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 ในปัจจุบนั ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นบัเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเรา และ

ไม่ใช่เร่ืองไกลตวัอีกต่อไป เพราะภาวะโลกร้อนไดส่้งผลกระทบมากมายต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย ์ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะอุณหภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) คือ ภาวะท่ี

อุณหภูมิเฉล่ียของอากาศบนโลกสูงข้ึน ทั้งบริเวณผิวโลกและน ้ าในมหาสมุทร มีการคาดการณ์

ว่า อุณหภูมิเฉล่ียน้ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี มีหลกัฐานมากมายท่ีแสดงให้เห็นว่าโลกของ

เราก าลงัร้อนข้ึน อาทิเช่น อุณหภูมิบริเวณพื้นผวิโลกท่ีวดัไดใ้นแต่ละปีมีแนวโนม้สูงข้ึน (ภาพท่ี 

1) โดยพบวา่ในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา (ปี 1906 – 2005) อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึน 0.74 ± 0.18 

°C การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของน ้าในมหาสมุทรสูงข้ึน และการละลายของภูเขาน ้ าแขง็และหิมะจาก

ขั้วโลกท่ีท าใหร้ะดบัน ้าทะเลเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนทุกปี [Solomon 2007]    

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       
                                      ภาพที ่1 ผลสังเกตการณ์การเปลีย่นแปลงเฉลีย่ของอณุหภูม ิระดับน า้ทะเลของโลก 

                                                    และอาณาบริเวณหิมะปกคลมุในซีกโลกเหนือ  ทีม่า: Solomon et al. (2007) 

 

 นอกจากหลกัฐานท่ีแสดงถึงการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกอยา่งต่อเน่ืองใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา ภาวะโลกร้อนยงัไดส่้งผลกระทบอยา่งชดัเจนต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้ง

ในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต ตวัอยา่งเช่น รูปแบบการตกของน ้ าฝน 

(Rainfall Pattern) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศ

ไทยจะประสบปัญหาฝนตกมากข้ึนจนก่อใหเ้กิดอุทกภยับ่อยข้ึน ในขณะท่ีบางทวีปอาจตอ้งพบ

กับภัยแล้งอันเน่ืองมาจากการท่ีฝนตกน้อยเกินไป การท่ีพื้นท่ีชายฝ่ังลดลงเน่ืองมาจาก

ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงข้ึน การท่ีระบบนิเวศถูกเปล่ียนแปลงจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ 

 



 

 

 

มนุษยร์วมทั้งแหล่งอาหารไดรั้บผลกระทบ และภยัทางธรรมชาติท่ีจะเกิดบ่อยคร้ังข้ึนและทวี

ความรุนแรงข้ึน เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ พาย ุ[UNEP 2003]   

 
ปัจจัยทีท่ าให้เกดิภาวะโลกร้อน 

 จากการส ารวจ ตรวจวดั และศึกษาขอ้มูล ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

ผูเ้ช่ียวชาญทัว่โลกต่างลงความเห็นเดียวกนัวา่ การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียโลกสูงข้ึนนั้น มีสาเหตุส าคญั

มาจาก “กิจกรรมของมนุษย”์ (Anthropogenic Activities) โดยเฉพาะกิจกรรมอนัก่อให้เกิด 

“ก๊าซเรือนกระจก” (Greenhouse Gases) เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(Carbon Dioxide, CO2) 

ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด ์(Nitrous Oxide, NO2) ซ่ึงถูกปล่อยออกมา

สู่ชั้นบรรยากาศมากเพิ่มข้ึนมากจากในอดีต กั้นการสะทอ้นกลบัของรังสีอินฟาเรด ส่งผลให้

อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน โดยเฉพาะก๊าซ CO2 ท่ีพบว่ามีการปลดปล่อยเพิ่มข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง

จากกิจกรรมของมนุษย ์เน่ืองมาจากอตัราความตอ้งการใช้พลงังานท่ีสูงข้ึนเป็นปัจจยัหลัก 
[International Energy Agency 2011]  ภาพท่ี 2 แสดงแผนภูมิแสดงสัดส่วนของก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อย

จากแต่ละกิจกรรมของมนุษยใ์นกลุ่มประเทศ Annex I (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมท่ีลงนามใน

พิธีสารเกียวโต ปี 1997 โดยกลุ่มประเทศ Annex I จะตอ้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 1990 โดยเฉล่ียร้อยละ 5 เป็นอยา่ง

นอ้ย ให้ไดใ้นปี 2012) จะเห็นไดว้่า ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนนั้น มาจากภาคส่วนของการใช้

พลงังานเป็นหลกั 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          
                                          ภาพที ่2 แผนภูมแิสดงสัดส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีถู่กปล่อยจากแต่ละ 

                                                        ภาคส่วนของกจิกรรมของมนุษย์ในกลุ่มประเทศ Annex I ในปี 2009 

                                                                             ทีม่า: Internal Energy Agency (2011)  

 

 

 ในปี 2010 อตัราการปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่โลกกระโดดข้ึนจากปี 2009 กว่า 5.8% คิด

เป็นปริมาณรวม 33 พนัลา้นตนั (ภาพท่ี 3) ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนฟูและเติบโตของเศรษฐกิจ

ในหลายประเทศ รวมทั้งการเติบโตของจ านวนประชากรโลก ซ่ึงท าใหอ้ตัราการใชพ้ลงังานนั้น

สูงข้ึนตามไปด้วย รวมไปถึงอตัราการใช้ปูนซีเมนต์ท่ีสูงข้ึนตามงานก่อสร้าง อาคาร และ

สาธารณูปโภค ท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2010 ทั้งโลกมีอตัราการใชพ้ลงังานจากถ่านหินและ

แก๊สธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยา่งละ 7% โดยคิดเป็นสัดส่วน 40% และ 20% ของการปล่อยก๊าซ CO2 

ทัว่โลกตามล าดบั ในขณะท่ีอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเ์ติบโตถึงร้อยละ 11 โดยคิดเป็นตน้เหตุของ

การปล่อยก๊าซ CO2 ทัว่โลกเป็นสัดส่วนถึง 4% [Jos et al. 2011]  

 

 

 

 



 

 

 

                                           
                                 ภาพที ่3 แผนภูมแิสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้เช้ือเพลงิและอตุสาหกรรม 

                                                          การผลติปูนซีเมนต์ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2010 แบ่งตามภูมภิาค  

                                                                                   ทีม่า: Jos et al. (2011)  

 

 โดยเม่ือแบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างกลุ่มประเทศ Annex I กบัประเทศก าลงัพฒันา 

พบว่ามีอตัราส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็น 68% ต่อ 29% ในปี 1990 (3% ท่ีเหลือมาจาก

กิจกรรมการขนส่งทางเรือและทางอากาศระหว่างประเทศ) แต่ในปี 2010 อตัราส่วนน้ีกลบั

กลายเป็น 43% ต่อ 54% ช้ีให้เห็นว่าประเทศก าลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทยมีสัดส่วนการ

ปล่อยก๊าซ CO2 ท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีการปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มข้ึนจนกลายเป็น

ประเทศท่ีครองแชมป์ในการปล่อยก๊าซ CO2 มากท่ีสุดในโลกกว่า 9 พนัลา้นตนัในปี 2010 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ท่ีเพิ่มข้ึนของประเทศจีน อาจจะดูเป็นปริมาณท่ี

มหาศาล แต่เม่ือคิดเป็นสัดส่วนเทียบจ านวนประชากร จะคิดเป็นปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อย 

6.8 ตนั/คน ซ่ึงยงันอ้ยกวา่อีกหลายประเทศในกลุ่มประเทศ Annex I  

 

 



 

 

 

 ในส่วนของประเทศไทย ปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยในปี 2010 คิดเป็น 3.4 ตนั/

คน ถึงแมอ้าจจะดูเป็นปริมาณท่ีไม่มาก แต่เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศอินเดียท่ีมี

อตัราการเติบโตของจ านวนประชากรท่ีสูงกว่า กลบัมีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน ท่ีนอ้ย

กวา่ ท่ี 1.5 ตนั/คน เท่านั้น ดงัแสดงในตารางในภาพท่ี 4      

                          
                                        ภาพที ่4 ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยคดิเป็นอตัราการปล่อย 

                                                                    ต่อประชากร 1 คนในแต่ละประเทศ  

                                                                              ทีม่า: Jos et al. (2011)  



 

 

 

 อนัเน่ืองมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเขา้สู่จุดวิกฤต จึงมีการร่วมมือกนัจาก

หลายๆฝ่ายในการคิดหาหนทางในการช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนน้ี รวมทั้ง

บริษัทผู ้ผลิตต่างๆเองก็ให้ความสนใจกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน หรือท่ีเรียกว่า “การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” (Economic & Ecological 

Design หรือ Eco Design) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์และ

ส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยลดตน้ทุนในแต่ละขั้นตอนของ

การผลิต รวมทั้งการลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการ

ประเมินวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Assessment) 

 

การประเมนิวฏัจักรชีวติคอือะไร? 

