศึ กษาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle
Assessment: LCA) ของการนาเศษแก้วมาใช้แทนที่มวลรวมในการผลิตอิฐคอนกรี ตเปรี ยบเทียบกับการผลิตอิฐคอนกรี ต
ทัว่ ไป ตามมาตรฐาน ISO14040 (International standard ISO14040, 2006) โดยศึ กษาตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ
การขนส่ ง ตลอดจนการผลิต และรวบรวมปริ มาณวัตถุดิบหรื อทรัพยากร พลังงานที่ใช้ แล้วนามาจัดทาบัญชี รายการ
และนาไปประเมิ นผลกระทบตลอดวัฏจักรชี วิตด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro 8.0 โดยประเมินผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็ นทางเลือกในการจัดการเศษแก้วบนเกาะสี ชงั ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ ใช้เศษแก้ว
แทนที่มวลรวม เปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
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BMO5-3
วิธีการวิจยั
การประเมินวัฏจักรชีวติ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ พิจารณาผลิตภัณฑ์ต้ งั แต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) คือ ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การขนส่ งและกระจายผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่หรื อแปรรู ปผลิตภัณฑ์ และการ
กาจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีข้ นั ตอนในการประเมิน 4 ขั้นตอน (สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย, 2547)
1) การกาหนดเป้ าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and Scope Definition)
เป็ นขั้นตอนแรกและมี ความสาคัญในการประเมิ นวัฏจักรชี วิตของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้เกิ ดความชัดเจน
สอดคล้องและครอบคลุมในวัตถุประสงค์ และกาหนดขอบเขตที่ตอ้ งการศึกษา ประกอบด้วย การกาหนดเป้ าหมายและ
ขอบเขต (Goal and Scope) หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ (Product Function) หน่วยการทางานของผลิตภัณฑ์ (Functional Unit)
ขอบเขตระบบ (System Boundary) และระบบผลิตภัณฑ์ (Product System)
2) การวิเคราะห์บญั ชีรายการด้านสิ่ งแวดล้อม (Life Cycle Inventory Analysis: LCI)
เป็ นการรวบรวมและคานวณข้อมูลที่ได้จากกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการกาหนด
เป้ าหมายและขอบเขตของการศึกษา และสร้างแผนผังของระบบผลิตภัณฑ์ โดยคานวณหาปริ มาณของสารขาเข้า (Input)
และสารขาออก (Output) จากระบบของผลิตภัณฑ์
3) การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)
เป็ นขั้นตอนประเมิ นผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มของระบบผลิ ต ภัณ ฑ์ จากข้อ มู ลที่ ได้จากขั้น ตอนการ
วิเคราะห์บญ
ั ชีรายการ โดยจะจาแนกจัดกลุ่มผลกระทบ และคัดเลือกตัวชี้วดั ของกลุ่ม ซึ่ งผลของการคานวณจะบ่งชี้ว่า
กลุ่มผลกระทบใดมีความสาคัญหรื อก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงที่สุดและเกิดจากกระบวนการใดของระบบผลิตภัณฑ์
โดยการประเมินผลกระทบจะป้ อนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro 8.0
4) การแปลผลการศึกษา (Life Cycle Interpretation)
เป็ นขั้นตอนในการวิเคราะห์ และสรุ ปผลจากการประเมินผลกระทบ นาเสนอแนวทางในการแก้ไขหรื อ
ปรับปรุ งให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลง
โดยในการศึ กษานี้ จะประเมินวัฏจักรชี วิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ ใช้เศษแก้วแทนที่ มวลรวม
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเศษแก้วบนเกาะสี ชงั มีข้ นั ตอนใน
การศึกษา ดังนี้
เป้ าหมายและขอบเขต คือ ประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชี วิตของกระบวนการผลิตอิ ฐ
คอนกรี ตที่ ใช้เศษแก้วแทนที่ มวลรวม เปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
SimaPro 8.0 ด้วยวิธี Eco-Indicator 99 ขอบเขตของงานวิจยั จะพิจ ารณาตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ ง และ
กระบวนการผลิต หรื อที่เรี ยกว่า “Cradle to Gate” โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังรู ปที่ 1

