โครงการการมีสว นรวมของประชาชน
ในการจัดทํารางแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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รายงานการศึก ษานี้ เป นส วนหนึ่ง ของโครงการ “การมี สว นร วมของประชาชนในการจั ด ทํ าร างแผนทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม” ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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สถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

แตกอนโลกยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟอเพียงพอใหกับมนุษยทุกคนไดใชประโยชน
แตจากความตองการอยางไมมีที่สิ้นสุดในการพัฒนาความเปนอยูของมนุษยใหมีความสะดวกสบาย
ในการใชชีวิต แรงผลั กดันนี้เองที่กอใหเกิดการพั ฒนาความรูและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมารองรับความตองการของมนุษยที่มีแนวทางในการใชชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการบริโภคทรัพยากรในรูปแบบที่เรียบงายในอดีตถูกแทนที่ดวยกระแสบริโภค
นิยม และเมื่อโลกมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการบริโภคทรัพยากรตางๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเชนกัน
เพียงแตอัตราการบริโภคของมนุษยไมไดเพิ่มขึ้นเปนคาคงที่ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แตได
เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณตามกระแสของการบริโภคนิยมนั่นเอง ทําใหธรรมชาติตองแบกรับภาระเหลานั้น
มากกวาที่พึงเปน
สําหรับบริเวณภาคพื้นเอเชียแปซิฟกซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทยภายในชวงเวลา 40 ปที่
ผ า นมา มี ก ารบริ โ ภคทรั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป น 3 เท า โดยในเขตนี้ มี ก ารใช
ทรัพยากรธรรมชาติสูงถึงรอยละ 40 ของแหลงทรัพยากรโลกทั้งหมด จากรายงานรอยเทาทางนิเวศ2
(Ecological Footprint) ซึ่งเปนเครื่องมือชี้วัดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยได
แสดงใหเห็นวามีในปจจุบันมนุษยโลกมีพฤติกรรมการบริโภคอยางตะกละ ทําใหเกิดการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติมีมากกวาที่ธรรมชาติจะรองรับไดถึง 1.7 เทา ทางออกของการชดเชยการขาด
แคลนทรัพยากรนี้มีอยู 2 วิธีดวยกัน คือการนําเขาทรัพยากรเพื่อการบริโภคจากตางประเทศ และ
การชดเชยแหลงทรัพยากรของตน โดยทําการฟนฟูกลับคืนมาใหม
เราปฏิ เสธไมไดวา วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีมีความสํา คัญ อยางยิ่ งยวดในการพั ฒนา
ประเทศ แตสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาก็เปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชนกัน การ
พัฒนาประเทศอยางตอเนื่องและการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยมีพื้นที่ปา
ไมที่ลดลง จํานวนสัตวปาที่ลดลงและ/หรือสูญพันธ รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เปนมลพิษมาก
ยิ่งขึ้น โดยในชวงป พ.ศ. 2525 จนถึงป พ.ศ. 2535 นั้นประเทศไทยมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง สงผลให GDP ของประเทศและคารอยเทาทางนิเวศมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540 ไดสงผลกระทบใหคารอยเทาทางนิเวศของ
ประเทศไทยลดลงเล็กนอย โดยปจจุบันคารอยเทาทางนิเวศของประเทศไทยมีคาอยูที่ 1.5 เฮกตาร
ตอคน แตประเทศไทยมีพื้นที่รองรับการบริโภคอยูที่ 1.4 เฮกตารตอคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
คารอยเทาทางนิเวศประมาณรอยละ 16
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การเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้นมีแนวโนมที่เลวลง3 ทรัพยากรปา
ไมยังคงถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง ทรัพยากรน้ําประสบปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม แหลงน้ํา
เสื่อมโทรม การขาดแคลนน้ําและอุทกภัย โดยแหลงน้ําที่มีความเสื่อมโทรมอยางมาก คือ แมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนลาง และเขื่อนลําตะคองตอนลาง แหลงน้ําเหลานี้มีแนวโนมที่
จะ เสื่อมโทรมมากขึ้นทุกๆ ป ทรัพยากรชายฝงทะเลก็มีการเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยคุณภาพน้ําทะเลชายฝงมีคุณภาพที่ย่ําแย เนื่องมาจากการทําลายปาชายเลนเพื่อเปลี่ยนสภาพ
ไปใชประโยชนอื่นๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ในสวนของทรัพยากรดินก็ยัง
ประสบปญหาการใชดินอยางขาดความระมัดระวัง กอใหเกิดเปนปญหาดินเค็ม และดินเสื่อมโทรม
รวมไปถึงปญหาการพังทลายของดินดวย
ดานภาวะมลพิษ มลพิษจากขยะมูลฝอยก็เปนอีกหนึ่งปญหาที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด
เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยยังไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงปญหาขยะมูลฝอยอันตรายที่ไมมีวิธีการคัดแยกอยางถูกวิธี เชน
ถานไฟฉายและแบตเตอรี่ เปนตน สําหรับมลพิษทางอากาศนั้นไดแกปญหาปริมาณกาซโอโซนและ
ปญหาปริมาณฝุนขนาดเล็กในอากาศของบริเวณเขตอุตสาหกรรมตางๆ เขตกอสรางและบริเวณ
ถนนที่มีการจราจรหนาแนนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยสิ่งที่ควบคูกันมา คือ มลพิษทาง
เสียงในพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความดังของ
เสียงที่สูงเกินมาตรฐาน มลพิษทางน้ํา ไดแก สิ่งปนเปอนตางๆ ตามแหลงน้ํา ทําใหคุณภาพน้ําลดลง
ปริมาณแหลงน้ําสายหลักที่ยังคงคุณภาพที่ดีมีแนวโนมที่จะลดลงทุกป
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางขาดดุลยภาพระหวางการบริโภคกับการ
อนุรักษและเสริมสราง หรือการขาดการคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ดังนั้นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเปนปญหารวมกันของทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน เพื่อสรางแนวคิดและรูปแบบที่หลากหลายในการแกไข
ปญหา ไมวาจะเปนทางดานการคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม เศรษฐศาสตร หรือการเมือง
โดยภาคธุรกิจนั้นเปนสวนสําคัญตอการพัฒนา เนื่องจากเปนผูบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและใหบริการ รวมถึงการเปนผูบริโภคผลิตภัณฑตามหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่ง
ทําใหปจจุบันกรอบแนวคิดธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไดมีบทบาทที่มากขึ้น โดยเกิดขึ้นเปนเครื่องมือที่ใช
ในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจที่
ยั่งยืน โดยหนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA)

3

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548, “สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548”

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

4

เครื่องมือนี้จึงเปนรากฐานสําคัญใหกับองคกรในการพัฒนาธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยางยั่งยืน กอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป

2.