 

 การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) เป็นการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ โดยพิจารณาทั้ งวฏัจักรชีวิตของ

ผลิตภณัฑน์ั้น ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใชง้าน ตลอดจนการ

จดัการกบัซากผลิตภณัฑ์ [Chalita 2011] ในท่ีน้ี ถา้เปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวิต ก็คงเรียกไดว้่าเป็นการ

ประเมินโดยพิจารณาทั้งช่วงชีวติ ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave)   

 การประเมินวฏัจกัรชีวิตจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานหรือ

วตัถุดิบ (Input) และปริมาณของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม (Output) รวมทั้งโอกาสของ

กิจกรรมใดๆในวฏัจกัรชีวติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน (ดงัแสดงในแผนภาพ

ตวัอย่างในภาพท่ี 5) เพื่อท่ีจะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ลดการเกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุด 

 



 

 

 

                                            
                                            ภาพที ่5 แผนภาพแสดงตัวอย่างการประเมนิวฏัจักรชีวติของผลติภัณฑ์  

                                                          ทีม่า: Web site – http://www.ccaa.com.au/LCA/lca/scope.php 

 

 ในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยวิธี LCA นั้น โดยส่วนใหญ่แลว้จะให ้ 

ความส าคญักบักิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 

(1) การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ (Raw Materials Acquisition) 

(2) การใชพ้ลงังาน (Energy Use) 

(3) การผลิต (Manufacturing) 

(4) การใชง้านผลิตภณัฑ ์(Use of the Product or Service) 

(5) การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

(6) การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) 

(7) การรีไซเคิล (Recycling) 

 

 



 

 

 

โดยในกระบวนการของ LCA ยงัสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลกัๆ 3 ขั้นตอนไดด้งัน้ี 

(1) การระบุถึงปริมาณ Inputs และ Outputs ท่ีเกิดข้ึนในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทั้งวฏั 

 จกัรชีวติของผลิตภณัฑน์ั้นๆ (Life Cycle Inventory) 

(2) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม (Life Cycle Impact Assessment) โดย 

พิจารณาจากปริมาณ Inputs และ Outputs ท่ีวดัไดจ้ากขอ้ (1) 

(3) การประเมินหาทางปรับปรุงวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์(Life Cycle Improvement  

Assessment) เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยน าข้อมูลจากข้อ (2) มาเป็น

องคป์ระกอบในการตดัสินใจในการปรับปรุงกระบวนการใดๆ   

 

ผลกระทบของวสัดุคอนกรีตทีม่ต่ีอภาวะโลกร้อน 

 

 คอนกรีตนบัเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีมีปริมาณการใชม้ากท่ีสุดในโลก ทั้งน้ีกเ็ป็นเพราะ

คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีความยัง่ยืน (Sustainable Material) มีความสวยงาม แข็งแรง มีความ

ทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆ และยงัเป็นวสัดุท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกบัธรรมชาติในช่วง

อายกุารใชง้าน อยา่งไรกต็าม เม่ือท าการพิจารณาตลอดวฏัจกัรชีวิตของคอนกรีตแลว้ จะพบว่า

คอนกรีตแทจ้ริงแลว้ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหลายประการ โดยเฉพาะการผลิต

และขนส่งนั้น มีการใช้พลงังานมหาศาล และยงัก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปล่อยออกมาสู่

บรรยากาศเป็นปริมาณมาก ภาพท่ี 6 แสดงภาพรวมวฏัจกัรชีวติของวสัดุคอนกรีต 

 

 

 

 



 

 

 

                        
                                                         ภาพที ่6 ภาพรวมวฏัจักรชีวติของวสัดุคอนกรีต  

                                                                              ทีม่า: Jeannette (2005)  

 อย่างไรก้ตาม เม่ือเทียบโดยน ้ าหนัก คอนกรีตไม่ได้เป็นวสัดุก่อสร้างท่ีส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าวสัดุอ่ืนๆเท่าใดนัก เพียงแต่คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีการใช้เป็น

ปริมาณมหาศาลทุกปี จึงท าให้คอนกรีตกลายเป็นตวัการส าคญัในการก่อก าเนิดก๊าซ CO2 สู่ชั้น

บรรยากาศโลกไปโดยปริยาย ในบางกรณีศึกษา พบว่าการใช้โครงสร้างเหล็กแทนคอนกรีต

กลบัมีการใชพ้ลงังานโดยรวมมากกว่า และยงัมีการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ธรรมชาติในปริมาณท่ีสูง

กว่า [NRMCA 2008] ภาพท่ี 7 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณพลงังานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิต

วสัดุก่อสร้างแต่ละชนิด   

                                             



 

 

 

                                            ภาพที ่7 แผนภูมเิปรียบเทยีบการใช้พลงังานในการผลติวสัดุก่อสร้างแต่ละชนิด  

                                                                                    ทีม่า: NRMCA (2008) 

 

ทุกวนัน้ี ปูนซีเมนตถู์กผลิตเป็นปริมาณไม่ต ่ากว่า 2 พนัลา้นตนั ทุกปีทัว่โลก และดู

จะมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนตามปริมาณความตอ้งการใชค้อนกรีตในงานก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดย

มีการคาดการณ์ว่าปริมาณคอนกรีตท่ีใชท้ัว่โลกในปี 2050 จะเพิ่มมากข้ึนจากปี 1990 ถึง 4 เท่า 
[Chemistry World Magazine 2008] ภาพท่ี 8 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยมาจาก

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตท์ั้งโลกในแต่ละปีในอดีต และปริมาณคาดการณ์ในอนาคตโดยเม่ือท า

การประเมินวฏัจกัรชีวติ (LCA) ของคอนกรีต จะพบวา่ในวฏัจกัรชีวติของคอนกรีต ขั้นตอนท่ีมี

การปล่อยก๊าซ CO2 มากท่ีสุดคือในส่วนของการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ รองลงมาคือส่วนของการ

ขนส่ง (ในท่ีน้ีรวมทั้งการขนส่งวตัถุดิบและการส่งคอนกรีตเอง) และยงัมีการปล่อยก๊าซ CO2 

ในกิจกรรมอ่ืนๆอีกเลก็นอ้ย ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตคอนกรีตและกระบวนการก าจดัซากท้ิง ดงั

แสดงในภาพท่ี 9 และเม่ือท าการแยกวิเคราะห์ในการได้มาซ่ึงวตัถุดิบแต่ละประเภทของ

คอนกรีตแลว้ จะเห็นไดว้่าการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นปริมาณมหาศาลนั้น มาจากปูนซีเมนตแ์ทบ

ทั้งส้ิน (ภาพท่ี 10)  

                                                                
 



 

 

 

ภาพที ่8 แผนภูมแิสดงปริมาณก๊าซ CO2 ทีป่ล่อยจากอตุสาหกรรมปูนซีเมนต์ทั้งโลกในแต่ละปี   

              ในอดีต และปริมาณคาดการณ์ในอนาคต แต่ละปีแยกเป็นการปล่อยก๊าซ CO2 จาก 3  

              ส่วน ได้แก่ จากกระบวนการผลติ จากการใช้เช้ือเพลงิและไฟฟ้า และจากการขนส่ง 

                                                                                     ทีม่า: WBSCD (2002) 

 

                                               
 

ภาพที ่9 แผนภูมเิปรียบเทยีบค่า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่า 

              ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนในรอบ 100 ปี) ของแต่ละภาคส่วนของวฏัจักรชีวติของ  

              คอนกรีต    ทีม่า: Jeannette (2005) 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            
 

ภาพที ่10 แผนภูมเิปรียบเทยีบค่า GWP-100 หรือ Global Warming Potential-100 (ค่า               

                ศักยภาพในการท าให้โลกร้อนในรอบ 100 ปี) ของการได้มาซ่ึงวตัถุดิบแต่ละประเภท 

                ของคอนกรีต    ทีม่า: Jeannette (2005) 

 

ปูนซีเมนต์ท าให้โลกร้อนขึน้อย่างไร? 