483

BMO5-4

รู ปที่ 1 ขอบเขตของระบบการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ทาการศึกษา (ในกรอบเส้นประ)
หน่วยการทางานที่ทางานศึกษา คือ อิฐคอนกรี ตต่อพื้นที่การใช้งาน 1 ตารางเมตร (จานวน 50 ก้อน) ที่มีการ
แทนที่ของเศษแก้ว เปรี ยบเทียบกับอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป โดยจะแบ่งประเภทของผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่พิจารณา
5 ประเภท ดังนี้ 1. สารอนิ นทรี ยท์ ี่ มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Inorganics) 2. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 3. ความเป็ นพิษต่อระบบนิ เวศ (Ecotoxicity) 4. ภาวะความเป็ นกรด/การเพิ่มธาตุ
อาหารพืชในแหล่งน้ า (Acidification/ Eutrophication) 5. เชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) โดยผลของการประเมินจะ
แสดงผล 2 แบบคือ แบบแยกรายผลกระทบแสดงออกมาในรู ปของการกาหนดบทบาท (Characterization) และแบบ
ผลกระทบโดยรวมแสดงออกมาในรู ปของคะแนนเชิงเดี่ยว (Single Score)
การจัดทาบัญชีรายการ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการที่สนใจศึกษา เช่น การใช้พลังงาน การใช้
ทรัพยากร ผลิตภัณฑ์และของเสี ยที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะมีท้ งั ข้อมูลที่เก็บเองจากการทดลอง (Primary
Data) และข้อมูลที่มีผศู ้ ึกษารวบรวมไว้ (Secondary Data) และทาการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ผลและอภิปรายการวิจยั
งานวิจยั นี้ได้ทาการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ใช้เศษแก้วแทนที่มวลรวม
โดยปริ ม าณของเศษแก้ว ที่ ใ ช้ไ ด้ม าจากการทดลองแล้ว ให้ คุ ณสมบัติ ที่ เ หมาะสม คื อ ร้ อ ยละ 20 (โดยน้ าหนัก )
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro 8.0 แสดงผลได้ดงั นี้
การจัดทาบัญชีรายการ
1. การได้มาของวัตถุดิบ
เป็ นขั้นตอนของการสกัดวัตถุดิบมาจากแหล่งธรรมชาติ จนมาเป็ นวัตถุดิบที่ ใช้งานในกระบวนการผลิต
ต่อไป โดยในงานวิจยั นี้ในขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบจะอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลในโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro 8.0
2. การขนส่ง เริ่ มตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบไปยังสถานที่ที่ทาการผลิตอิฐคอนกรี ต
โดยปูนซี เมนต์เริ่ มมาจากโรงงานผลิตปูนซี เมนต์ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขนส่ งโดยใช้รถบรรทุก
28 ตัน ส่งไปยังเกาะลอย จังหวัดชลบุรี แล้วขนส่งทางเรื อและรถบรรทุกขนาดเล็กไปยังเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี
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ทรายเริ่ มมาจาก อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 28 ตัน ส่งไปยังเกาะลอย จังหวัดชลบุรี
แล้วขนส่งทางเรื อและรถบรรทุกขนาดเล็กไปยังเกาะสี ชงั จังหวัดชลบุรี
ส่ วนเศษแก้วเป็ นขยะที่เกิ ดขึ้นบนเกาะสี ชงั และมีการเก็บรวบรวมไว้ที่ลานเทกองของเกาะสี ชงั อยูแ่ ล้ว จึงไม่คิด
การขนส่ง โดยบัญชีรายการของการขนส่งที่ใช้ในการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 บัญชีรายการของการขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
วัตถุดบิ
ชนิดของการขนส่ ง
อิฐคอนกรีต ในงานวิจยั
อิฐคอนกรีตทัว่ ไป
ปริมาณ
หน่ วย ปริมาณ
ปูนซีเมนต์
รถบรรทุก 28 ตัน
8.31
tkm
8.31
เรื อขนสิ นค้า
0.39
tkm
0.39
รถบรรทุกขนาดเล็ก
0.10
tkm
0.10
ทรายหยาบ รถบรรทุก 28 ตัน
1.40
tkm
1.80
เรื อขนสิ นค้า
0.91
tkm
1.17
รถบรรทุกขนาดเล็ก
0.25
tkm
0.32