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เปนสวนหนึ่งของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่ง
เปนเครื่องมือวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต หรือ
กิจ กรรมตา งๆ โดยพิจารณาตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณ ฑ ตั้งแตเริ่มตนการใช งาน การ
บํารุงรักษา การใชซ้ํา (Reuse) รวมถึงการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle) จนถึงสิ้นสุด
อายุขัยการใชงาน ตลอดจนการกําจัดหลังหมดอายุการใชงาน ซึ่งสามารถเรียกไดวา เปนการ
พิจารณาศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑตั้งแตเกิดจนตาย เปนกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกชวงชีวิต ดังนั้นระบบการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ จึงถูกเริ่มตนขึ้นตั้งแตการคัดแยกวัตถุดิบออกมาจากแหลงตางๆ รวมไปถึงการ
สร า งพลั ง งานเพื่ อ การใช ง าน ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ และพลั ง งานนั้ น จะเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการผลิ ต
จากนั้นจะวิเคราะหมาถึงของเสียที่ปลอยสูสิ่งแวดลอม กระบวนการขนสง และการนําผลิตภัณฑไป
ใชประโยชน โดยเมื่อผานการใชงานแลวนั้น ก็จะตองนํามาวิเคราะหถึงการนํากลับมาใชใหม และ
การกําจัดเมื่อเปนของเสีย แลวจึงนําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาใชในการคนหาวิธีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
2.1. ที่มา วัตถุประสงค และเปาหมาย
ดวยความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมที่เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุ ร กิ จ จึ ง ได เ ริ่ ม ทํ า การศึ ก ษาถึ ง กิ จ กรรมต า งๆ ของตน ที่ อ าจมี ผ ลต อ สิ่ ง แวดล อ ม และ
เชนเดียวกันภาคสังคมเองก็เริ่มเปนกังวลตอการหมดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเสื่อมโทรม
ของสภาวะแวดลอม ดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่ทําใหภาคธุรกิจเริ่มทําการนําเสนอ “ผลิตภัณฑสีเขียว” และ
“กระบวนการผลิตสีเขียว” เขาสูตลาด และเพราะความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมกลายเปนเรื่อง
สําคัญ ภาคธุรกิจจึงเริ่มที่จะทําการศึกษาหาวิธีการปองกันการเกิดปญหา กอนที่จะเกิดขอรองเรียน
ตางๆ โดยเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้คือ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life
Cycle Assessment : LCA)
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การสรรหาวัตถุดิบ/
การไดมาของวัตถุดิบ
ของเสีย/
มลภาวะ

พลังงาน

การนําไปฝงกลบ/
การนําไปเผา

การเตรียมวัตถุดิบ

ของเสีย/
มลภาวะ

พลังงาน

การนํากลับมาใชใหม
ของบางชิ้นสวน

การนํากลับมาใชใหม/
การรีไซเคิล

ของเสีย/
มลภาวะ

พลังงาน

กระบวนการผลิต
ของเสีย/
มลภาวะ

พลังงาน

การนํากลับ
มาใชใหม
การใชงานผลิตภัณฑ

พลังงาน

ของเสีย/
มลภาวะ

การบรรจุ/ การขนสง/
การเตรียมการใชงาน
พลังงาน

ของเสีย/
มลภาวะ

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ4
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ตองการใหเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในการศึกษาทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ5และวัสดุตางๆ ครั้งแรกๆ จะมุงเนนจุดสนใจลงไปในประสิทธิภาพการใชพลังงาน ปริมาณ
การใชวัตถุดิบ และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนในชวงป พ.ศ.2512 บริษัทโคคาโค
ลา จํากัด ไดใหทุนวิจัย เพื่อทําการประเมินปริมาณการใชทรัพยากรโดยรวม และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑของบริษัท เชนเดียวกัน ทางยุโรปก็ไดมีการศึกษาถึงปริมาณ
การใช พ ลั ง งานในกระบวนการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ ข องเครื่ อ งดื่ ม หลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง ขวดแก ว
พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม

4
5

Life Cycle Perspective, “http://www.ecodesignguide.dk/”
European Environment Agency 1997, “Life Cycle Assessment: A guide to approaches, experiences and information
sources”
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โดยวัตถุประสงคหลักของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ นั้นสามารถสรุปไดคือ
 เพื่อใหองคกรไดรับทราบถึงภาพรวมของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายในองคกร
และเปนขอมูลพื้นฐานขององคกร เพื่อทําการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม ใหนําไปสู
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขององคกรลง
 เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ภาพรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ กั บ ทุ ก แนวทางของผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหทราบแนวทางวิธีการปองกันปญหาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยไมกอใหเกิดปญหาอื่นใดขึ้นมาแทนที่
 เพื่อแสดงใหเห็นขอบเขตพื้นฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อ
ไมใหการพัฒนานั้นๆ เกิดเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อยา งไรก็ตามเทคนิคการประเมิ นวัฏจักรชี วิตของผลิตภัณฑ นี้ก็มีขอจํา กัด คือ เทคนิค นี้
อาจจะไม เ หมาะสมกั บ สถานการณ ทุ ก อย า ง เนื่ อ งจากเป น เทคนิ ค ที่ เ น น ในการมองป ญ หาใน
ภาพรวมโดยเน น ถึ ง ผลกระทบในด า นต า งๆ ที่ มี ต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ในหลายกรณี จ ะพบว า เรายั ง จํ า เป น ต อ งใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมสูง เนื่องจากยังไมสามารถหาวัสดุทดแทนที่เหมาะสมได เชน การใชพลังงานไฟฟาจาก
ถานหินหรือการใชน้ํามันในรถยนต เปนตน
2.2. ขอบเขตและวิธีการศึกษา
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ6 เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ โดยสามารถ
แบงออกไดเปน 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ
ขั้นตอนที่ 1

การนิยามเปาหมายและขอบเขต (Goal Definition and Scoping)

ขั้นตอนที่ 2

การวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล (Inventory Analysis)

ขั้นตอนที่ 3

การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment)

ขั้นตอนที่ 4

การแปลผล และประเมินการปรับปรุง (Interpretation)

หลักการ ขั้นตอน และวิธีการของการประเมินวัฏจักรชีวิตนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานโครงสราง ISO
14040 ในดานมาตรฐานการจัดการทางดานสิ่งแวดลอม

6

Environmental Protection Agency 2001, “LCA 101 – Introduction to LCA”
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ขั้นตอนของการทํา LCA
1. การกําหนดเปาหมาย
และขอบเขต
2. การวิเคราะหบัญชี
รายการขอมูล

การนําผลไปใช

4. การแปลผล

3. การประเมิน
ผลกระทบ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ
• การวางแผน
• การทํานโยบาย
• การตลาด
• อื่นๆ

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ7
2.3. การนิยามเปาหมายและขอบเขต (Goal Definition and Scoping)
การนิยามเปาหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต นั้นจะชวยในการประเมิ น
ปริมาณเวลาที่ตองใช และชนิดของขอมูลที่ตองการ เพื่อบริหารเวลาและทรัพยากรในการประเมิน
อยางคุมคา โดยการนิยามเปาหมายและขอบเขต สามารถปฏิบัติได ดังหัวขอตอไปนี้
2.3.1. การนิยามเปาหมาย
เปาหมายอันดับแรกในการประเมิน คือการเลือกผลิตภัณฑ กระบวนการ และ/หรือการ
บริการที่ดีที่สุด และกอใหเกิดผลกระทบตออาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ซึ่งการประเมิน
อาจมี เ ป า หมายอื่ น ๆ ได อี ก โดยจะเปลี่ ย นแปลงไปตามชนิ ด ของโครงการที่ ทํ า การประเมิ น
นอกจากนี้ยังควรที่จะตองระบุเหตุผลที่ตองทําการศึกษา การนําผลไปใช และผูรับที่ตองการสื่อผล
การศึกษาเอาไวดวย

