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บทคดัย่อ 

แนวทางการก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มเร่ิมเขา้มามีบทบาทมาก

ข้ึนเร่ือยๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ใชง้าน ซ่อมแซม และ 

ท าลายท้ิง ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างนั้ น การเลือกวัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร

สภาพแวดลอ้มก็ถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลกัท่ีควรตอ้งท าการพิจารณา หากผูท่ี้เคยได้มีศึกษา

มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างอาคารสีเขียวหลายๆมาตรฐาน จะพบว่าหมวดวสัดุก่อสร้างก็

เป็นหมวดหลกัหมวดหน่ึงท่ีมีผลต่อการรับรองอาคารนั้นๆ  

ในส่วนของวสัดุส าหรับงานโครงสร้างอาคารหรือบา้นนั้น มีวสัดุให้เลือกไม่มาก

นกั หลกัๆกจ็ะเป็น คอนกรีต ไม ้หรือ เหลก็ เป็นตน้ อยา่งนั้นกต็ามยงัคงมีค าถามตามมาเสมอว่า

วสัดุอะไรเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มมากกว่ากนั ในบทความน้ีจะกล่าวกวา้งๆ ถึงปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยนืวา่ควรจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัใดบา้ง แลว้ในแต่ละปัจจยัเหล่านั้น

คอนกรีตเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัวสัดุอ่ืน (ถา้มีขอ้มูล) ในช่วงสรุปผูอ่้านคงตอ้งเป็นผูต้อบเอง

วา่สายตาของท่านนั้นคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนืท่ีท่านเลือกหรือไม่   



 

 

 

Abstract 

Nowadays sustainable or green construction begins to play an important to those 

who involved in construction industry starting from designing, construction, operating, 

repairing and demolishing. In the design and construction stage, selecting sustainability 

construction material is one of the key factors that needed to be considered. If we take a look 

closer into several green standards, we often found that selecting construction material is one 

of the key standards which could affect the outcome of the certifying results.  

For the structural materials, there are not many materials to choose from for 

example, concrete, timber and steel. However, there is always a question when it comes to 

selecting green material whether which one is more sustainable than which one. In this 

manuscript, the factors related to sustainability are discussed. How does concrete perform in 

each category as compared to other materials? At the end, it is up to the readers to draw a 

conclusion whether or not concrete is a sustainable material of your choice.         

 

บทน า 

วสัดุก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้างท่ีใช้กนัหลกัๆ ทัว่โลก ประกอบไปด้วย ไม ้

เหล็ก และ คอนกรีต ท่ามกลางกระแสเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีได้รับการตอบรับจาก

หลายๆ ฝ่าย ผูท่ี้มีอาชีพในแวดวงการก่อสร้างอาจจะประสบปัญหาในการตดัสินใจเลือกว่าวสัดุ

ชนิดใดเป็นวสัดุท่ีมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้มและมีความยัง่ยนืท่ีสุด การตดัสินใจว่าวสัดุ

ใดเป็นวสัดุท่ีย ัง่ยนืกข้ึ็นอยู่กบัว่าขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด ถา้มองในแง่ของการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงอยา่งเดียว ตวัเลือกอาจจะเป็นตวัหน่ึง ถา้มองในแง่ของการน า

กลบัมาใชใ้หม่ กอ็าจจะเลือกอีกตวัหน่ึง ในฐานะท่ีผมไดมี้โอกาสไดท้ างานร่วมกบัทั้งกบัทาง  



 

 

 

RILEM (Task Force 3.8 และ 3.9) และ Asian Concrete Federation (Sustainability Forum) 

และมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมประชุม Cement Sustainability Initiative (CSI/WBCSD) ซ่ึง 2 ใน 3 

ของเวทีเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตเป็นวสัดุก่อสร้างของทั้งอดีต 

ปัจจุบนั และ อนาคต และมีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม หากมีการใชง้านอย่างถูกวิธี ซ่ึง

หลายคร้ัง ผลสรุปจากการวิพากษบ์นเวทีเหล่าน้ี ค  ามกัจะเป็นไปในลกัษณะท่ีว่า “ใช่ คอนกรีต

เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีย ัง่ยนื” แต่เหตุใดผลส ารวจเบ้ืองตน้ของ CSI เก่ียว Sustainable Construction 

Materials ท่ีท าการส ารวจทัว่โลกเท่าท่ีทราบกลบัออกไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีคิดกนั 

สาเหตุอย่างหน่ึงก็คือ เร่ืองของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอนกรีตและส่ิงแวดลอ้มท่ีออก

ไปสู่มือผูบ้ริโภคอาจจะไม่เพียงพอ ขอ้มูลในการตดัสินใจของผูใ้ช้งานมีไม่เพียงพอหรือใช้

ขอ้มูลเพียงดา้นเดียวในการตดัสินใจ ท าใหผ้ลการส ารวจออกมาไม่แม่นย  าเท่าท่ีควร 

 

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงปัจจยัท่ีผูท่ี้อยูใ่นแวดวงก่อสร้างควรจะตอ้งน าไปพิจารณา 

เม่ือมีเร่ืองของความยัง่ยืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีตดัสินใจเลือกวสัดุก่อสร้างชนิดใดมาใช้ใน

โครงการของท่าน แต่เม่ืออ่านจบแลว้ การน าปัจจยัต่างๆมาใชใ้นการตดัสินใจเลือกวสัดุกเ็ป็น

ข้ึนกับแ ต่ละคนว่ า จ ะน า ปั จ จัย ใดม า คิดบ้า ง  บ า ง ท่ านอาจจะสนใจ เฉพาะ เ ร่ื อ ง

คาร์บอนไดออกไซดก์อ็าจจะเลือกวสัดุหน่ึง บางท่านกอ็าจจะน าเร่ืองของการหมุนเวียนกลบัมา

ใชใ้หม่มาพิจารณาดว้ยกไ็ด ้ 

 

1. การวดัความยัง่ยนื (Measuring Sustainability) 

 

โดยทัว่ไป วิธีการวดัความยัง่ยืนของวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหน่ึง ผลของ

มนัมกัจะส่ือใหเ้ห็นถึงการวดัถึงผลกระทบ (ส่วนมากจะเป็นดา้นลบ) ของส่ิงเหล่านั้นต่อ 



 

 

 

สภาพแวดลอ้มหรือระบบนิเวศน ์ซ่ึงการวดัความยัง่ยนืสามารถท าไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี

น ามาพิจารณา  เร่ิมตั้งแต่วธีิท่ีง่ายๆธรรมดาไปจนถึงท่ีมีวธีิท่ีมีความซบัซอ้นมาก ยกตวัอยา่งเช่น 

พลงังานสะสม (Embodied Energy) ความคงทน (Durability) ระดบัของการหมุนเวียนน า

กลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Level) รวมถึงการศึกษาวงจรชีวติ (Life Cycle Assessment) เป็นตน้ 

 

1.1 ค่าพลงังานสะสม (Embodied Energy) 

ค่าพลงังานสะสม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าพลงังานสะสมตั้งตน้ (Initial 

Embodied Energy) และ ค่าพลงังานสะสมระหวา่งการใชง้าน (Recurring Embodied Energy) 

พลงังานสะสมตั้งตน้ เป็นการวดัค่าพลงังานจากแหล่งพลงังานท่ีใช้แลว้หมดไป 

(Non-Renewable Energy) ท่ีใชไ้ปในระหว่างการผลิตวสัดุนั้นข้ึนมา อาจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การ

ส ารวจ ขดุเจาะ ตดั ยอ่ย เผาหรือหลอม เป็นตน้  

ส่วนค่าพลงังานสะสมระหว่างใชง้านกเ็ป็นวดัค่าพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป ท่ีถูกใช้

ในระหว่างการใชง้านผลิตภณัฑน์ั้นๆไปจนส้ินสุดชีวิตของมนั ไม่ว่าเป็นการใชง้านปกติ การ

ซ่อมแซม ปรับปรุง  

วิธีการวดัค่าพลงังานสะสมนั้นค่อนขา้งท่ีจะซับซ้อน ตอ้งมีการเก็บขอ้มูลทั้งปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะเป็นอยูใ่นรูปของหน่วยพลงังานต่อหน่วยการใชง้านของวสัดุนั้น 