หน่ วย
tkm
tkm
tkm
tkm
tkm
tkm

หมายเหตุ : tkm คือ ตัน-กิโลเมตร

3. การเตรี ยมวัตถุดิบ และการผลิตอิฐคอนกรี ต
เป็ นขั้นตอนที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการล้าง การบด การร่ อนคัดขนาดของวัตถุดิบ และการผสมวัตถุดิบ
เข้าด้วยกัน ในการศึกษานี้วตั ถุดิบที่ใช้ประกอบด้วย ปูนซี เมนต์ ทรายหยาบ เศษแก้ว และน้ าประปา และในการผลิตอิฐ
คอนกรี ต ทั่ว ไป วัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ป ระกอบด้ว ย ปู น ซี เ มนต์ ทรายหยาบ และน้ า ประปา โดยแต่ ล ะขั้น ตอนหลัก ๆ จะ
ประกอบด้วยน้ าประปา และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเครื่ องบดใช้เวลา 15 นาที เครื่ องร่ อนคัดขนาดใช้เวลา 10 นาที และเครื่ อง
ผสมใช้เวลา 5 นาที โดยทั้ง 3 เครื่ องใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า หรื อเท่ากับ 2.24 กิโลวัตต์ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 บัญชีรายการของการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
ขั้นตอน
ชนิดของ
อิฐคอนกรีตในงานวิจยั
สารขาเข้ า
ปริมาณ
หน่ วย
การเตรียมวัตถุดบิ
การล้างเศษแก้ว
น้ าประปา
18.3
kg
การบดเศษแก้ว
พลังงานไฟฟ้า
0.5595
kWh
การร่ อนคัดขนาด
พลังงานไฟฟ้า
0.5595
kWh
การผลิต
การผสม
พลังงานไฟฟ้า
0.1857
kWh
หมายเหตุ : kWh คือ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
kg คือ กิโลกรัม
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อิฐคอนกรีตทัว่ ไป
ปริมาณ

หน่ วย

-

-

0.1857

kWh

BMO5-6
ผลจากการประเมินวัฏจักรชีวติ
หลังจากเก็บรวบรวมบัญชี รายการสิ่ งแวดล้อม แล้วนามาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SimaPro 8.0
ด้วยวิธี Eco-Indicator 99 เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ ง และการผลิต
อิ ฐ คอนกรี ต ในงานวิ จัย และอิ ฐ คอนกรี ต ทั่ว ไป แสดงผลออกมาในรู ป ของกราฟ แบ่ ง เป็ นการก าหนดบทบาท
(Characterization) และคะแนนเชิงเดี่ยว (Single Score)
จากการประเมินวัฏจักรชี วิตแสดงผลแบบแยกรายผลกระทบในรู ปของการกาหนดบทบาท พบว่าการผลิต
อิฐคอนกรี ตทัว่ ไปในกระบวนการได้มาของวัตถุดิบ และการขนส่ ง ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากกว่าอิฐคอนกรี ต
ในงานวิจยั ดังรู ปที่ 2 และ3 เนื่ องมาจากการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั นั้น ใช้ทรายหยาบน้อยกว่าอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
ดังข้อมูลในตารางที่ 1 จึงส่ งผลให้การได้มาของวัตถุดิบและการขนส่ งมีค่าน้อยกว่า ส่ วนในกระบวนการผลิตจะพบว่า
อิฐคอนกรี ตในงานวิจยั จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมสู งกว่า ดังรู ปที่ 4 เนื่ องมาจากการใช้เศษแก้วแทนที่มวลรวมนั้น
จะต้องมีข้ นั ตอนการเตรี ยมเศษแก้วให้พร้อมใช้งานก่อน โดยมีข้ นั ตอนการล้าง การบด รวมไปถึงการร่ อนคัดขนาด
ดังข้อมูลในตารางที่ 2 จึงทาให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบทุกกระบวนการดังรู ปที่ 5 จะพบว่า
การผลิตมีผลกระทบน้อยมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับการได้มาของวัตถุดิบ และการขนส่ ง เนื่ องจากในกระบวนการผลิตมี
การใช้พลังงานน้อยกว่าในกระบวนการอื่น ๆ