7

Phases in a Life Cycle Assessment, “http://www.lcafood.dk/”
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2.3.2. การกําหนดชนิดของขอมูลที่ตองการเพื่อการรายงานผล
การประเมินวัฏจักรชีวิตสามารถชวยในการตอบคําถามสําคัญๆ ได เมื่อสามารถจําแนก
คําถามตางๆ ที่ผูประเมินสนใจได ก็จะสามารถกําหนดตัวแปรในการศึกษาได และกําหนดชนิดของ
ขอมูลที่ตองการได
2.3.3. กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล และวิธีการแสดงผล
ผูประเมินจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของหนวยแสดงปริมาณของผลิตภัณฑ เชน
ปริมาณ น้ําหนัก หรือคุณภาพเปนตน โดยมีความเหมาะสมกับวิธีการที่จะใชในการศึกษาผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการ โดยในการเปรียบเทียบกันระหวางผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ ควรจะตอง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของวิธีการศึกษาเดียวกัน และแสดงผลเชิงปริมาณใหอยูในรูปแบบหนวยเดียวกัน
เพื่อใหสามารถยืนยันผลการเปรียบเทียบไดอยางถูกตอง
2.3.4. กําหนดสิ่งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับการประเมิน
ตามทฤษฎี การประเมินวัฏจักรชีวิตนั้นจะตองทําการพิจารณาแยกยอยไปกับทั้ง 4 ขั้นตอน
ของ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑและกระบวนการ อันไดแก การไดมาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การนําไปใชงาน/การนํากลับมาใชใหม/การซอมแซม และการรีไซเคิล/การจัดการของเสีย ซึ่งการ
พิจารณาถึงแตละขั้นตอนเหลานี้วาเกี่ยวของกับการประเมินหรือไม ผูประเมินควรจะตองทําการ
ประเมินเบื้องตน ใหไดรับทราบขอบเขตเสียกอน อันไดแก เปาหมายของการประเมินวัฏจักรชีวิต
ระดับความแมนยําของผลการประเมินวัฏจักรชีวิต และปริมาณเวลาและทรัพยากรขอมูลในการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต
ก) การไดมาของวัตถุดิบ
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ จะเริ่มตนตั้งแตการเก็บเกี่ยวของวัตถุดิบและพลังงาน ยกตัวอยาง
เชน การตัดไมจากแหลงปาไม หรือการทําเหมืองแร ก็จะถือเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนนี้ โดยการ
ขนสงของวัตถุดิบจากแหลงไปยังแหลงที่ทําการผลิต ก็จะถือวาเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนนี้เชนกัน
ข) กระบวนการผลิต
ในชวงของการผลิต วัตถุดิบตางๆ จะถูกทําใหเปลี่ยนรูป ไปสูผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ซึ่ง
จะตองถูกจัดสงไปถึงมือผูบริโภคตอไป กระบวนการผลิต ยังสามารถแบงออกไดอีกเปน 3 ขั้นตอน
ยอยๆ อันไดแก การแปรรูปวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ และการบรรจุและการจัดจําหนาย
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ค) การนําไปใชงาน/การนํากลับมาใชใหม/การซอมแซม
เมื่อผลิตภัณฑถูกสงถึงมือผูบริโภค ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนผลิตภัณฑ
จะตองถูกนํามาประเมิน ซึ่งความตองการการใชพลังงานและของเสียสูสิ่งแวดลอมในการจัดเก็บและ
ใชงานผลิตภัณฑก็จะตองนํามาทําการประเมินเชนเดียวกัน หลังจากการใชงาน ก็จะตองทําการ
ประเมินผลิตภัณฑที่ตองถูกนํากลับมาใชใหมหรือทําการซอมแซม เพื่อใหมีประสิทธิภาพการใชงาน
สูงสุด
ง) การรีไซเคิล/การจัดการของเสีย
เมื่อผูบริโภคไมตองการใชงานผลิตภัณฑอีกตอไป ผลิตภัณฑนั้น ก็จะตองถูกนํามารีไซเคิล
หรือกําจัด โดยสิ่งที่ตองทําการประเมินในขั้นตอนนี้ก็คือปริมาณพลังงานที่ตองใช และปริมาณของ
เสียสูสิ่งแวดลอม
2.3.5. กําหนดระดับความถูกตองและแมนยําของขอมูล
ระดับความถูกตองแมนยําของการประเมินวัฏจักรชีวิต นั้นขึ้นอยูกับการนําไปใชงานของผล
การประเมิ น เช น ถ า ผลการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต นั้ น จะถู ก นํ า ไปใช ใ นการประชุ ม สั ม มนา ระดั บ
ความถูกตองแมนยําของขอมูลอาจไมมีความจําเปนที่จะตองสูงเทียบเทากับการนําผลการประเมินวัฏ
จักรชีวิต ไปใชในการวิเคราะหและเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม
2.3.6. การกําหนดกรอบพื้นฐานของการประเมิน
กรอบพื้นฐานของการประเมิน จะเปนไปดังตอไปนี้
เอกสารสรุ ปข อสมมติ ฐาน จะตองตั้งขอสมมติ ฐานสําหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต โดย
จะต อ งนํ า มารายงานในบทสรุ ป การประเมิ น ซึ่ง ถ า ข อ สมมติ ฐ านต า งๆ ได ถู ก ละเลยไปแล ว นั้ น
การประเมินวัฏจักรชีวิตอาจมีการแปลผลที่ผิดพลาดได
ขั้นตอนการประกันคุณภาพ เปนประกันวาผลการประเมินที่ไดรับ นั้นเปนไปตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค ซึ่งระดับความสําคัญของการประกันคุณภาพนี้จะขึ้นอยูกับเวลาและทรัพยากรที่มี
และขึ้ น กั บ การนํ า ผลการประเมิ น ไปใช ง าน โดยรายงานผลการประเมิ น ควรจะผนวกรายงาน
การทบทวนเพื่อประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนของการประเมินวัฏจักรชีวิตเขาไวดวยกัน
ขอกําหนดสําหรับการรายงานผล ควรทําการกําหนดลวงหนาวาลักษณะของรายงานผลการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตควรเปนเชนไร และกําหนดสิ่งที่ตองผนวกเขาไวในรายงาน ซึ่งสําคัญอยางยิ่งที่ใน
การรายงานผลการประเมินควรอธิบายถึงวิธีการประเมินอยางชัดเจน รายงานควรบอกถึงขอบเขตที่
กําหนดขึ้นในการประเมิน วิธีการเปรียบเทียบขอสมมติฐานในการประเมินก็ควรมีคําอธิบายที่
เหมาะสม และในส ว นของการนํ า เสนอผลการประเมิ น ควรมี ก ารนํ า เสนอที่ ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการประเมิน
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2.3.7. การวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล (Inventory Analysis)
ในขั้นตอนของการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณที่ตองทําการประเมินคือ
ความตองการวัตถุดิบและพลังงาน การปลอยมลภาวะสูบรรยากาศ การปลอยของเสียสูแหลงน้าํ ขยะ
และผลกระทบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฏ จั ก รชี วิ ต ซึ่ ง ถ า ขาดข อ มู ล เหล า นี้ ก็ ไ ม ส ามารถทํ า การ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการได การวิเคราะห
รายการบัญชีขอมูล สามารถจําแนกชนิดของขอมูลในเพื่อการนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ เชน
แยกตามแตละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต ตามแตตัวกลางของผลกระทบสิ่งแวดลอม (อากาศ น้ํา หรือ
ดิน) ตามชนิดของกระบวนการ หรือตามแตที่ผูประเมินเห็นสมควร
การวิเคราะหรายการบัญชีขอมูลสามารถแบงออกไดเปน 4 ลําดับขั้นตอนยอยๆ คือ
การพัฒนาแผนภาพแสดงกระบวนการในการประเมิน
แผนภาพจะถูกใชเปนเครื่องมือในการรางและกําหนด Input และ Output ของกระบวนการ
หรือระบบ โดยการกําหนดวั ตถุประสงคและเป าหมายการประเมิน จะเปนการกําหนดขอบเขต
เบื้องตน ของชนิดขอมูลที่ตองการในการประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งขอบเขตนี้จะนํามาใชเปนขอบเขต
ของแผนภาพดวยเชนกัน โดยภายในขอบเขตนี้ ระบบกระบวนการจะถูกยุบรวมเปนภาพกระบวนการ
เดียว แสดงใหเห็นเปนภาพของ 1 วัฏจักรชีวิต ที่มี Input และ Output ตามความตองการของระบบ
ถา แผนภาพแสดงกระบวนการมีค วามซั บซ อ นมากขึ้ น ความแม นยํ า ถู กตอ งของผลการ
ประเมินและแนวทางการนําไปใชงานยอมตองสูงมากขึ้น และยิ่งไปกวานั้น การประเมินยอมตองใช
เวลาและทรัพยากรในปริมาณที่สูงมากขึ้นเชนกัน ซึ่งการพัฒนาแผนภาพนี้ ควรจะตองแสดงในทุกๆ
ทางเลือกที่ไดทําการพิจารณา สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินแลวนั้น ก็ควรจะตองอยู
ภายใตขอบเขตเดียวกัน และมีระดับความละเอียดของขอมูลที่เทาเทียมกัน เพราะไมเชนนั้นขอมูลจะ
ไมสามารถเชื่อถือได และไมสามารถเปรียบเทียบกันได
พัฒนาแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดกําหนดระดับความแมนยําของขอมูลแลวนั้น ผูประเมินควรทําการพัฒนาแผนการเก็บ
รวบรวมขอมูลขึ้นมา เพื่อยืนยันถึงคุณภาพและความแมนยําของขอมูล ที่เหมาะสมตามเปาหมายของ
การประเมินวัฏจักรชีวิต โดยองคประกอบหลักของการพัฒนาแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การ
กําหนดเปาหมายคุณภาพของขอมูล การจําแนกชนิดและแหลงของขอมูล การจําแนกตัวบงชี้คุณภาพ
ขอมูล และการพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
การกําหนดเปาหมายคุณภาพของขอมูล
เปาหมายคุณภาพขอมูล จะถูกใชเปนขอบเขตเพื่อสรางความสมดุลระหวางปริมาณเวลาและ
ทรัพยากรที่มี ตอคุณภาพขอมูลที่ตองการ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องของผลกระทบตอ
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สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย โดยเปาหมายคุณภาพขอมูล จะตองมีความสัมพันธกันกับเปาหมาย
ของการประเมินวัฏจักรชีวิต
การจําแนกชนิดและแหลงของขอมูล
ในทุกลําดับขั้นของวัฏจักรชีวิต ทุกหนวยการผลิต และทุกชนิดของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จะถูกใชเปนเครื่องบงชี้ความสําคัญของแหลงขอมูล และ/หรือชนิดของขอมูลที่ตองการ เพื่อใหได
ระดับความแมนยําถูกตองและคุณภาพที่เพียงพอกับวัตถุประสงคการประเมิน ซึ่งการจําแนกชนิด
และแหลงของขอมูลที่ตองการ กอนการเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล จะชวยในการควบคุมดูแลคาใชจาย
และเวลาที่ตองใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด นอกจากนั้นแลว ปริมาณของขอมูลที่ตองทําการ
เก็บรวบรวม ควรถูกกําหนดขึ้นเชนกัน
2.3.8. การจําแนกตัวบงชี้คุณภาพขอมูล
ตัวบงชี้คุณภาพขอมูล จะถูกใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพขอมูลที่ไดรับวา
เหมาะสมตามความตองการหรือไม ดังนั้นการเลือกตัวบงชี้คุณภาพขอมูลจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสม
และสามารถนําไปใชงานไดจริงกับแหลงขอมู ลที่เลื อกมาใชในการประเมิ น ตัวอยางของตั วบงชี้
คุณภาพขอมูลคือ ความถูกต องของขอมูล ความสมบูร ณของขอมูล ความเปนตัวแทนของขอมูล
ทั้งหมด ความสม่ําเสมอของขอมูล และความแมนยําของขอมูลเปนตน
2.3.9. การพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
รายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ควรครอบคลุมในทุกๆ หัวขอที่ตองการประเมิน เพื่อ
ใช เ ป น แนวทางในการเก็ บ รวบรวมข อ มูล เพื่อ กํ า หนดอายุ การใชง านของขอ มู ล และเพื่ อจั ด ทํ า
ฐานขอมูลในการเก็บขอมูล โดยในการพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล สิ่งที่จะตองทํา
การพิจารณา คือ วัตถุประสงคของรายการบัญชีขอมูล ขอบเขตของระบบที่ทําการศึกษา ขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร ชนิดของการใชงานขอมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑคุณภาพขอมูล โครงสราง
วิธีการคํานวณขอมูล และการนําเสนอผลการรวบรวมขอมูล