 โดยปกติแลว้ คอนกรีตทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยปูนซีเมนตป์ระมาณ 7 – 15% โดย

น ้ าหนัก ข้ึนกบัก าลงัอดัของคอนกรีตนั้นๆ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตปูนซีเมนต์

เร่ิมตั้งแต่การระเบิดเหมืองเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวตัถุดิบส าคญัในการผลิตปูนซีเมนต ์นัน่กคื็อ หินปูน 

(Limestone) นอกจากน้ี ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ยงัเต็มไปด้วยการใช้เช้ือเพลิงและ

พลงังานอีกหล่ายส่วน ดงัแสดงในภาพท่ี 11 



 

 

 

                                                                 
                                                                  ภาพที ่11 กระบวนการผลติปูนซีเมนต์ทัว่ไป 

                                                                                    ทีม่า: Saisamon (2007) 
 

 หลงัจากการระเบิดเหมืองแลว้ หินปูนท่ีไดจ้ะถูกส่งเขา้ไปยงัโรงงานเพื่อท าการบด

และเผารวมกบัวสัดุจ  าพวกท่ีใหซิ้ลิกา้ (Silicon Dioxide, SiO2) และอลูมินา (Aluminium Oxide, 

Al2O3) เช่น ดินเหนียว (Clay) หรือดินดาน (Shale) จนไดเ้ม็ดปูน (Clinker) แลว้จึงท าการ

บดละเอียดร่วมกบัยปิซมั (Gypsum) และแร่ธาตุอ่ืนๆ (Additive) จึงไดเ้ป็นผลิตภณัฑปู์นซีเมนต ์ 

โดยคร่าวๆแลว้ ทุกๆ 1 ตนัของปูนซีเมนตท่ี์ผลิตได ้จะมีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศ

ราวๆ 1 ตนั แต่ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในปัจจุบนั ก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อย

จะอยู่ท่ีประมาณ 800 กิโลกรัม ต่อปูนซีเมนต์ 1 ตนัท่ีถูกผลิต อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมก็ยงัมีอยู่มากเม่ือพิจารณาจากอัตราการผลิต

ปูนซีเมนตข์องทั้งโลก ซ่ึงอตัราการปล่อย CO2 จากอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์คิดเป็น

สัดส่วนประมาณ 5% ของการปล่อย CO2 ทั้งโลกจากกิจกรรมมนุษยเ์ลยทีเดียว  

 



 

 

 

การท่ีกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มีการปล่อยก๊าซ CO2 ในปริมาณสูง นั่นก็เป็น

เพราะกระบวนการผลิตปูนซีเมนตมี์การเผาหินปูน (Limestone: Calcium Carbonate, CaCO3) 

เพื่อใหไ้ดแ้คลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาแคลซิเนชัน่ (Calcination) 

ท่ีไดก๊้าซ CO2 ออกมาดว้ย ดงัสมการ 

                                                                             CaCO3 + Heat  CaO + CO2 

 

 ความร้อน (Heat) ท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการเผาน้ียงัตอ้งมีอุณหภูมิสูงเกือบ 1500 °C 

ท าให้ตอ้งมีการเผาผลาญเช้ือเพลิง (Combustion) เป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี

ก่อใหเ้กิดก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศในปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีในกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนตย์งัมีการปล่อยก๊าซ CO2 อีกเล็กนอ้ยเพื่อใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและการขนส่ง 

ดงัแสดงในภาพท่ี 12 

 

                                                                
 

ภาพที ่12 สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ของทั้งโลกแบ่งตามภาคส่วนของกจิกรรมของมนุษย์ 

                                                                              ทีม่า: WBSCD (2005) 

 



 

 

 

 ดงันั้น ดว้ยปัญหาของวตัถุดิบและกระบวนการผลิตต่างๆจนไดม้าซ่ึงวสัดุคอนกรีต

ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโลกดงัท่ีกล่าวมา จึงไดมี้กลุ่มคนจาก

หลากหลายองคก์รจดัให้มีการณรงคแ์ละเสาะหาวิธีท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากวสัดุ

คอนกรีตน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้แนวทางมากมายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคอนกรีตท่ีก่อให้เกิดปัญหากบั

ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด หรืออาจเรียกไดว้า่เป็น “Green Concrete” หรือ “คอนกรีตสีเขียว”  

 

แนวทางการพฒันาเพือ่น าไปสู่ “คอนกรีตสีเขยีว” 

 อนัท่ีจริงแลว้ นิยามของค าว่า “คอนกรีตสีเขียว” อาจมีไดห้ลากหลายนิยามข้ึนอยู่

กับการตีความ คอนกรีตสีเขียวอาจมาจากการใช้วตัถุดิบชนิดใหม่หรืออาจะเกิดจากการ

ปรับปรุงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงในวงจรชีวิตของคอนกรีตกเ็ป็นได ้อยา่งไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็น

คอนกรีตสีเขียวในรูปแบบใด ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือการลดผลกระทบท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการใชค้อนกรีตนัน่เอง 

 

1. Geopolymer … คอนกรีตไร้ปูนซีเมนต์ 

 จีโอโพลิเมอร์ (Geopolymer) เป็นวสัดุสารผสมอลูมิโนซิลิเกตท่ีมีโครงสร้าง 3 มิติ

แบบอสัณฐาน (Amorphous Alumino – Silicate Material) จีโอโพลิเมอร์เป็นวสัดุท่ีใหก้  าลงั

และท าหน้าท่ีเป็นตัวเสริมช่องว่างระหว่างมวลรวมในคอนกรีตเหมือนกับซีเมนต์เพสต ์

(Cement Paste) อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาเคมีและโครงสร้างของจีโอโพลิเมอร์นั้น มีความ

แตกต่างไปจากซีเมนตเ์พสตท่ี์เกิดข้ึนมาจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ (Hydration) ของปูนซีเมนตก์บั

น ้าจนไดโ้ครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (Calcium Silicate Hydrate, C-S-H)  

 

 



 

 

 

 จีโอโพลิเมอร์เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่าง ซิลิกอน (Si) กบัอลูมิเนียม (Al) ให้

เป็นโมเลกลุโซ่ในลกัษณะของโพลิเมอร์ดว้ยการเร่งปฏิกิริยาดว้ยสารละลายด่างจ าพวกอลัคาไล

ไฮดรอกไซด ์(Alkali Hydroxide) และอลัคาไลซิลิเกต (Alkali Silicate) ดงัแสดงในภาพท่ี 13 

 

                                                      
                                                                    ภาพที ่13 แผนภูมกิารเกดิสารจีโอโพลเิมอร์ 

                                                                        ทีม่า: ปริญญา จินดาประเสริฐ (2549) 

 

ดงันั้น วตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตจีโอโพลิเมอร์จึงตอ้งเป็นสารท่ีประกอบไป

ดว้ยซิลิกา (ซิลิกอนออกไซด์, SiO2) และอลูมินา (อลูมิเนียมออกไซด์, Al2O3) อนัไดแ้ก่ วสัดุ

ปอซโซลาน (Pozzolanic Materials) เช่น เถา้ลอย (Fly Ash) ดินขาวเผา (Metakaolin) เถา้แกลบ 

(Rice Husk Ash) และตะกรันเตาถลุง (Blast-Furnace Slag) ซ่ึงโดยทัว่ไป วสัดุปอซโซลานเป็น

วสัดุท่ีใชใ้นการทดแทนปูนซีเมนตใ์นคอนกรีตปกติอยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็ามวสัดุเหล่าน้ีเป็นวสัดุท่ี

ตอ้งท าปฏิกิริยากบัแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยาไฮ

เดรชัน่ของปูนซีเมนตก์บัน ้า ดงัแสดงในสมการ 

                                                                     Cement + H2O        C-S-H + Ca(OH)2 

                                                              Pozzolanic Materials + Ca(OH)2        C-S-H 

 



 

 

 

 ทุกวนัน้ี เราจึงใช้วสัดุปอซโซลานได้แค่การทดแทนปูนซีเมนต์เพียงบางส่วน

เท่านั้น ในขณะท่ีจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตนั้นไม่จ าเป็นตอ้งใชปู้นซีเมนตใ์นการท าปฏิกิริยาเลย 

เราจึงลดผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มไปไดม้ากดว้ยการใชจี้โอโพลิเมอร์ในการผลิตคอนกรีต  

 

                                             
                                                         ภาพที ่14 ลกัษณะคอนกรีตสดทีท่ ามาจากวสัดุจีโอโพลเิมอร์ 

                                                                            ทีม่า: Hardjito and Rangan (2005) 

 

 จากการศึกษาเบ้ืองตน้ในการทดลองผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถา้ลอยแม่เมาะ พบว่า

เถา้ลอยแม่เมาะมีศกัยภาพในการผลิตจีโอโพลิเมอร์ท่ีใหค่้าก าลงัอดัไดสู้งถึง 500 – 700 กก./ตร.