รู ปที่ 2 เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการได้มาของวัตถุดิบในการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
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รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการขนส่งในการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการผลิตอิฐคอนกรี ตในการผลิตอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
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รู ปที่ 5 เปรี ยบเที ยบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของทุ กกระบวนการของอิ ฐคอนกรี ตในงานวิจัยและอิ ฐคอนกรี ตทัว่ ไป
และเมื่อนามาให้น้ าหนักความสาคัญ (Weighting) แสดงแบบผลกระทบโดยรวม โดยคิดเป็ นคะแนนเชิงเดี่ยว
(Single Score) ซึ่งผลกระทบทุกประเภทจะถูกนามาประเมินให้อยูใ่ นหน่วยเดียวกันคือ หน่วย “Point” หรื อ “Pt” แสดง
ค่าดังตารางที่ 3 และรู ปที่ 6 พบว่าผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่มากที่สุดคือ สารอนิ นทรี ยท์ ี่มีผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ (Respiratory Inorganics) โดยเฉพาะในกระบวนการการได้มาของวัตถุดิบของทั้งอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และ
อิฐคอนกรี ตทัว่ ไป มีค่าเท่ากับ 0.659 และ 0.694 Pt ตามลาดับ ซึ่งเกิดมาจาก PM 2.5 ในขั้นตอนสกัดวัตถุดิบ และการเผา
ไหม้เชื้ อเพลิง (Jolliet et al., 2003) รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และเชื้ อเพลิง
ธรรมชาติ (Fossil fuels) มี ค่า เท่ ากับ 0.288 และ0.295 Pt และ 0.283 และ 0.298 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตปูนซีเมนต์ (Hoenig, Schneider, 2002) ส่ วนในการขนส่ ง ผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากที่ สุดคือ สารอนิ นทรี ยท์ ี่ มีผลกระทบต่อระบบทางเดิ นหายใจ (Respiratory Inorganics) รองลงมาคือ
เชื้ อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuels) เช่นเดี ยวกัน โดยพบว่าอิฐคอนกรี ตทัว่ ไปมีค่าสู งกว่าเมื่อเที ยบกับอิฐคอนกรี ตใน
งานวิจยั มีค่าเท่ากับ 0.979 และ 0.235 mPt และ0.980 และ0.230 mPt ตามลาดับ เนื่ องจากการนาเศษแก้วมาใช้แทนที่
มวลรวมนั้น ทาให้การขนส่งวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอิฐคอนกรี ตลดลง จึงช่วยลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและการใช้
ทรัพยากรได้
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รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบคะแนนเชิงเดี่ยวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
ตารางที่ 3 ค่าเปรี ยบเทียบของคะแนนเชิงเดี่ยวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
ผลกระทบ
หน่วย
อิฐคอนกรี ตในงานวิจยั อิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
การได้ มาของวัตถุดบิ
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
การผลิต
Respiratory Inorganics
Climate Change
Ecotoxicity
Acidification/ Eutrophication

Pt

1.27E+00

1.33E+00

mPt
mPt
mPt
mPt

4.19E-01
2.99E-01
4.44E-02
1.67E-02

8.80E-03
7.00E-03
1.00E-03
4.00E-04

Fossil Fuels

mPt

9.81E-01

2.33E-02

รวม

mPt

1.76E+00

4.05E-02
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ตารางที่ 3 ค่าเปรี ยบเทียบของคะแนนเชิงเดี่ยวของทุกกระบวนการของอิฐคอนกรี ตในงานวิจยั และอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป (ต่อ)
ผลกระทบ
หน่วย
อิฐคอนกรี ตในงานวิจยั อิฐคอนกรี ตทัว่ ไป
การขนส่ ง
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
รวมทั้งหมด

mPt
Pt

5.37E+01
1.33E+00

2.26E+02
1.56E+00

สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ ทาการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชี วิตของกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ใช้
เศษแก้วแทนที่ มวลรวม (ร้อยละ 20 โดยน้ าหนัก) เปรี ยบเที ยบกับกระบวนการผลิตอิฐคอนกรี ตทัว่ ไป ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SimaPro 8.0 ด้วยวิธี Eco-indicator 99 โดยศึกษาตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ ง และการผลิต หรื อที่
เรี ยกว่า “Cradle to Gate” และมีหน่วยการทางาน (Functional Unit) คือ อิฐคอนกรี ตต่อพื้นที่การใช้งาน 1 ตารางเมตร
(จานวน 50 ก้อน) พบว่าการได้มาของวัตถุดิบ เป็ นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากที่ สุด รองลงมาคือ
การขนส่ ง โดยเฉพาะการผลิตอิฐคอนกรี ตแบบทัว่ ไป ซึ่ งการผลิตอิฐคอนกรี ตที่ ใช้เศษแก้วแทนที่ มวรวมมีผลกระทบ
น้อยกว่า เนื่ องมาจากสามารถลดปริ มาณการใช้ทรายหยาบซึ่ งเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้ รวมทั้งยัง
สามารถลดการใช้พลังงานและค่าขนส่งทรายหยาบไปยังเกาะสี ชงั ได้ ซึ่งการใช้อิฐคอนกรี ตที่ใช้เศษแก้วแทนที่มวลรวม
นี้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้ร้อยละ 17.3 (ต่อการใช้งาน 1 ตารางเมตร) และเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่น่าสนใจ
ในการจัดการปั ญหาเศษแก้วที่มีจานวนมากบนเกาะสี ชงั
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณหลักสู ตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม บัณฑิ ตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย และ
โปรแกรมวิจยั Municipal Solid Waste and Hazardous Waste Management Program HSM-PJ-CT-17-02 สานักพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่สนับสนุน
ทุนอุดหนุ นการวิจัย และขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่
เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการทาวิจยั
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