2.3.10.

เก็บรวบรวมขอมูล

เมื่อเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ตองการ อาจพบวาบางขอมูลเก็บรวบรวมไดยาก
หรื อ ไม ส ามารถรั บ ทราบข อ มู ล ได ทํ า ให อ าจต อ งมี ก ารพิ จ ารณาขอบเขตของระบบ และ/หรื อ
เปาหมายคุณภาพของขอมูลใหม ตามขอมูลที่สามารถเก็บรวบรวมไดจริง
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การเก็บรวบรวมขอมูลจะประกอบไปดวย การทําวิจัย การเก็บขอมูลจากแหลง และการพบ
กับผูเชี่ยวชาญตางๆ เพื่อสอบถามขอมูล ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินอาจจะตองทําการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและชวยประเมินขอมูล หรือไมก็
อาจจะทําการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประเมิน ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมามากมาย
โดยก อนที่ จ ะทํา การจั ด ซื้ อโปรแกรมสํา เร็จ รูป ใดๆ มาใชนั้น ควรต องมั่น ใจว า โปรแกรมนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพตามตองการ โดยบางโปรแกรมอาจมีฐานขอมูลเบื้องตนผนวกมาดวยเชนกัน
2.3.11.

ประเมินผล และรายงานผล

เมื่ อ ได จั ด เรี ย บเรี ย งข อ มู ล เป น ฐานข อ มู ล แล ว นั้ น ก อ นการประเมิ น ผล จะต อ งทํ า การ
ตรวจสอบความแมนยําถูกตองของขอมูล วาจะตองรองรับวัตถุประสงคและเปาหมายการประเมินวัฏ
จักรชีวิต หลังจากนั้นจึงทํารายงานผลการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล สําคัญอยางยิ่งที่รายงาน
จะต อ งอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารในการวิ เ คราะห ระบบที่ ทํ า การวิ เ คราะห ขอบเขตที่ กํ า หนดขึ้ น และ
สมมุติฐานทั้งหมดที่ไดตั้งขึ้น
ผลที่ไดรับจากการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล คือรายงานเชิงปริมาณของคุณภาพมลภาวะ
ที่ถูกปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอม รวมไปถึงปริมาณของวัตถุดิบและพลังงานที่ตองใช การจัดเรียง
รายการขอมูล อาจเปนไปตามลําดับขั้นของวัฏจักรชีวิต ตามตัวกลางสิ่งแวดลอม หรือกระบวนการ
ผลิตตางๆ
2.3.12.