ยกตวัอยา่งเช่น เมกะจูลส์ต่อกิโลกรัม หรือ ลูกบาศกเ์มตร เป็นตน้  

ซ่ึงพลงังานสะสมเหล่าน้ี สามารถน าไปสัมพนัธ์กบัค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้เช่น ก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gases) การหดตวัของทรัพยากรธรรมชาติ (Resources Depletion) 

การเส่ือมของสภาพแวดลอ้ม (Environmental Degradation) เป็นตน้ ในส่วนของวสัดุก่อสร้าง

ค่าพลงังานสะสมตั้งแต่ เร่ิมไปจนออกจากประตูโรงงาน (Cradle to Gate)[1] เป็นไปดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 



 

 

 

                     ตารางท่ี 1 ค่าพลงังานสะสมของวสัดุก่อสร้าง (Cradle to Gate) 

 

Material 
 

Energy Carbon Density 
MJ/kg kgCO2/kg kg/m3 

Concrete (1:1.5:3) 1.11 0.159 2400 
Concrete with 25% PFA RC40 0.97 0.132 

 Concrete with 50% GGBS RC40 0.88 0.101 
 Cement mortar (1:3) 1.33 0.208 
 Steel (general - average recycled content) 20.1 1.37 7800 

Steel (section - average recycled content) 21.5 1.42 7800 
Stainless steel 56.7 6.15 7850 
Timber (general - excludes sequestration) 10 0.72 480-720 

 

Source: Inventory of Carbon & Energy (ICE) Sustainable Energy Research Team (SERT), 

University of Bath, 2011 

 

โดยจะพบว่าค่าพลงังานสะสมในการผลิตคอนกรีตนั้นต ่ากว่าทั้งของเหลก็และไม้

แปรรูป ค่อนขา้งมาก หลายคนอาจจะสงสัยในส่วนของไม ้ว่ากระบวนการผลิตไม่น่าจะมี

ตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีสูงแต่ท าไมพลงังานสะสมถึงสูงกว่าคอนกรีต ซ่ึงไมแ้ปรรูปในท่ีน้ีเป็นไม้

แปรรูปท่ีมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเขา้มาช่วย เช่น การอบแหง้ การอดัน ้ ายา การตดั หรือ 

การอดักาวดว้ยความร้อนสูงเช่นในกรณีของไมแ้ปรรูปประเภท Parallel Strand Lumber, Glued 

Laminated Lumber เป็นตน้ 

 



 

 

 

1.2 การกกัเกบ็คาร์บอน (Carbon Storage) 

การกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหาการสภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าไมย้นืตน้ (ท่ีไม่ไดถู้กตดั) เป็นแหล่งกกัเกบ็คาร์บอนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก การตดัไมเ้พื่อน ามาใชง้านจึงเป็นผลเสียอยา่งมากต่อการแกปั้ญหาโลกร้อน อยา่งไรกต็าม

ไมห้ลกัจากถูกตดัออกมาแลว้ ความสามารถในการดูดซบัคาร์บอนจะหมดไป จะคงเหลืออยูแ่ต่

ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ในเน้ือไมต้ั้ งแต่เร่ิมไปจนถึงวนัท่ีถูกตัด (ซ่ึงจะคงอยู่ตลอดไป

จนกวา่ไมน้ั้นจะถูกเผา) 

มีผูป้ระกอบการไมห้ลายแห่งในต่างประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไมอ้ย่างดี 

(เนน้) เช่น ประเทศแคนาดา ท่ีมีการปลูกป่าทดแทนอยา่งต่อเน่ือง ไดน้ าการสะสมท่ีเกิดจากไม้

ใหม่และไมเ้ก่ามาคิดอย่างต่อเน่ืองเสมือนว่าไมน้ั้นไม่ไดถู้กตดัไปแปรรูปเลย ค่าการกกัเก็บ

คาร์บอนกจ็ะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยดงัแสดงในรูปท่ี 1 [2] 