ซม. โดยอตัราส่วนระหว่างสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO2) และโซเดียมไฮดรอกไซด ์

(NaOH) ท่ีต  ่า (0.67 และ 1.00) มีแนวโนม้ท่ีจะให้ก าลงัอดัของจีโอโพลิเมอร์มากกว่าการใช้

อตัราส่วนท่ีสูงกว่า (1.50 และ 3.00) อุณหภูมิขณะท าการบ่มท่ีใหก้  าลงัอดัสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 75 °C 
[ปริญญา 2548] จีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์ท่ีท าจากเถา้แกลบกพ็บว่าสามารถท าก าลงัไดถึ้ง 300 กก./ตร.

ซม. ส่วนระยะเวลาท่ีใชใ้นการบดเถา้แกลบนั้นมีผลต่อก าลงัอดัท่ีได ้โดยจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์

ท่ีท ามาจากเถา้แกลบท่ีไดรั้บการบดในระยะเวลาท่ีนานกวา่จะใหก้ าลงัอดัท่ีมากกวา่ [ประเสริฐ 2549]   

 

 



 

 

 

                                                 
                                                    ภาพที ่15 ก าลงัรับแรงอดัของจีโอโพลเิมอร์ทีผ่ลติจากเถ้าลอยแม่เมาะ 

                                                                                        ทีม่า: ปริญญา (2548) 

 

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตยงัไม่นิยมแพร่หลายนักในเชิง

พาณิชย ์เน่ืองจากยงัเป็นนวตักรรมท่ีใหม่และยงัตอ้งการผลการวิจยัและศึกษามาสนบัสนุนอีก

มาก เพื่อให้มั่นใจว่าจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบัติเชิงกลและความคงทน 

รวมถึงตน้ทุน ท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่คอนกรีตจากปูนซีเมนตท่ี์เราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี อยา่งไรกต็าม จีโอ

โพลิเมอร์เป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัทนต่อความร้อนสูงไดดี้ จึงมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท าอิฐ

ทนไฟท่ีมีประสิทธิภาพ  

  

2. Carbon Negative Cement … ปูนซีเมนต์สีเขยีว ดูดซับ CO2  

  “Carbon Negative Cement” เป็นนวตักรรมใหม่ล่าสุดของปูนซีเมนตท่ี์เป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะนอกจากจะเป็นปูนซีเมนตท่ี์ปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตท่ีนอ้ย

กวา่ปูนซีเมนตป์กติแลว้ ปูนซีเมนตน้ี์ยงัมีความสามารถในการดูดซบัก๊าซ CO2 เม่ือน าไปใชง้าน 

จนไดช่ื้อวา่เป็น Carbon Negative Cement เลยทีเดียว  



 

 

 

 ปูนซีเมนต์รูปแบบใหม่น้ีถูกคิดค้นโดยจอห์น แฮริสัน กรรมการผูจ้ ัดการแห่ง

บริษทัเทคอีโค (TecEco) โดยแฮริสันไดใ้หช่ื้อปูนซีเมนตท่ี์เคา้คิดคน้ไดว้่า “อีโคซีเมนต”์ (Eco-

Cement) หลกัการของอีโคซีเมนตน้ี์คือการแทนท่ีวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตปูนซีเมนตท์ัว่ไป

อยา่งแคลเซียมคาร์บอเนตดว้ยแมกนีเซียมคาร์บอเนต (Magnesium Carbonate, MgCO3) ซ่ึงพบ

ไดใ้นแร่จ าพวกแมกนีไซต ์(Magnesite) และโดโลไมต ์(Dolomite)  

อีโคซีเมนตเ์ป็นวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพราะใชพ้ลงังานนอ้ยกว่าในการเผา

เม่ือเทียบกบัการเผาเมด็ปูนปกติ แมกนีเซียมคาร์บอเนตสามารถถูกเผาใหก้ลายเป็นแมกนีเซียม

ออกไซด ์(Magnesium Oxide, MgO) ไดโ้ดยใชอุ้ณหภูมิประมาณ 650 °C เท่านั้น ซ่ึงลดลงไป

ถึงคร่ึงหน่ึงจากอุณหูมิท่ีใช้ในการเผาแคลเซียมคาร์บอเนตในการผลิตปูนซีเมนต์ทัว่ไปเลย

ทีเดียว นอกจากน้ีแฮริสันยงักล่าวว่าปูนซีเมนตข์องเขามีความสามารถในการดูดซับก๊าซ CO2 

ในอากาศผ่านปฏิกิริยาคาร์บอเนชัน่ (Carbonation Reaction) เม่ือน าไปใชง้าน ซ่ึงกระบวนการ

คาร์บอเนชัน่น้ี โดยปกติจะเกิดข้ึนอยูแ่ลว้ในปูนซีเมนตท์ัว่ไปแต่อาจกินเวลาหลายสิบปี ในขณะ

ท่ีปูนซีเมนตข์องเขาสามารถท าใหเ้กิดปฏิกิริยาน้ีไดใ้นเพียงไม่ก่ีเดือน โดย 1 ตนัของคอนกรีตท่ี

ใชอี้โคซีเมนตน้ี์สามารถดูดซบัก๊าซ CO2 เอาไวไ้ดถึ้ง 0.4 ตนัเลยทีเดียว  

    อย่างไรก็ตามตลาดปูนซีเมนต์เป็นตลาดท่ีกวา้งใหญ่มาก การท่ีจะไดเ้ห็นอีโค

ซีเมนตม์าโลดแล่นอยูใ่นตลาดจึงอาจไม่ใช่ในเร็ววนัน้ี ทั้งในแง่มุมของตน้ทุนและความเช่ือมัน่ 

แต่ในอนาคตเม่ือโลกตอ้งเผชิญกบัภาวะโลกร้อนในขั้นวิกฤต อีโคซีเมนต์เองก็น่าจะเป็นอีก

ค าตอบหน่ึงท่ีดีในการช่วยโลกใบน้ี 

 

3. ปรับปรุงกระบวนการผลติใหม่ ... ใส่ใจโลกมากขึน้ 

 ในสภาวะปัจจุบนั ผูค้นต่างหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนเพราะความตระหนกัใน

ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงหลายบริษทัผูผ้ลิตท่ีต่างกป็รับปรุงกระบวนการ 



 

 

 

ผลิตของตนเองเพื่อใหก้ระบวนการผลิตของตนเองนั้น เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

โดยเฉพาะการผลิตปูนซีเมนต์ท่ีมีการใช้เช้ือเพลิงมากมาย และยงัก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มหลายประการ  ภาพท่ี 16 แสดงมลภาวะต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการ

ผลิตปูนซีเมนตท์ัว่ไป จะเห็นไดว้า่การผลิตปูนซีเมนตเ์ตม็ไปดว้ยกระบวนการท่ีตอ้งใชพ้ลงังาน

และไฟฟ้ามากมาย รวมถึงการก่อใหเ้กิดมลภาวะทางดา้นอ่ืนๆ เช่น ผุ่นในอากาศ หรือมลภาวะ

ทางเสียง 

 

                                                           
 