การประเมินผลกระทบ

คือการประเมินถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลที่ไดรับ
จากการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล นอกจากนั้นแลว ควรทําการประเมินถึงการหมดลงของแหลง
ทรัพยากรดวยเชนกัน ซึ่งการประเมินผลกระทบนี้จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑและ
กระบวนการกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยการประเมินผลกระทบ จะมีขั้นตอนหลักดังตอไปนี้
1. การกําหนดและนิยามหมวดหมูของผลกระทบ
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนเริ่มตน ที่ทําการนิยามหมวดหมูของผลกระทบ ซึ่งในการประเมินวัฏ
จักรชีวิตนั้น ผลกระทบตางๆ จะถูกนิยามวาเปนผลสืบเนื่องมาจาก Input และ output ของระบบ ที่
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เกิดขึ้นตอ อาชีวอนามัย ตนไมและสัตว รวมไปถึงปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู โดยจะ
แบงออกเปนตาม 3 หมวดหมูหลักๆ คือ อาชีวอนามัย ระบบนิเวศน และปริมาณทรัพยากรคงเหลือ
2. การจัดแบงประเภท
คือการแจกแจงขอมูลตามรายการวิเคราะหวัตถุดิบออกเปนหมวดหมูตามผลกระทบ ถา
ขอมูลมีสวนเกี่ยวของตอผลกระทบเพียงหมวดหมูเดียว การจัดแบงประเภทก็จะไมมีความยุงยาก
ซับซอน แตถาขอมูลมีสวนเกี่ยวของตอผลกระทบมากกวา 1 หมวดหมู จะตองมีการพิจารณาจําแนก
หมวดหมู ดวยการจัดสรรขอมูลออกเปนสวนๆ ตามหมวดหมูของผลกระทบที่เกี่ยวของ การจัดแบง
ประเภทในรูปแบบนี้นั้น เปนเพราะผลกระทบตางๆ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง
คือ สามารถกําหนดจําแนกขอมูลลงในทุกหมวดที่เกี่ยวของได การจัดแบงประเภทในรูปแบบนี้นั้น
เปนเพราะผลกระทบตางๆ นั้นไมมีความสัมพันธใดๆ ตอกัน
3. การกําหนดคุณลักษณะ
ในการกําหนดคุณลักษณะจะใชตัวแปรทางวิทยาศาสตร เรียกวาตัวแปรคุณลักษณะ เพื่อ
แปลงหนวยวัดขอมูลและรวมขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เปนขอมูลบงชี้ตอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
มนุษยและระบบนิเวศน โดยการกําหนดคุณลักษณะจะชวยในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
รายการบัญชีขอมูลไดภายใตแตละหมวดหมูของผลกระทบ
4. การทําใหเปนคามาตรฐาน
การทํ า ให เ ป น ค า มาตรฐานนั้ น คื อ วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการแสดงผลข อ มู ล เพื่ อ ให ส ามารถ
เปรียบเทียบกันภายในหมวดหมูของผลกระทบได ในขั้นตอนนี้ ขอมูลตางๆ จะถูกทําใหเปนค า
มาตรฐานไดโดยการหารคาตัวบงชี้ดวยคาอางอิงที่กําหนด คาอางอิงนี้อาจใชคาตางๆ ดังตอไปนี้
ปริมาณมลภาวะที่ปลดปลอยหรือปริมาณทรัพยากรที่ใชงานตอพื้นที่ ปริมาณมลภาวะที่ปลดปลอย
หรือปริมาณทรัพยากรที่ใชงานตอพื้นที่ตอคน อัตราสวนของคาอางอิงใดคาหนึ่งตอคาอางอิงทั้งหมด
โดยรวม หรือคาอางอิงที่มีคาสูงที่สุด เปนตน
ซึ่งเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินวัฏจักรชีวิตนั้น จะเปนเกณฑกําหนดในการ
เลือกคาอางอิงที่เหมาะสม ที่ตองพึงระลึกไวเสมอวาคาขอมูลที่ผานการทําใหเปนคามาตรฐานแลว
นั้นจะสามารถเปรียบเทียบกันไดเฉพาะภายในหมวดหมูเดียวกันเทานั้น เนื่องจากถาเปนระหวาง
หมวดหมูแลวนั้น คาตัวแปรคุณลักษณะอาจจะผานการคํานวณมาคนละวิธีการทางวิทยาศาสตร ทํา
ใหไมสามารถทําการเปรียบเทียบกันได
5. การกําหนดแบงกลุม
การกําหนดแบงกลุม จะเปนการกําหนดแตละหมวดหมูของผลกระทบเปนกลุมๆ ใหญขึ้น
เพื่อใหงายตอการแปลผลตามพื้นที่ขอบเขตที่ตองการพิจารณา ซึ่งการกําหนดแบงกลุมนั้นจะรวมไป
ถึงการเรียงขอมูล และการจัดลําดับขอมูลตัวบงชี้ดวยเชนกัน โดยตามหลักการ ISO แลวนั้น การ
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กําหนดแบงกลุมสามารถทําไดคือ การเรียงขอมูลตัวบงชี้ตามคุณลักษณะเชนชนิดมลภาวะหรือ
บริเวณพื้นที่ หรือการเรียงขอมูลตัวบงชี้ตามลําดับความสําคัญมากไปหานอย เปนตน
6. การกําหนดระดับความสําคัญ
ในขั้นตอนการกําหนดระดับความสําคัญ จะเปนการกําหนดระดับความสําคัญใหกับแตละ
หมวดหมูของผลกระทบ โดยระดับความสําคัญนั้นจะขึ้นอยูกับความสําคัญของแตละหมวดหมู หรือ
ความสัมพันธกันระหวางหมวดหมู โดยการกําหนดระดับความสําคัญนี้มีความสําคัญในฐานะของ
การเปนตัวสะทอนใหทราบวัตถุประสงคการประเมินและผลการประเมินวัฏจักรชีวิต แตเนื่องจาก
การกําหนดระดับความสําคัญนี้ไมไดเปนวิธีการที่สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร ดังนั้นจึงสําคัญ
อยางยิ่งที่วิธีการในการกําหนดระดับความสําคัญ จะตองถูกอธิบายออกมาเปนเอกสารอยางละเอียด
โดยทั่วไปแลว การกําหนดระดับความสําคัญจะประกอบไปดวย การจําแนกคาขอมูลที่จาํ เปน
การกําหนดระดับความสําคัญของแตละผลกระทบ และการประยุกตใชคาระดับความสําคัญ ซึ่งคา
ขอมูลที่ไมไดถูกกําหนดระดับความสําคัญ ควรไดรับการแสดงผลขอมูลที่ควบคูกันไปกับขอมูลที่ผาน
การกําหนดระดับความสําคัญ ตามวิธีการที่ไดอธิบายอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถนําผลขอมูลไปใช
งานไดอยางถูกตอง
7. การประเมินผลและรายงานผล
เมื่อไดทําการคํานวณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เปนไปไดขึ้นมาแลวนั้น ขั้นตอนตอไปคือ
การตรวจสอบความถูกตองแมนยําของขอมูล ระดับความถูกตองแมนยําของขอมูลควรเหมาะสมกับที่
ไดกําหนดไวในเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินวัฏจักรชีวิต ดังนั้นเมื่อไดจัดทํารายงานผล
การประเมินผลกระทบ ควรจะตองอธิบายอยางชัดเจนถึงวิธีการที่ใชในการประเมิน นิยามถึงระบบที่
ทําการวิเคราะหและขอบเขตที่กําหนดขึ้น และสมมติฐานทั้งหมดที่ไดตั้งขึ้นในการวิเคราะหรายการ
บัญชีขอมูล
2.4. การแปลผล และประเมินการปรับปรุง (Interpretation)
การแปลผล และประเมินการปรับปรุงจะเปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินวัฏจักรชีวิต
โดยจะเป น วิ ธี ก ารที่ ทํ า การจํ า แนก ตรวจสอบและประเมิน ผลข อมู ลทั้ง หมด ที่ได รับ มาจากการ
วิเคราะหรายการบัญชีขอมูลและการประเมินผลกระทบ เพื่อนําขอมูลนั้นมาทําการประเมินการ
ปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับขั้นตอนในการศึกษาผลประเมิน เปนดังตอไปนี้
1. การจําแนกหัวขอที่สําคัญ
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จะเปนการทบทวนขอมูลที่ไดรับจากทั้ง 3 ขั้นตอนหลักของการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อ
จําแนกหัวขอที่สําคัญ ที่มีความเกี่ยวของกับในขั้นตอนของการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูลและการ
ประเมินผลกระทบ ทั้งผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการ เพราะเนื่องจากปริมาณขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมามีคอนขางมาก ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะทําการประเมินเฉพาะขอมูลหัวขอที่สําคัญ
เพื่อใหมีการใชเวลาและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินคาความสมบูรณ ความถูกตอง และความแมนยําของขอมูล
ในขั้นตอนของการประเมินคาความสมบูรณ ความถูกตอง และความแมนยําของขอมูลจะ
เปนขั้นตอนที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผลการประเมินวาถูกตอง ซึ่งจะตองทําการประเมินใน 3
หัวขอหลัก ๆ คือ
ก) ความสมบูรณของขอมูล
มีวัตถุประสงคเพื่อทําการตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่สําคัญ วาไดผานการเก็บรวบรวมอยาง
ถูกตองและสมบูรณ เพื่อใหสามารถทําการตรวจสอบไดวาขอมูลนั้นๆ มีความสอดคลองกับขอบเขต
การประเมิน ซึ่งบางกรณีอาจพบวาขอมูลไมสมบูรณ ก็ตองรายงานผล เพื่อใหสามารถประเมินผล
กระทบได
ข) ความถูกตองของขอมูล
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล วาถาเกิดพบขอมูลที่ไมสมบูรณแลวนั้น
จะเปนผลตอการประเมินผลกระทบมากนอยเพียงใด และมีวิธีการปรับปรุงคุณภาพขอมูลเชนใด
ค) ความแมนยําของขอมูล
เปนการพิจารณาถึงสมมุติฐานที่ไดตั้งขึ้น วิธีการ และขอมูลทั้งหมดที่ใช ในการประเมินวัฏ
จักรชีวิต วามีความสัมพันธและสอดคลองกันตามเปาหมายและวัตถุประสงคการศึกษาประเมิน
ผลิตภัณฑหรือกระบวนการ มากนอยเพียงใด
3. การสรุปผล
จากการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลวนั้น จะทําใหสามารถยืนยันไดวาขอมูลและผล
การประเมินนั้นมีความถูกตอง และสามารถนํามาสรุปผลการประเมินได ซึ่งแนนอนวาวัตถุประสงค
ของขั้นตอนนี้คือ การพิจารณาสรุปวาผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดเกิดเปนผลกระทบตอมนุษยหรือ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด และ/หรือตอหัวขอที่ไดใหความสําคัญไว ดังที่ไดระบุไวในวัตถุประสงคและ
เปาหมายการศึกษา
หลังจากการสรุปผลเสร็จสิ้น ผูประเมินจะตองทําการรายงานผลการประเมินวัฏจักรชีวิต
โดยรายงานควรจะตองครอบคลุมในทุกหัวขอการประเมิน เขาใจงายและมีการจัดเรียงหัวขอที่ชัดเจน
ซึ่ ง จะประกอบไปด วยหั ว ขอ หลั ก ๆ คื อ ผลการประเมิ น ข อ มูล วิ ธีก ารประเมิ น สมมุ ติฐ าน และ
ขอจํากัดตางๆ พรอมทั้งรายละเอียดที่เพียงพอในการทําความเขาใจ
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2.5. ผลของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA)
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ จะชวยใหผูที่ตองทําการตัดสินใจในองคกร สามารถ
เลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่เปนผลกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งขอมูล
เหลานี้ สามารถนําไปใชวิเคราะหรวมกันกับขอมูลอื่นๆ เชนตนทุน ราคา หรือประสิทธิภาพการผลิต
ในการเลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนั้นแลว การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตสามารถจําแนกผลกระทบตอสิ่งแวดล อมที่ มีความสัมพันธกัน โดยสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งได เชน การ
กําจัดมลภาวะทางอากาศสามารถทําไดโดยการเพิ่มผลกระทบดานน้ําเสีย เปนตน และ/หรือจาก
หนึ่งวัฏจั กรชีวิต เปนอีกหนึ่งวัฏจักรชีวิต เชนการนําผลิต ภัณฑกลับมาใชใหมเพื่อลดการใชงาน
วัตถุดิบ เปนตน
ถาไมไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ อาจไมไดทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง เพราะเปนเรื่องนอกเหนือจากการ
วิเคราะหและประเมินกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ
ผลของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ สามารถชวยใหผูทําการศึกษาไดรับ
ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ โดยผูทําการศึกษา สามารถที่จะ
1. พัฒนาระบบการประเมินผลตอสิ่งแวดลอมตามลําดับ ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่ตองการ
ศึกษา
2. วิเคราะหการแลกเปลี่ยนทางดานสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ
โดยเฉพาะ เพื่อใหผูถือผลประโยชนไดรับทราบ และยอมรับแนวทางของแผนการจัดการทาง
สิ่งแวดลอม
3. แสดงปริมาณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตออากาศ น้ํา และพื้นดิน โดยสัมพันธกันกับแตละชวง
ของวัฏจักรชีวิต หรือแตละกระบวนการที่สําคัญ
4. ชวยในการจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายในแตละชวง
ของวัฏจักรชีวิตและสิ่งแวดลอมแตละแขนง
5. ประเมินผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศนจากปริมาณการใชทรัพยากร และมลภาวะใน
สิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมตอชุมชน ตอภาคพื้น และตอโลก
6. เปรียบเทียบผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศนระหวางผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่
ใกลเคียงกัน หรือจําแนกผลกระทบของผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ โดยเฉพาะ
7. จําแนกผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแบบเฉพาะดานใดดานหนึ่งที่เปนจุดสนใจ
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กรณีศึกษาของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) จํานวน
3 กรณี
3.1. การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS8