แต่ถา้การบริหารจดัการป่าไม่ดีหรือไม่มีการบริหารเลย ประสิทธิภาพการกกัเก็บ

แน่นอนยอ่มตอ้งลดลงตามปริมาณไมท่ี้ถูกตดัไป 

                                         
                                  

รูปท่ี 1 การกกัเก็บคาร์บอนในไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม ้(Source: BC Forestry Climate Change 

Working Group, Tackle Climate Change-Use Wood, BC, Canada, 2008) 



 

 

 

ลองมาดูในกรณีของคอนกรีตดูบา้ง นักวิจยัดา้นคอนกรีตส่วนมากจะทราบดีอยู่

แลว้วา่คอนกรีตนั้นมีองคป์ระกอบของแคลเซียมไฮดรอกไซดป์ระมาณ 25% ซ่ึงแคลเซียมพวก

น้ีพร้อมท่ีจะปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (แปลงสภาพเป็น CaCO3) ซ่ึง

กระบวนการน้ีเกิดอย่างต่อเน่ืองและช้าๆ มีบทความท่ีสนับสนุนในเร่ืองความสามารถของ

คอนกรีตในการดูดซบัคาร์บอนไดอ้อกไซดก์ลบัมาชา้ๆตลอดอายกุารใชง้านว่าอยูป่ระมาณ 5% 

ของท่ีถูกปล่อยออกไปในกระบวนการผลิต [3,4] รูปท่ี 2  

                                                                   

                                                                    รูปท่ี 2 การดูดซบัคาร์บอนในคอนกรีต [3,4] 

1.3 ปริมาณการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling Content) 

ปริมาณการน ากลบัมาใชใ้หม่นั้น เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างวสัดุทั้งสามชนิด จะ

พบวา่ เหลก็มาเป็นอนัดบัท่ี 1 ในการหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ ขอ้มูลจาก American Institute of 

Steel Construction (AISC) แสดงใหเ้ห็นว่าสัดส่วนการหมุนเวียนน ากลบัใชใ้หม่ของเหลก็ใน

อุตสาหกรรมต่างๆมีตวัเลขสูงถึง 104% ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 



 

 

 

โดยพบว่าอตัราการหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหล็กเสริมในงานก่อสร้างนั้น

อยูท่ี่ประมาณ 65% เหตุผลหลกัท่ีผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็มีการพฒันาเทคโนโลยกีารน า

กลบัมาใช้ใหม่มีความกา้วหน้ามากกว่าวสัดุประเภท น่าจะมาจากการลดลงของแร่เหล็กใน

ธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีแร่เหลก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป  

 

                                ตารางท่ี 2 อตัราการน ากลบัมาใชใ้หม่ของเหลก็ 

Industry 
 

Recycling Rate 
(%) 

Automobiles 104 
Cans and containers 64 
Appliances 90 
Structural Steel from buildings 98 
Reinforcing Steel from 
construction 65 
Source: AISC   
http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808  
 

ในส่วนของไมน้ั้น การหมุนเวียนน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดก้ลบัมาอยู่ในรูปของไม้

แปรรูปทั้งหมด แต่อาจจะพบในรูปของผลิตภณัฑ์อ่ืนๆเช่น ปุ๋ย เศษไมค้ลุมดิน หรือเศษไม้

ส าหรับเป็นเช้ือเพลิง โดยขอ้จาก Wood Recycling Association ไมท่ี้น ากลบัหมุนเวียนใชใ้หม่

จะอยูท่ี่ประมาณ 47.6% (2.19 ลา้นตนั จาก 4.6 ลา้นตนั) โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่จะอยูรู่ปของ

ผลิตภณัฑต่์างๆดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

http://www.aisc.org/content.aspx?id=3808


 

 

 

                         ตารางท่ี 3 ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีไดจ้ากการน าไมก้ลบัมาใชใ้หม่ 

Type 
 

Quantity  
(x1000 tones) 

Panel Board  905 
Animal/PoultryBedding 316 
Equine Surfaces  62 
Mulches, Soil Conditioners   70 
Pathways & Covering 13 
Biomass/Energy 471 
    Source: Wood Recyclers’ Association 
 

 

 
ไมซ่ึ้งนบัจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบหมุนเวียนท่ีใชแ้ลว้สามารถปลูกทดแทน