                                         ภาพที ่16 มลภาวะต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละขั้นตอนของการผลติปูนซีเมนต์ทัว่ไป 

                                                                                     ทีม่า: WBSCD (2002) 

 

 ในการผลิตปูนซีเมนต์ หลงัจากการระเบิดเหมืองและเตรียมวตัถุดิบต่างๆ (Raw 

Materials) ตามสัดส่วนเรียบร้อยแลว้ วตัถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเขา้หมอ้บดเพื่อท าการบด 

(Grinding) ก่อนท าการล าเลียงเขา้สู่กระบวนการอุ่นร้อน (Preheating) ก่อนเขา้สู่เตาเผา (Rotary  



 

 

 

Kiln) โดยในเตาเผาจะมีอุณหภูมิประมาณ 1450 °C แลว้เมด็ปูน (Clinker) ท่ีไดจึ้งถูกท าใหเ้ยน็

ลงท่ี Cooler ก่อนจะเขา้กระบวนการบดร่วมกบัแร่ธาตุอ่ืนๆ (Additives) จนไดเ้ป็นปูนซีเมนต ์

                            ในขั้นตอน Preheating นั้น วตัถุดิบจะถูกปล่อยใหต้กลงมาจากหอสูง (Cyclone Preheater) โดย

เร่ิมแรกวตัถุดิบจะมีอุณหภูมิ 40 – 50 °C และจะไดรั้บความร้อนจากลมร้อนท่ีพุ่งสวนข้ึนมาจาก

เตาเผา ท าใหหิ้นปูนแตกตวัออกจนมีอุณหภูมิก่อนเขา้เตาเผาประมาณ 860 °C ซ่ึงลมร้อนท่ีผ่าน

ข้ึนไปจะกลายเป็นลมร้อนท้ิง เช่นเดียวกนักบัขั้นตอน Cooling ท่ีเหลือลมร้อนท้ิงจากการท าให้

เม็ดปูนเยน็ตวัลง ลมร้อนเหลือท้ิงเหล่าน้ีสามารถน ากลบัมาใช้เป็นพลงังานทดแทนเพื่อผลิต

ไฟฟ้าจากหมอ้ไอน ้าได ้(ภาพท่ี 17) ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลงไดแ้ลว้ ยงัช่วย

ประหยดัเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั รวมไปถึงยงัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี

เกิดข้ึนอีกดว้ยนอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการอ่ืนๆท่ีสามารถปรับปรุงไดใ้นการผลิตปูนซีเมนตอี์ก 

โดยเฉพาะการใชเ้ช้ือเพลิงทดแทน เช่น การใชน้ ้ามนัท่ีผลิตไดจ้ากเศษพลาสติกและยางเก่า หรือ

การผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากการน าขยะต่างๆมาเป็นวตัถุดิบ (Refused Derive Fuel) 

เป็นตน้  

 

                                                           
                                             ภาพที ่17  กระบวนการน าลมร้อนทิง้จากเตาเผาเมด็ปูนกลบัมาใช้ผลติไฟฟ้า 

                                                                ทีม่า: บริษทั ทพีไีอโพลนี จ ากดั (มหาชน) จ. สระบุรี 



 

 

 

ในปัจุบันมีหลากหลายองค์กรท่ีก่อตั้ งข้ึนเพื่อสนับสนุนบริษัทผู ้ผลิตในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ในส่วนของประเทศไทย องคก์าร

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดมี้การ

พฒันาระบบการข้ึนทะเบียน “ฉลากคาร์บอน” (Carbon Reduction Label) ข้ึน โดยฉลาก

คาร์บอนน้ีจะมอบให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาใน

กระบวนการผลิตไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงนอกจากจะเป็นก าลงัใจใหก้บัผูผ้ลิตแลว้ ยงัเป็น

การเปิดโอกาสผูบ้ริโภคไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนดว้ยการ

เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

                             
                      ภาพที ่18 ฉลากคาร์บอนและตัวอย่างผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับการอนุมตัิให้ใช้ฉลากคาร์บอน 

 

4. คอนกรีตรีไซเคลิ ... ลดขยะให้โลก 

 นอกจากปัญหาปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีถูกปล่อยสู่บรรยากาศเน่ืองจากการใชค้อนกรีต

อนัมหาศาลของมนุษยท่ี์ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาตามมาอีกประการหน่ึง กคื็อปัญหาเศษ

ซากคอนกรีตเหลือท้ิง ไม่วา่จะเป็นเศษซากคอนกรีตสด (Fresh Concrete) หรือเศษซาก 

 



 

 

 

คอนกรีตแข็งตวั (Hardened Concrete) เก่าท่ีเกิดจากการร้ือถอน ทุบท้ิง – ท าลายส่ิงก่อสร้าง 

อาคารต่างๆท่ีไม่ใช่งานแลว้ซ่ึงเป็นขยะท่ีช้ินใหญ่ หนกั และก าจดัไดย้าก จึงมกัมีการลกัลอบท้ิง

ในพื้นท่ีสาธารณะอยู่บ่อยคร้ัง การน าเศษคอนกรีตเหลือท้ิงไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์จึงมี

ความส าคญั ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 แนวทางหลกัๆดงัน้ี 

(1) การน าเศษคอนกรีตเหลือท้ิงมาแปรรูปใชใ้นประโยชนด์า้นอ่ืนๆ 

ก็คือการน าคอนกรีตท่ีเหลือไปใชง้านดา้นอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น คอนกรีตสดเหลือท้ิงท่ีน ามาใชเ้ทปรับปรุงพื้นท่ีในหน่วยผลิต หรือน ามา

เทใส่แบบหล่อเพื่อประยุกต์ให้เป็นช้ินงานคอนกรีตท่ีน าไปท าประโยชน์ได้ เศษซาก

คอนกรีตจากการร้ือถอนก็อาจจะน าไปใช้ถมท่ี หรือเป็นวสัดุชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 

เป็นตน้  

(2) การแยกวตัถุดิบในคอนกรีตสดเหลือท้ิงออกจากกนัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

การรีไซเคิลลกัษณะน้ี จะเป็นการจดัการกบัเศษคอนกรีตสดท่ีเหลือจากการเทโดยท าการ

แยกวตัถุดิบในคอนกรีตออกจากกนัและน ากลบัไปใชใ้หม่ ซ่ึงโดยปกติแลว้เศษคอนกรีต

สดเหล่าน้ีจะไม่สามารถคายท้ิงโดยปกติได ้เพราะเศษคอนกรีตเหล่าน้ีมีค่า pH ท่ีสูง อีกทั้ง

ยงัมีเศษมวลรวมปะปนอยู ่ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดมลพิษกบัแหล่งน ้าได ้  

กระบวนการท่ีท าโดยทัว่ไปก็คือการฉีดน ้ าเจือจางเศษคอนกรีตก่อนท าการคายลง

บ่อคายกากคอนกรีต ส่วนท่ีท าการแยกไดก้คื็อส่วนของมวลรวมหยาบและน ้ าคายกากท่ีจะตอ้ง

รอกระบวนการตกตะกอนของกากปูน โดยน ้ าท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้สามารถน า

กลบัมาใชป้ระโยชนใ์นหน่วยผลิตได ้เช่น ใชใ้นการฉีดลา้งท าความสะอาดรถโม่ 

กรณีท่ีจะน ามวลรวมหยาบและน ้ ารีไซเคิล (Recycled Aggregate and Recycled 

Water) กลบัมาใชใ้หม่ในการผลิตคอนกรีต จะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน วสท.