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
ผูใชบริการและผูใหบริการ แตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยหัวขอที่
สนใจกันเปนพิเศษนั้นมีเพียงเรื่อง การแผรังสีของเสาอากาศ หรือปริมาณการใชพลังงานของระบบ
สลับสัญญาณ ดังนั้นการประเมินวัฏจักรชีวิต จึงเปนการเสริมสรางการปรับปรุงระบบใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
3.1.1. เปาหมายและขอบเขต
เปาหมายของการประเมินวัฏจักรชีวิตครั้งนี้ คือการศึกษาความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมจาก
การใชงานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคตเมื่อมีการใชงาน
ระบบมากขึ้น โดยการประเมินจะทําการวิเคราะหครอบคลุมทั่วทั้งระบบและการใหบริการ อันไดแก
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฐานสงสัญญาณ เสาอากาศ ระบบสลับสัญญาณ รวมไปถึงอุปกรณภาคพื้นดิน ซึ่ง
การประเมินวัฏจักรชีวิตนี้จะไดทําการประเมินระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ควบคูกันไปดวย เพื่อ
เปนการศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาจะเปนการประเมินวัฏจักรชีวิตของ 1 หนวยพื้นฐาน โดยหนวยพื้นฐานของระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ทําการศึกษา คือขอมูล 1 Gbit (ขอมูลทั้งหมดของการสื่อสารแบบ Voice และ
Non-Voice) ซึ่งจะตองทําการประเมิน เพื่อทําใหเปนคาผลกระทบมาตรฐานตอหนวยพื้นฐานของแต
ละกลุมองคประกอบของระบบ อันไดแก กระบวนการผลิต การติดตั้ง การดําเนินงาน และการกําจัด
ของเสีย โดยขอมูลที่นํามาประเมินจะตั้งอยูบนสมมติฐานของปริมาณการสงถายขอมูลผานระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูใชบริการ
การกําหนดขอบเขตการประเมินของระบบจะนิยามไวกับ 2 หัวขอ คือการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน และระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับระบบโทรศัพทบาน
3.1.2. ขอมูลวัฏจักรชีวิต
การศึกษาขอมูลนั้นใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยฐานขอมูลที่นํามาใช
งานนั้นทําการเก็บรวบรวมมาจาก โครงการตางๆ ของภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย องคกรรัฐ
ตางๆ รวมไปถึงขอมูลจากบทความตางๆ

