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บทน า 

บทความน้ีเป็นตอนต่อจากบทความท่ีแลว้ท่ีพูดถึงเร่ืองสภาวะเรือนกระจก ตน้เหตุ
และผลกระทบของสภาวะเรือนกระจก ซ่ึงไดแ้ก่ สภาวะโลกร้อน ผลกระทบท่ีตามมาของการ
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิผิวโลก รวมถึงมาตรการณ์ต่างๆท่ีออกตามมาเพื่อรับมือกบัสภาวะต่างๆท่ี 
อาทิเช่น พิธีสารเกียวโต ซ่ึงกล่าวถึงความพยายามของประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกใน
การท่ีจะลดการปลด ปล่อยแกส็เรือนกระจกใหไ้ดอ้ยา่งต ่า 5% 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของแกส็เรือนกระจกท่ีส าคญัคือแก็สคาร์ บอน
ไดออกไซด ์แยกเป็นหมวดต่างๆตามประเภทของอุตสาหกรรมได ้3 หมวด โดยการผลิต 



 

 

 

ซีเมนต์นั้นจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการแปรรูป จากนั้นจะน าเขา้สู่วิธีการค านวณการ
ปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยตรง ของกระบวนการผลิตเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงเป็น
ผลผลิตขั้นตน้ในการผลิตซีเมนต์ สมการท่ีใช้ในการค านวณ ค่าคงท่ีต่างๆท่ีถูกน ามาใช้ (ใน
กรณีท่ีไม่มีข้อมูลเพียงพอ) โดยในบทความน้ีจะพิจารณาเฉพาะการปลดปล่อยแก็ส
คาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจากการ ฟอร์มตัวของเม็ดปูนโดยตรงเท่านั้ นไม่รวมถึงการ
ปลดปล่อยจากการใชน้ ้ามนัเช้ือ เพลิงในช่วงการเผาและการขนส่ง 

ท่ีมาของแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ตามท่ีไดก้ล่าวไปในบทความท่ีแลว้ แก็สเรือน
กระจกนั้นหลกัๆมีประมาณ 5 ตวั คือ Carbon Dioxide, Methane, Nitrous Oxide, CFC-11 and 
CFC-12 หนา้ท่ีส าคญัของแก็สเรือนกระจกคือเป็นตวักกัเก็บความร้อนไวใ้นชั้นบรรยากาศ 
ไม่ให้ออกไปจากโลก สรุปโดยย่อ เม่ือแสงอาทิตยเ์ดินทางมาสู่โลก ส่วนหน่ึงจะถูกสะทอ้น
ออกไป ส่วนท่ีเหลือจะหลุดเข้ามาในชั้ นบรรยากาศลงสู่ผิวโลก พลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์จะถูกสะสมท่ีผิวโลกท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน บางส่วนจะถูกปลดปล่อยเข้าสู่ชั้ น
บรรยากาศ ความร้อนส่วนท่ีถูกปลดปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจะถูกกกัเก็บโดยแก็ส เรือน
กระจก การมีอยูข่องแกส็เรือนกระจกส่งผลท าใหอุ้ณหภูมิของโลกอุ่นพอเพียงท่ีมนุษยจ์ะ อาศยั
อยู่ได ้อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัท่ีแก็สเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากจนเกินพอดี (รูปท่ี 1) 
ส่งผลใหอุ้ณหภูมิของผวิโลกสูงเกินปกติ  

 

                             
                          รูปท่ี 1 การเพิ่มข้ึนของแกส็เรือนกระจกตั้งแต่ปี 1970 ถึง 2003 [1] 



 

 

 

ในบรรดาแก็สเรือนกระจกทั้ง 5 ตวัท่ีกล่าวมา คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตวัท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกกัเกบ็ความร้อนไดดี้ท่ีสุด โดยมีอยูใ่นชั้นบรรยากาศคิดเป็นประมาณ 26% 
ของแกส็เรือนกระจกทั้งหมด รวมถึงเป็นตวัท่ีมีอตัราการเพิ่มท่ีสูงท่ีสุดตั้งแต่ปี 1970 เป็นตน้มา 
(รูปท่ี 1) จึงจดัเป็นแกส็ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดในแง่ของความพยายามท่ีจะลดปริมาณ การ
ปลดปล่อย 

ท่ีมาของแก็สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีท่ีมาหลกัๆ จาก 2 แหล่งคือ 1) จาก
ธรรมชาติ (อาทิเช่นไฟไหมป่้า ภูเขาไฟระเบิด) และ 2) จากฝีมือมนุษย ์(Anthropogenic-Human 
induced) อาจแบ่งไดเ้ป็นหมวดๆดงัน้ี 