1014 “ขอ้ก าหนดมาตรฐานวสัดุและการก่อสร้างส าหรับโครงสร้างคอนกรีต” เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 



 

 

 

มวลรวมหยาบและน ้ าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ไม่มีวสัดุเจือปนท่ีเป็นอันตรายต่อคุณภาพของ

คอนกรีต โดยในส่วนของมวลรวมหยาบท่ีใช้แลว้ จะมีขอ้ก าหนดคุณภาพ การแบ่งแยกชั้น

คุณภาพของมวลรวมหยาบท่ีใช้แลว้ รวมไปถึงขอบเขตของการน าไปใช้งาน ส่วนน ้ าท่ีน า

กลบัมาใชใ้หม่จะตอ้งมีการควบคุมปริมาณสารแขวนลอย คลอไรด ์ซัลเฟต และความเป็นด่าง

ไม่ใหมี้มากเกินขอ้ก าหนดท่ีระบุไว ้จึงจะถือวา่เป็นน ้าท่ีไม่มีผลเสียต่อคุณภาพของคอนกรีต  

(3) การน าเศษซากคอนกรีตมาท าเป็นวตัถุดิบมวลรวมรีไซเคิล 

กระบวนการน้ีเป็นการน าเศษซากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีถูกร้ือถอนมาท าการคดัแยกให้

เหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นเศษซากคอนกรีต เพื่อน ามาผ่านกระบวนการบดย่อยและคดัแยก

ขนาดและน ามาใช้เป็นวัตถุดิบมวลรวมในการผลิตคอนกรีตใหม่อีกคร้ัง การรีไซเคิล

รูปแบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพมากในการก าจดัเศษซากคอนกรีตร้ือถอน

เพราะเป็นการก าจดัขยะคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนไดเ้กือบร้อยเปอร์เซนต ์จึงมีความส าคญัมากใน

ประเทศท่ีมีทรัพยากรอยูน่อ้ย หรือมีพื้นท่ีอยูอ่ยา่งจ ากดั เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ภาพท่ี 19 แสดง

กระบวนการทัว่ไปในการรีไซเคิลเศษซากคอนกรีตกลบัมาใช้เป็นวตัถุดิบมวลรวมใน

หน่วยผลิตคอนกรีต ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี [Margaret 1990] 

 

a. การร้ือถอนท าลายและเคล่ือนยา้ยเศษซากอาคารท่ีทุบท้ิง 

b. การบดยอ่ยเศษซากอาคารท่ีถูกส่งมา 

c. การคดัแยกวสัดุแปลกปลอมอ่ืนๆนอกจากเศษคอนกรีต เช่น เหลก็ หรือไม ้

d. การลา้งและคดัแยกขนาด 

e. การแยกเกบ็ตามขนาดเพื่อเตรียมน ากลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบมวลรวมต่อไป 

  

 



 

 

 

                                                    
 

                              ภาพที ่19 กระบวนการทัว่ไปในการรีไซเคลิเศษซากคอนกรีตกลบัมาใช้เป็นมวลรวมในหน่วย        

                                              ผลติคอนกรีต    ทีม่า: Margaret (1990) 

 

 การรีไซเคิลเศษซากคอนกรีตในลกัษณะน้ีมีขอ้ดีคือ การลดตน้ทุนของมวลรวมท่ี

ตอ้งใช้ในการผลิตคอนกรีต การเปิดช่องทางธุรกิจใหม่ท่ีเป็นประโยชน์กบัส่ิงแวดลอ้ม การ

รักษาแหล่งทรัพยากรมวลรวมท่ีลดลงไปทุกวนั และจะเป็นประโยชน์สูงสุดถา้กระบวนการ

ทั้งหมดเกิดข้ึน ณ จุดท่ีจะมีการก่อสร้างใหม่อยูแ่ลว้ เพราะสามารถท าการร้ือถอน รีไซเคิล และ

จดัตั้งหน่วยผลิตคอนกรีตเพื่อท าการผลิตคอนกรีตส าหรับส่ิงก่อสร้างหรืออาคารใหม่ไดท้นัที 

เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะแลว้ ยงัเป็นการลดตน้ทุนและการใชพ้ลงังานในการขนส่ง ทั้ง

การขนส่งท่ีตอ้งน าเศษซากไปท้ิงและการขนส่งมวลรวมมาใชเ้พื่อผลิตคอนกรีต  

 จากผลงานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่าการใชม้วลรวมรีไซเคิลในการผลิตคอนกรีตไม่มี

ผลเสียต่อคุณสมบติัการรับก าลงัทั้งแรงอดัและแรงดึงถา้ยงัควบคุมอตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต์

ไวไ้ดเ้ทียบเท่าหรือต ่ากวา่คอนกรีตปกติท่ีใชม้วลรวมหยาบธรรมชาติ 

 



 

 

 

 อย่างไรก็ตาม วตัถุดิบมวลรวมรีไซเคิลรูปแบบน้ีมีข้อด้อยก็คือค่าการดูดซึม 

(Absorption) ท่ีสูงกว่ามวลรวมปกติอนัเน่ืองมาจากส่วนของเพสตแ์ละมอร์ตาร์ท่ีติดมาดว้ย ซ่ึง

อาจจะท าใหก้ารผสมคอนกรีตจะตอ้งใชน้ ้ามากกวา่คอนกรีตท่ีใชม้วลรวมปกติ ซ่ึงแกไ้ขไดด้ว้ย

การใชส้ารลดน ้าในปริมาณท่ีสูงข้ึน หรือสารลดน ้าท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท าการพรมน ้ า

ให้มวลรวมมีความช้ืนก่อนน าไปใช้เพื่อลดการดูดซึมน ้ าของมวลรวมในคอนกรีตสด เพื่อให้

ยงัคงความสามารถในการเท (Workability) ไวไ้ดเ้ท่าเดิม โดยมวลรวมหยาบและมวลรวม

ละเอียดรีไซเคิลอาจมีค่าการดูดซึมไดม้ากถึง 5 – 6% และ 9 – 10% ตามล าดบั ในขณะท่ีมวล

รวมธรรมชาติทัว่ไปมีค่าการดูดซึมอยู่ท่ี 1 – 2% เท่านั้น แต่ในบางงานวิจยั พบว่าการใชม้วล

รวมหยาบรีไซเคิลเท่านั้นร่วมกับมวลรวมละเอียดธรรมชาติไม่ได้ท าให้คอนกรีตมีความ

ตอ้งการน ้าเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด [Margaret, 1990] 

 นอกจากน้ี เน่ืองจากส่วนของเพสตแ์ละมอร์ตาร์ท่ีติดมาดว้ยกบัมวลรวมรีไซเคิล 

จึงท าใหค่้าโมดูลสัความยดืหยุน่ (Modulus of Elasticity) ของคอนกรีตท่ีใชม้วลรวมรีไซเคิลนั้น

ต ่ากวา่คอนกรีตท่ีใชม้วลรวมปกติ ซ่ึงเป็นผลท าใหค้อนกรีตเกิดการหดตวั (Shrinkage) และการ

คืบ (Creep) มากกว่ามาก โดยเฉพาะเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนของการใชม้วลรวมละเอียดรีไซเคิล

เพิ่มข้ึน [PCA, 2002]                                       

                                         
                                       ภาพที ่20 ตารางแสดงคุณสมบัติของคอนกรีตทีใ่ช้มวลรวมรีไซเคลิโดยเปรียบเทยีบ 

                                                       กบัคอนกรีตทีใ่ช้มวลรวมธรรมชาติทีอ่ตัราส่วนน า้ต่อปูนซีเมนต์เท่ากนั 

                                                                                          ทีม่า: PCA (2002) 



 

 

 

อีกปัญหาส าคญัของการใชว้สัดุมวลรวมรีไซเคิลรูปแบบน้ีกคื็อความแปรปรวนของ

คุณภาพคอนกรีตเก่าท่ีน ามาใชรี้ไซเคิล จึงจะตอ้งมีการทดลองสัดส่วนผสม (Trial Mix) ก่อน

น าไปใช ้ท าการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ และอาจท าการปรับสัดส่วนผสมเป็นระยะเพื่อให้

เหมาะสมกบัคุณภาพวตัถุดิบและการน าไปใชง้าน 

 

5. ลดปริมาณคอนกรีต ... ลด CO2 

 ถึงแมว้่าเราจะไม่สามารถเล่ียงการใชค้อนกรีตได ้แต่ในบางกรณีเราก็สามารถลด

ปริมาณคอนกรีตท่ีตอ้งใช้ลงได ้แนวทางหน่ึงก็คือการใช้คอนกรีตก าลงัสูงข้ึน เพราะการใช้

คอนกรีตก าลงัสูงข้ึนในการออกแบบโครงสร้างบางประเภทนั้น เราสามารถท่ีจะออกแบบ

ช้ินส่วนโครงสร้างใหมี้ขนาดเลก็ลงไปได ้เช่น ช้ินส่วนเสา ท่ีอาจมีการออกแบบใหห้นา้ตดัเลก็