ได ้แต่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่ท่ีจะน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก ในประเทศท่ีมีการบริหารจดัการป่าไม้

ท่ีดีนั้น ป่าไม้สามารถถูกปลูกและน ามาทดแทนกับท่ีตัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน

ประเทศก าลงัพฒันาส่วนมาก การบริหารจดัการป่าไมม้กัจะไม่มีประสิทธิภาพ การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไมอ้ย่างรวดเร็วถือเป็นหน่ึงในแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของการน าไม้

กลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ 

ในกรณีของคอนกรีต การหมุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้หม่ส่วนมากจะอยูใ่นรูปของมวล

รวม โดยการน าคอนกรีตท่ีใชแ้ลว้มายอ่ยใหมี้ขนาดเลก็และใชเ้ป็นมวลรวม ประเทศท่ีมีการใช้

มวลรวมท่ีท าจากเศษคอนกรีตส่วนมากจะอยู่ในยุโรป และ อเมริกา โดยมีอตัราการใช้อยู่ท่ี

ประมาณ 5-8% โดยเฉล่ีย รูปท่ี 3  

 



 

 

 

                                 

        รูปท่ี 3 อตัราการทดแทนมวลรวมธรรมชาติดว้ยมวลรวมจากการยอ่ยคอนกรีตเก่า 

จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าการน าคอนกรีตกลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่นั้นมีอตัราท่ีต ่า

มาก ทั้งน้ี สาเหตุไม่น่าจะมาจากเร่ืองเทคโนโลย ีแต่หลกัๆน่าจะเป็นเร่ืองของราคาและคุณภาพ

ของมวลรวมหมุนเวียน มวลรวมธรรมชาตินั้ นมีต้นทุนการผลิตท่ีต ่ามาก และ มีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย ท าให้มวลรวมหมุนเวียนไม่สามารถแข่งขนัไดใ้นแง่ของ

ราคาร นอกจากน้ียงัรวมถึงเร่ืองของคุณภาพท่ีค่อนขา้งมีความแปรปรวนสูง ท าใหม้วลรวม 



 

 

 

หมุนเวียนประสบปัญหาไม่สามารถน ามาใชก้บังานคอนกรีตก าลงัสูงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้

มวลรวมท่ีมีก าลงัสูง 

1.4 ความคงทน (Durability) 

ความคงทนเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือกล่าวถึงการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื การท่ีโครงสร้างหรืออาคารมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน ส่งผลดีส่ิงแวดลอ้มในแง่ของ

การลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติลง แต่อยา่งไรกต็าม การพิจารณาเร่ืองความคงทนควรจะตอ้ง

มีการพิจารณาถึงเร่ืองของประสิทธิภาพการใชง้านท่ีอายุของโครงสร้างนั้นเช่นกนั การท่ีวสัดุ

ใดมีอายุการใชง้านไดย้าวนานแต่ตอ้งใชพ้ลงังานหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ในการดูแลรักษาจ านวน

มากยอ่มไม่เป็นผลดีเช่นกนั 

การจะเปรียบเทียบความคงทนระหวา่งวสัดุทั้งสามชนิดตอ้งพิจารณาในหลายแง่มุม 

ทั้งในแง่สถานท่ีตั้งอาคาร สภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้งานและบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี  

รวมถึงหวัขอ้ความคงทนท่ีตอ้งพิจารณาดว้ย  

คอนกรีตเป็นท่ีทราบกนัว่าเป็นวสัดุท่ีทนทานต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไดดี้ เน่ืองจากมีความทึบน ้าสูง ท าใหน้ ้าซึมผา่นไดย้าก ไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ าและอากาศ (ไม่เกิด

สนิม) มีอตัราการเส่ือมสภาพทางชีวภาพท่ีชา้ ความสามารถในการน าอุณหภูมิต ่า การเป็นวสัดุ

ท่ีเฉ่ือย (ไม่ท าปฏิกิริยาเคมีกบัสภาพแวดลอ้ม) รวมถึงการมีความแขง็แรง ทนทานและตา้นทาน

การสึกหรอภายใตแ้รงกระท าท่ีดี 
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