 
1) หมวดพลงังาน [CO2]  

 
a. การ ปลดปล่อยโดยตรงหรือจงใจ (Intentional Release) จากการเผาผลาญเช้ือเพลิง (Fuel 
Combustion) จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมพลงังาน อุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมก่อสร้างและการขนส่ง 

  
b. การปลดปล่อยแฝง (Fugitive Release) จากการเผาผลาญเช้ือเพลิง เป็นการปลดปล่อยท่ีไม่จง
ใจ (Unintentional Release) เช่น อุบติัเหตุจากการขนส่งน ้ ามนัหรือแก็สธรรมชาติ การร่ัวซึม 
การทดสอบ หรือการหลุดลอดออกจากระบบกกัหรือดกัเกบ็ (ปล่องควนั) 

 
c. เช้ือ เพลิง Bunker โดยค าจ  ากดัความ Bunker Fuels คือเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการขนส่งขา้ม
ประเทศหรือนานาชาติ ทั้งจากทางอากาศและทางน ้ า (International Marine and Aviation 
Transportation)  



 

 

 
d. เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) จากการเผาไม ้(ถ่าน) ในเตาหุงตม้หรือเตาเผา ของแต่ละบา้น
หรือภาคอุตสาหกรรม 

 
2) หมวดอุตสาหกรรมแปรรูป [CO2, N2O, HFCs, SF6] เช่น เคมีภณัฑ์ โลหะภณัฑ ์หรือ 
ผลิตภณัฑจ์ากแร่ธาตุ (Mineral Products)  

 
3) หมวด เกษตรกรรม [CH4, N2O, CO2] การปลดปล่อย CH4 จากการเกิดแกส็ในล าไส้สัตว ์
การปลดปล่อย (N2O and CH4) จากการจดัการมูลสัตว ์การปลดปล่อย N2O จากดินเกษตร การ
ปลดปล่อย CO2 จากการเผาหญา้ 

แก็สคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเม็ดปูนอุตสาหกรรมซีเมนต์ปล่อยแก็ส
คาร์บอนไดออกไซดคิ์ดเป็นประมาณ 5 % ของทั้งหมดทัว่โลก [Lafarge] ประมาณว่า 60% ของ
แกส็คาร์บอนไดออกไซด ์เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิตเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงเป็นผลผลิต
ในขั้นตน้จากการเผาวตัถุดิบ ก่อนท่ีจะน าไปบดละเอียดเป็นซีเมนต ์

โดยระหว่างการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (มีท่ีมาจากหินปูน (Limestone) ชอล์ค 
(Chalk) และจากวตัถุดิบอ่ืนท่ีมีองคป์ระกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต) รวมกบัวตัถุดิบประเภท
ซิลิเกตท่ีอุณหภูมิประมาณ 800-900°C การฟอร์มตวัของแคลเซียมออกไซด์จะเกิดข้ึนพร้อมๆ
กบัการปล่อยแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด ์เป็นกระบวนการท่ีเรียกวา่ Calcination ดงัสมการ [2] 

                                                                               CaCO3 + heat → CaO + CO2 

ท่ีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนประมาณ 1350-1450°C ซ่ึงแคลเซียมออกไซดท่ี์ไดจ้ะรวมตวักบั
วตัถุดิบท่ีมีองคป์ระกอบของซิลิกา้ เกิดเป็นเมด็ปูน (Clinker) ซ่ึงมีลกัษณะกลมด ามีเส้นผา่น
ศนูยก์ลางประมาณ 10-12 มม 



 

 

 

ซ่ึงจากกระบวนการผลิตขา้งตน้ (ไม่รวมเช้ือเพลิงในการเผา ขนส่งวตัถุดิบและการ
บดละเอียด) จะพบปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยตรงจากการผลิตเม็ดปูนเป็นสัดส่วน
โดยตรง กับปริมาณแคลเซียมออกไซด์ท่ีได้ โดยสมการท่ีใช้ในการค านวณปริมาณการ
ปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้จากการคูณสัดส่วนการปล่อยแก็ส (Emission 
Factor) กบัปริมาณเมด็ปูนท่ีผลิตได ้(Clinker Production) เป็นไปดงัแสดงดา้นล่าง [2,3] 

                             CO2 emissions = EFclinker × CP × CKD Correction Factor (1) 
 
โดยท่ี  
EFclinker = Emission Factor based on clinker production 
CP = Clinker Production data (t) 
CKD Correction Factor = Factor that corrects for the loss of cement kiln dust 