ลงเม่ือใช้คอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัสูงข้ึน ซ่ึงก็จะเป็นการท าให้ปริมาตรคอนกรีตท่ีตอ้งการใชน้ั้น

ลดลง นอกจากน้ียงัช่วยให้อาคารส่ิงก่อสร้างมีพื้นท่ีใชส้อยมากข้ึน ก็จะเป็นการใชป้ระโยชน์

จากท่ีดินไดมี้ประโยชนสู์งท่ีสุด 

 แมแ้ต่กระบวนการเล็กๆนอ้ยๆอยา่งเช่นการเก็บตวัอยา่งลูกปูนเพื่อท าการทดสอบ

คุณภาพนั้น การเกบ็ตวัอยา่งทรงลูกบาศกมี์ขอ้ดีหลายประการ ดว้ยน ้ าหนกัและปริมาตรท่ีนอ้ย

กวา่ ท าใหข้นยา้ยไดง่้าย ประหยดัแรงงานมากกว่า เหลือคอนกรีตของเสียท่ีเป็นขยะในปริมาณ

ท่ีนอ้ยกว่าการเก็บตวัอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก โดยการเก็บตวัอย่างคอนกรีต 1,000 ลูก 

ตัวอย่างทรงกระบอกต้องใช้คอนกรีตปริมาณ 5.3 ม3 ในขณะท่ีตัวอย่างทรงลูกบาศก์ใช้

คอนกรีตเพียง 3.4 ม3 ซ่ึงก่อให้เกิดเศษขยะคอนกรีตน้อยกว่าตวัอย่างทรงกระบอกถึง 36% 

นอกจากน้ี ตวัอย่างทรงลูกบาศก์ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งมีการครอบหัวด้วยลูกยาง หรือเคลือบหัว

คอนกรีตดว้ยสารละลายก ามะถนัท่ีเป็นมลพิษกบัอากาศ นอกจากน้ี บ่อยคร้ัง ตวัอยา่งคอนกรีต

ทรงกระบอก 



 

 

 

มกัจะมีการวิบติัแบบเฉือน (Shear Failure) เม่ือท าการทดสอบก าลงัอดั ท าให้ค่าก าลงัอดัท่ี

ทดสอบได้นั้ นต ่ากว่าความเป็นจริง ซ่ึงมีโอกาสพบได้น้อยกว่าในตัวอย่างคอนกรีตทรง

ลูกบาศก ์

 

 

                                                               
 

                                         ภาพที ่21 ปัญหาก้อนตัวอย่างคอนกรีตทีเ่หลอืทิง้เป็นจ านวนมากหลงัจากการ 

                                                         ทดสอบ ก าลงัอดัแล้ว 

 

6. คอนกรีตยุคใหม่ ... ใช้ปูนซีเมนต์น้อยลง 

  ดงัท่ีไดก้ล่าวมา ผลกระทบของคอนกรีตท่ีมีต่อภาวะโลกร้อนนั้น ส่วนใหญ่มาจาก

กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบซ่ึงกคื็อปูนซีเมนต ์ดงันั้นแนวทางท่ีอาจเรียกไดว้่าเป็นแนวทางท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการลดผลกระทบดงักล่าวและท าไดง่้ายท่ีสุด ณ ปัจจุบนัน้ีกน่็าจะเป็น

การลดการใชปู้นซีเมนตใ์นสัดส่วนผสมคอนกรีต เพื่อใหค้อนกรีตของเรานั้นเป็น “คอนกรีตสี

เขียว” ใหไ้ดม้ากท่ีสุด    

 



 

 

 

 ในอดีต การลดสัดส่วนปูนซีเมนตล์งจากส่วนผสมคอนกรีตอาจท าไดย้าก เพราะ

ในสัดส่วนผสม นอกจากปูนซีเมนตแ์ลว้ ส่วนประกอบท่ีเหลือก็คือ หิน ทราย และน ้ า ซ่ึงเป็น

วตัถุดิบธรรมชาติ จึงท าใหก้ารปรับปรุงพฒันาส่วนผสมเป็นไปไดค่้อนขา้งจ ากดั การเพิ่มก าลงั

อดัของส่วนผสมคอนกรีตมีเพียงแนวทางเดียว ก็คือการเพิ่มสัดส่วนปูนซีเมนต์ในส่วนผสม

เพื่อใหอ้ตัราส่วนน ้ าต่อปูนซีเมนต ์(Water-Cement Ratio, W/C) ต ่าลง ในขณะท่ีปัจจุบนัน้ี การ

ผลิตคอนกรีตมีวตัถุดิบใหม่เพิ่มเติมซ่ึงแทบจะขาดไปไม่ไดเ้ลยส าหรับการผลิตคอนกรีตในยุค

น้ี นัน่กคื็อส่ิงท่ีเรียกวา่ “สารเพิ่ม” (Additive) หรือ “สารผสมเพิ่ม” (Admixture)  

 สารผสมเพิ่มคือวสัดุอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจาก น ้ า มวลรวม ปูนซีเมนต ์และเส้นใย

เสริมก าลงั (Fiber Reinforcement) ท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ สารผสมเพิ่ม

แบ่งออกไดม้ากมายหลายประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายในการใชส้ารผสมเพิ่มนั้นๆ โดยเฉพาะ

ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะต้องมีการใช้สารผสมเพิ่มประเภทลดความต้องการน ้ าใน

คอนกรีต (Water Reducer) เพื่อใหไ้ดก้  าลงัอดัของคอนกรีตตามท่ีตอ้งการ สารผสมเพิ่มประเภท

คุมการก่อตวั (Set Controlling Admixture) เพื่อหน่วงปฏิกิริยาของคอนกรีตสดไม่ใหเ้กิดก่อตวั

ก่อนท่ีการเทจะเสร็จส้ิน หรือเร่งการก่อตวัในบางกรณีท่ีตอ้งการเร่งก าลงัอดั โดยตามมาตรฐาน 

ASTM C494 ไดแ้บ่งประเภทของสารเหล่าน้ีไว ้7 ชนิด ดงัน้ี 

(1) Type A – สารลดน ้า (Water-Reducing Admixture) 

(2) Type B – สารหน่วงการก่อตวั (Retarding Admixture) 

(3) Type C – สารเร่งการก่อตวั (Accelerating Admixture) 

(4) Type D – สารลดน ้าและหน่วงการก่อตวั (Water-Reducing and Retarding Admixture) 

(5) Type E – สารลดน ้าและเร่งการก่อตวั (Water-Reducing and Accelerating Admixture) 

(6) Type F – สารลดน ้าพิเศษ (Water-Reducing, High Range Admixture) 

(7) Type G – สารลดน ้าพิเศษและหน่วงการก่อตวั (Water-Reducing, High Range and  



 

 

 

Retarding Admixture)  

การใช้งานสารผสมเพิ่มเหล่าน้ีในงานคอนกรีตจะเป็นไปตามข้อก าหนดของ 

ASTM รวมไปถึงขอ้แนะน าจากผูผ้ลิต ปริมาณ (Dosage) ท่ีใช้จะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของ

คอนกรีตท่ีตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบังานนั้นๆ ตวัอยา่งเช่น การใชส้ารหน่วงการก่อ

ตวั ถา้เป็นงานเทโครงสร้างทัว่ไป ก็จะมีการใชส้ารน้ีในปริมาณเล็กนอ้ย ถา้เป็นงานเข็มเจาะ

ใหญ่ท่ีมีระยะเวลาการท างานท่ียาวนาน ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีสูงข้ึนเพื่อยืด

ระยะการก่อตวัออกไป  

 ส่วนสารท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการลดสัดส่วนปูนซีเมนตล์งในส่วนผสมคอนกรีตก็

คือ สารประเภทลดความตอ้งการของน ้า สารประเภทน้ีเป็นสารท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการ

ปรับปรุงคุณสมบติัคอนกรีต สารลดน ้ าท าหนา้ท่ีกระจายอนุภาคปูนซีเมนตไ์ม่ใหเ้กาะกลุ่มเป็น

กอ้น ท าให้คอนกรีตมีความไหลล่ืนข้ึนได้โดยท่ีไม่ต้องเติมน ้ าเพิ่มลงในส่วนผสม การใช้