8

Emmenegger MF, Frischknecht R, Strutz M, Guggisberg M, Witschi R, Otto T. Life cycle assessment of the mobile
communication system UMTS towards eco-efficient systems. International Journal of Life Cycle Assessment 2004; 1-12
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ในชวงของการประเมิน ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS นั้นยังอยูในขั้นตอนการพัฒนา จึงยัง
ไม มี ข อ มู ล จริ ง มาใช ป ระกอบการประเมิ น ดั ง นั้ น จึ ง ใช ข อ มู ล ของระบบสื่ อ สาร GSM มาตั้ ง เป น
สมมติฐานวามีคาเทาเทียมกัน เชนขอมูลปริมาณการใชพลังงานของอุปกรณ เปนตน โดยขอมูลบาง
ชนิดก็จะตั้งสมมติฐานวามีการแปรผันตรงตามปริมาณการสงผานขอมูลของระบบเครือขาย เชน
ปริมาณการใชพลังงานของระบบเครือขาย เปนตน คุณภาพของขอมูลที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ
ทั้งขอมูลกระบวนการผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่และสถานีฐานสงสัญญาณ รวมไปถึงการดําเนินการของ
ระบบ โดยขอมูลหลักๆ จะเก็บรวบรวมจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศสวิสเซอรแลนดชวงป
พ.ศ. 2547
ชวงวัฏจักรชีวิตของแตละอุปกรณในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ จะไดพิจารณาตามขอมูลที่ไดรับ
เชน เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ก็จะมีวัฏจักรชีวิตอยูที่ 1 ป ตามความรวดเร็วของการพัฒนารูปแบบ
และเทคโนโลยี โทรศั พทเคลื่ อนที่ ในขณะที่องคประกอบอื่นๆ ของระบบก็จ ะมีชวงวัฏจักรชี วิ ต ที่
แตกตางกั นตั้ งแต 5 ป ถึง 15 ป สําหรับในสวนของอุปกรณอิ เล็ค ทรอนิกตา งๆ จะประเมิ นจาก
องคประกอบพื้นฐานตามขนาดของอุปกรณนั้นๆ โดยจะคํานึงถึงการไดมาของวัตถุดิบ เชนการทํา
เหมืองแรโลหะ ดวยเชนกัน
ความตองการพลังงานจําเพาะตอหนวยองคประกอบของระบบ UMTS และ GSM นั้นมีความ
แตกตางกันบาง ซึ่งขอมูลปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด จะถูกนําแสดงในรูปของปริมาณพลังงานตอ
หนวยขอมูล ซึ่งทําใหระบบ UMTS มีปริมาณการใชพลังงานตอหนวยขอมูลที่ต่ํากวาระบบ GSM แตมี
การใชพลังงานในสถานีฐานสงสัญญาณที่สูงกวาถึง 4 เทา
สัดสวนของระบบโทรศัพทบานตอระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ จะถูกคํานวณขึ้นมาจากระยะเวลา
การใชงานโทรศัพทบาน เปนคาเฉลี่ยปริมาณขอมูลที่ถูกสงผานตอป จํานวนของผูใชบริการ และ
ปริมาณของขอมูลที่ใชประโยชน
3.1.3. การประเมินผลกระทบ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS
ขอมูลปริมาณการใชวัตถุดิบและ การปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมไดรับการประเมินผล ทั้ง
การสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน และระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับระบบโทรศัพท
บาน ซึ่งมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นนั้น สวนหนึ่งมาจากกระบวนการผลิตอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่
และอีกสวนนั้นมาจากการผลิตพลังงานเพื่อกระบวนการผลิต หรือมลพิษทางน้ําเชน COD นั้นเกิดขึ้น
จากการใชน้ํามันเปนวัตถุดิบ โดยเมื่อศึกษาขอมูลแลวนั้น พบวาสําหรับปริมาณขอมูล 1 Gbit ที่สง
สั ญ ญาณนั้ น การสื่ อ สารระหวา งโทรศัพทเคลื่อนที่จ ะใชวัต ถุ ดิบมากกว า และจะเกิ ด เปนมลพิ ษ
มากกวา การสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับระบบโทรศัพทบาน อันเนื่องมาจากปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาที่สูงกวา และอายุการใชงานที่สั้นของตัวโทรศัพทเคลื่อนที่
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ในหลายๆ รายการตามบัญชีขอมูล จะพบวาโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีอิทธิพลตอขอมูลเหลานั้น
ยกเว น แต ท องแดงและยู เ รเนี ย ม ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ ทองแดงมั ก จะถู ก จั ด เป น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ของการผลิ ต
สายไฟฟา ในขณะที่ยูเรเนียม จะแสดงถึงปริมาณการใชไฟฟา ที่ตนกําเนิดมาจากพลังงานนิวเคลียร
จึงทําใหสถานีฐานสงสัญญาณนั้นมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวาโทรศัพทมือถือถึง 7 เทา อัน
เนื่ อ งมาจากปริ ม าณการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ซึ่ ง ผลการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต โดยวิ ธี ก าร EcoIndicator’99 นั้นพบวา ผลกระทบตางๆ ตอสิ่งแวดลอม สําหรับการสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่
กับโทรศัพทบาน จะมีคาที่สูงมากกวาการสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ระบบโทรศัพทบานนั้นมีการใชงานทองแดงสําหรับสายสงสัญญาณในปริมาณที่สูง
กระบวนการผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เปนชวงที่เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวา เนื่องจาก
เครื่องโทรศัพทนั้นมีอายุการใชงานที่ต่ํา โดยในการใชงานเครื่องโทรศัพทระบบ UMTS จะเกิดเปน
ผลกระทบในสัดสวนเพียงรอยละ 5 ของผลกระทบทั้งหมด และเทากับรอยละ 15 ในระบบ GSM
เนื่องดวยกระบวนการผลิตองคประกอบอิเลคทรอนิคสนั้นเกิดผลกระทบมากที่สุด โดยกระบวนการ
ผลิตแผนวงจรนั้นเกิดเปนผลกระทบที่สูงถึงรอยละ 40 – 50 ของผลกระทบทั้งหมดตอสิ่งแวดลอม
โดยสวนใหญนั้นเนื่องมาจากการใชพลังงานในการผลิต การทําแมพิมพเซมิคอนดัคเตอร และการใช
งานโลหะทองและเงินในการผลิต โดยขั้นตอนของการขนสงนั้นเกิดเปนผลกระทบสูงถึงรอยละ 18
ถึง 25 เพราะการขนสงทางอากาศ