ส าหรับค่า EFclinker นั้นในกรณีท่ีทางผูผ้ลิตไม่มีขอ้มูลหรือไม่รู้ค่าจริง ทาง IPCC 
Good Practice Guidance [4] ก าหนดใหใ้ชค่้าคงท่ีท่ี 510 kg-CO2/t-clinker (ไดม้าจากค่าการ
สัดส่วนการปลดปล่อยแกส็ของแคลเซียมออกไซดท่ี์ 0.785 t CO2/t CaO คูณดว้ยสัดส่วนของ
แคลเซียมในเมด็ปูน ถา้ก าหนดใหส้ัดส่วนของแคลเซียมอยูท่ี่ 65% จะไดค่้าคงท่ี 510 kg-CO2 
ต่อ 1 ตนัของเมด็ปูน) อยา่งไรกต็ามค่า EFclinker นั้นมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 

                    ตารางที ่1 ค่า EF ของแต่ละหน่วยงาน [5] 
ประเทศหรือหน่วยงาน EFclinker (kg-CO2/t-clinker) 

CSI [5] 525 
Portland CA 522 

Australian CIF 518 
Holcim Group 524 



 

 

 

ส่วนในกรณีของค่า CKD นั้น ในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น มีฝุ่ นซีเมนต์
บางส่วนท่ีเลด็ลอดออกจากเตาเผา (Cement Kiln Dust, CKD) ซ่ึงจะตอ้งน ามาค านวณคิดรวม 
ทาง IPCC ก าหนดค่า CKD Correction Factor ไวท่ี้ประมาณ 2% หรือคูณดว้ย 1.02 [4] 

ในกรณีท่ีทางโรงงานสามารถตรวจจบัปริมาณฝุ่ นซีเมนตไ์ด้ สามารถท่ีจะค านวณ
แยกค่าปริมาณการปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ไดโ้ดยตรงจาก ปริมาณฝุ่ นซีเมนตไ์ด้
โดยสมการท่ี 2 (ซ่ึงสมการท่ี 1 จะตอ้งเปล่ียนไป โดยตดัค่า CKD Correction Factor ออกไป) 

โดยทัว่ไปฝุ่ นซีเมนต์จากเตาเผานั้นก็ยงัถือว่าเป็นซีเมนต์ เพราะฉะนั้นค่าสัดส่วน
การปลดปล่อยก็ยงัคงใชค่้าเดียวกบัของเม็ดปูน เพียงแต่ยงัถือว่าท าปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Not 
Fully Calcination) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งคูณดว้ยค่าคงท่ี d ท่ีแสดงอตัราการท าปฏิกิริยา โดย
สมการท่ีใชใ้นการค านวณเป็นไปดงัสมการท่ี 2 ดา้นล่าง  

 
 

                                      
 
โดยท่ี 

  
CKD = Quantity of cement kiln dust produced (t) 
RM = Amount of dry raw meal consumed and converted to CKD (t) 
CO2(RM) = Total carbonate CO2 contained in the raw meal (t) 
d = CKD calcination rate (released CO2 expressed as a fraction of the total carbonate CO2 in 
the raw meal) 

 



 

 

 

ส าหรับค่า d นั้นในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลใหใ้ช ้ค่าคงท่ีเท่ากบั 1 ซ่ึงกจ็ะถือว่ามีการท า
ปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์ (Fully Calcination) ดงันั้นจึงค่าท่ีไดจ้ะเกินความเป็นจริง 

สรุป 

บทความน้ีเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผูท่ี้สนใจต้องการจะรู้วิธีการค านวณ หา
ปริมาณการปลดปล่อยแก็สคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเม็ดปูนโดยตรง ซ่ึงในความเป็น
จริงนั้นยงัมีอีกหลายขั้นตอนในท่ีจะค านวณทั้งระบบไม่ว่าจะ เป็นการปลดปล่อยทางออ้มจาก
การเผาผลาญน ้ ามันเช้ือเพลิงในระหว่างการผลิตและ การขนส่ง การปรับลดสัดส่วนการ
ปลดปล่อยจากการใช้เช้ือเพลิงทางเลือกประเภทอ่ืน การปรับส่วนลดจากการน าวตัถุดิบ
ประเภทกากอุตสาหกรรม หรือ การปรับลดจากการซ้ือวตัถุดิบจากภายนอก โดยทั้งหมดน้ีจะได้
กล่าวถึงในบทความคร้ังหนา้ โปรดติดตามต่อไป 
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