ประโยชน์ของสารลดน ้ าน้ีข้ึนอยู่กบัการควบคุมตวัแปรและคุณสมบติัท่ีตอ้งการปรับปรุงให้ดี

ข้ึน ดงัแสดงในตาราง 

 

ตัวแปรทีค่วบคุม 
ผลจากการใส่สารลดน า้ 
ในคอนกรีต 

ผลดีทีไ่ด้รับ 

         W/C   ไดค่้ายบุตวัเพิ่มข้ึน 
คอนกรีตเทง่ายข้ึน ลดปัญหาคอนกรีตเป็นโพรง    
               เน่ืองจากการจ้ีเขยา่ไม่ทัว่ถึง 

      ค่ายบุตวั    ไดก้  าลงัอดัเพิ่มข้ึน 
คอนกรีตมีก าลงัสูงข้ึน เน้ือคอนกรีตแน่น  
                   มีความทึบน ้ามากข้ึน 

      ก  าลงัอดั    ลดปูนซีเมนตล์งได ้
บรรเทาปัญหาดา้นความคงทน (Durability)  
              เช่น การหดตวั การแตกร้าว 

 



 

 

 

 ในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย สารลดน ้ าท่ีใชก้นัส่วนมากจะเป็นสาร

ลดน ้าประเภทสารลดน ้าปานกลาง (Mid-Range Water Reducer) เช่น น ้ายา Type A และ D และ

สารลดน ้ าอยา่งสูง (High-Range Water Reducer) เช่น น ้ ายา Type G และ F นอกจากน้ียงัมีสาร

ลดน ้ าประเภทใหม่ท่ีมีการพฒันากา้วไปไกลยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในต่างประเทศ 

รวมทั้งในประเทศไทยเองกเ็ร่ิมมีการทยอยใชก้นัมากข้ึน ซ่ึงกคื็อ สารลดน ้ าประเภท “โพลีคาร์

บอกซีเลต” (Polycarboxylate Ethers, PCEs) น ้ายาประเภทน้ีมีความส าคญัยิง่ในการออกแบบ

คอนกรีตก าลงัสูงมาก (Ultra-High Strength Concrete) และคอนกรีตท่ีมีความสามารถในการเท

สูง เช่น คอนกรีตไหลตวั (Flow Concrete) เพราะน ้ ายาประเภทโพลีคาร์บอกซีเลตเป็นสารลด

น ้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการลดความตอ้งการของน ้ าไดม้ากถึง 40% จาก

คอนกรีตท่ีไม่ใส่สารลดน ้า ดงัแสดงในตาราง  

 

      ประเภทของสารลดน า้ 
ประสิทธิภาพในการลดความต้องการใช้น ้าในส่วนผสม
คอนกรีต (เทยีบกบัคอนกรีตทีไ่ม่ใส่สารลดน า้) 

        สารลดน ้าปานกลาง ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 15% 

          สารลดน ้าอยา่งสูง ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 30% 

  สารลดน ้าโพลีคาร์บอกซีเลต ลดความตอ้งการน ้าไดม้ากถึง 40% 

  

 สารลดน ้ าโพลีคาร์บอกซีเลตจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการลดผลกระทบของ

วสัดุคอนกรีตท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตท่ีมีก าลงัอดัเท่ากนั 

คอนกรีตท่ีใช้น ้ ายาประเภทน้ีจะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ท่ีนอ้ยกว่ามาก ภาพท่ี 22 แสดงแผนภูมิ

เปรียบเทียบอตัราการใชปู้นซีเมนต์โดยประมาณต่อคอนกรีตก าลงัอดั 500 กก./ตร.ซม. ทรง

ลูกบาศก ์จ  านวน 1 m3   



 

 

 

                                                        
                                            ภาพที ่22 แผนภูมเิปรียบเทยีบอตัราการใช้ปูนซีเมนต์โดยประมาณต่อคอนกรีต 

                                              ก าลงัอดั 500 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์ จ านวน 1 m3 

 

 การใช้น ้ ายาประเภทน้ี ยงัช่วยให้คอนกรีตมีความไหลล่ืนเป็นอย่างมากท าให้

สามารถท าการเทคอนกรีตเขา้แบบไดอ้ย่างง่ายดาย ผิวท่ีไดข้องช้ินงานมีความเรียบเนียนกว่า

คอนกรีตท่ีมีค่ายบุตวัทัว่ไปท่ีมีโอกาสเกิดรูพรุนท่ีผวิไดง่้ายถา้ท าการจ้ีเขยา่ไดไ้ม่ทัว่ถึง   

 

                                            



 

 

 

                                                ภาพที ่23 การไหลตัวของคอนกรีตสดทีใ่ช้สารลดน า้โพลคีาร์บอกซีเลต 

                                                                และตัวอย่างช้ินงานทีไ่ด้จากการเท 

 

 นอกจากน้ี ยงัมีสารผสมเพิ่มประเภทอ่ืนๆท่ีสามารถช่วยลดปริมาณปูนซีเมนตใ์น

ส่วนผสมคอนกรีตได ้เช่น วสัดุปอซโซลานต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่วสัดุเหล่าน้ีมกัจะเป็นของเหลือ

ท้ิงท่ีไม่มีค่า แต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคอนกรีต นอกจากจะใชเ้ป็นวสัดุทดแทนปูนซีเมนต์

ไดแ้ลว้ ยงัมีคุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆในการปรับปรุงคุณสมบติัของคอนกรีตอีกดว้ย เช่น เถา้ลอย ท่ี

ช่วยเพิ่มก าลงัอดัของคอนกรีตในระยะยาว ลดความตอ้งการใช้น ้ าในส่วนผสม และช่วยให้

คอนกรีตมีความไหลล่ืนข้ึน เป็นตน้ 

 กรณีศึกษาหน่ึงส าหรับการใช้คอนกรีตในโครงการหมู่บา้นทาวน์โฮม 229 ยูนิต 

คอนกรีตท่ีใช้มีก  าลงัอดั 280 กก./ตร.ซม. ค่ายุบตวั 8 – 10 ซม. ปริมาณการใช้คอนกรีตรวม 

8,353 ม3 พบว่าการใชเ้ถา้ลอยทดแทนปูนซีเมนตใ์นสัดส่วน 15% และ 30% สามารถลดการ

ปล่อยก๊าซ CO2 สู่บรรยากาศท่ีเกิดจากการผลิตคอนกรีตไดถึ้ง 12.7% และ 23% ตามล าดบัเม่ือ

เทียบกับสัดส่วนผสมปกติท่ีใช้ปูนซีเมนต์ล้วน ส่วนการใช้สารลดน ้ าโพลีคาร์บอกซีเลต

สามารถลดสัดส่วนปูนซีเมนตท่ี์ใชต่้อการผลิตคอนกรีต 1 ม3 จาก 352 กก. เป็น 299 กก. ท าให้

ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได ้11.85% [Piyarat, 2008] 

 

สรุป 

 จะเห็นไดว้่ามีหลากหลายแนวทางในการช่วยโลกของเราจากภาวะโลกร้อนดว้ย

การท าใหค้อนกรีตกลายเป็นคอนกรีตสีเขียว บางแนวทางอาจยงัอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาเพื่อมา

ประยุกตใ์ชจ้ริง ในขณะท่ีอีกหลายแนวทางสามารถเร่ิมตน้ท าไดท้นัที มองโดยภาพรวม ผูท่ี้มี

ส่วนร่วมในความรับผดิชอบของกระบวนการเหล่าน้ีน่าจะเป็นนกัวชิาการ นกัวจิยั ผูผ้ลิต 



 

 

 

ปูนซีเมนต์ หรือผูผ้ลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อย่างไรก็ตาม ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงส าคญัไม่ยิ่ง

หย่อนไปกว่ากนั ก็คือ ผูบ้ริโภค เพราะเป็นผูต้ดัสินใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น การ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีฉลากรับรองกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใช้

คอนกรีตผสมเสร็จท่ีมีก าลังอัดท่ีเหมาะสมตามท่ีออกแบบไว ้หรือการเลือกใช้คอนกรีต

ผสมเสร็จท่ีมีการทดแทนปูนซีเมนตด์ว้ยวสัดุรีไซเคิล กจ็ะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนท่ี

เกิดจากการใชว้สัดุคอนกรีตไดเ้ช่นเดียวกนั    
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