ตารางที่ 1 ขอมูลปริมาณการใชวัตถุดิบและการปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมในระบบโทรศัพท
UMTS
วัตถุดิบและมลภาวะ

หนวย

การสงผานขอมูลระหวาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน

ระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับ
ระบบโทรศัพทบาน
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วัตถุดิบ
ทองแดง

kg

0.07

0.12

ถานหินสีน้ําตาล

kg

4.90

3.42

ถานหิน

kg

4.94

3.96

น้ํามันดิบ

kg

2.92

2.77

ยูเรเนียม

kg

1.01 x 10-3

7.65 x 10-4

กาซธรรมชาติ

Nm3

1.32

1.13

น้ํา

kg

3880

2320

NH3

kg

1.08 x 10-4

8.20 x 10-5

CH4

kg

0.05

0.04

CO2

kg

24.7

20.1

HCL

kg

0.003

0.002

NMVOC

kg

0.03

0.03

NOX

kg

0.06

0.05

SOX

kg

0.13

0.11

COD

kg

0.09

0.09

ซัลเฟต

kg

1.37 x 10-1

1.02 x 10-1

สังกะสี

kg

0.0002

0.0001

มลภาวะทางอากาศ

มลภาวะทางน้ํา

ที่มา: Emmenegger M. F. et al.,2004

ในสวนของสถานีสงสัญญาณ จะตรงกันขามกับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภายใตชวงของ
การใชงานจะเกิ ด เปนผลกระทบต อสิ่ง แวดลอมมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 85 ของผลกระทบ
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสถานีสงสัญญาณนั้นมีอายุการใชงานที่นานกวา โดยผลกระทบหลักนั้นเกิดขึน้
จากการใชพลังงานภายในสถานี
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การศึกษาวิเคราะหการตอบสนองตอผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากวัฏจักรชีวิตของ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ นั้นใหผลการศึกษาวาถาเพิ่มวัฏจักรชีวิตของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นจาก
1 ป เปน 4 ป นั้นจะสามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดถึงรอยละ 40 ในขณะที่ถาวัฏจักรชีวิต
ลดลงเหลือเพียงครึ่งป จะเกิดเปนผลกระทบเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 40
การเปรียบเทียบระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS กับระบบ GSM สามารถจําแนกออกไดตาม
หนวยที่ตองการ สําหรับการประเมินผลกระทบตอ 1 หนวย Gbit นั้นพบวา ระบบ UMTS จะเกิดเปน
ผลกระทบนอยกวาระบบ GSM ในทุกๆ ดาน ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบ UMTS มีการสงผานขอมูลที่
รวดเร็วกวา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบกับปริมาณความตองการใชน้ํามันในการเดินทาง สําหรับ
การสงผานขอมูล 1 หนวย Gbit ในระบบ GSM จะใชปริมาณพลังงานเทากับการเดินทางดวยรถยนต
เปนระยะทาง 220 กิโลเมตร ในขณะที่ระบบ UMTS จะเทียบเทากับการเดินทางเพียง 150
กิโลเมตร
3.1.4 การแปลผลและการสรุปผล
จากมุมมองในดานสิ่งแวดลอม เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นเปนองคประกอบหลักของระบบ
ซึ่งอายุการใชงานของเครื่องโทรศัพทที่สั้นนั้นถือไดเปนบทบาทหลักที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อายุก ารใชงานเพี ย ง 1 ป นั้ น น อ ยมาก ถ า สามารถสนับ สนุ นให มีก ารใช ง านเครื่ อ งโทรศั พทใ ห
ยาวนานมากขึ้น ยอมเปนผลที่ดีขึ้นตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก สําหรับการใชวัตถุดิบตางๆ ในการ
ผลิตนั้นเปนบทบาทสําคัญเชนกัน ซึ่งผูผลิตควรทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีการใช
วัตถุดิบอยางคุมคา องคประกอบรองลงมาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่คือสถานีสงสัญญาณ โดย
บทบาทหลักที่สรางผลกระทบ คือ ชวงของการใชงาน และผลกระทบหลักตอสิ่งแวดลอมคือปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟาของสถานี การลดผลกระทบสามารถทําไดหลายวิธีการ ซึ่งเปนเรื่องที่ทางผู
ใหบริการระบบจะตองใหความสําคัญ
เนื่องจากระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS นั้นมีอัตราการ
สงผานขอมูลที่สูงกวาระบบ GSM จึงทําใหเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอขอมูลสงผานที่นอยกวา
แมวาระบบ UMTS จะมีปริมาณการใชพลังงานที่สูงกวาและกระบวนการผลิตเครื่องโทรศัพทจะ
ซับซอนมากกวาก็ตาม ระบบ GSM นั้นเปนระบบที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว แตระบบ UMTS นั้นยัง
อยูในชวงเริ่มตนของการศึกษา ดังนั้นเมื่อมีการใชงานระบบ UMTS มากขึ้น ผลกระทบยอมเพิ่มตาม
มากขึ้น ซึ่งเชนเดียวกันยอมมีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบที่อาจจะมีตามขึ้นมา
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3.2. การประเมินวัฏจักรชีวิตของจอภาพ แบบ CRT และ LCD ในมอนิเตอรคอมพิวเตอร
(CRT and LCD Display in Computer Monitor)9
จากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจอภาพ LCD (Liquid Crystal Displays) จึงไดเริ่ม
ทําการศึกษาถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชีวอนามัย ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ LCD และ
CRT (Cathode Ray Tube) ทั้งนี้เพราะทางบริษัทตางก็ตองการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ในขณะที่ผูใชงานก็ตองการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนผลกระทบ
นอยที่สุดเชนกัน โดยตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ จอภาพ LCD ขนาด 15 นิ้ว และจอภาพ CRT
ขนาด 17 นิ้ว
3.2.1. วิธีการศึกษา
เมื่อไดทําการกําหนดนิยามขอบเขตของการศึกษาวัฏจักรชีวิตแลวนั้น กลุมศึกษาจะไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบ ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ทั้งขอมูลขาเขา
และขอมูลขาออกในเชิงปริมาณ จากนั้นจะไดทําการประเมินผลกระทบและแปลผลกระทบของวัฏ
จักรชีวิตของจอมอนิเตอรที่ทําการศึกษา
3.2.2. เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตของระบบ
เปาหมายของการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตครั้งนี้คือการสรางพื้นฐานในทางวิทยาศาสตร
ของการประเมินผลกระทบตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ LCD และ CRT ทั้งนี้เพราะมีการศึกษา
ในเรื่องนี้นอยมาก ซึ่งผลิตภัณฑที่นํามาทําการศึกษาในครั้งนี้นั้นเปนจอภาพแบบมาตรฐานที่ทํา
หน า ที่ เ ป น ตั ว กลางแสดงผลระหว า งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร กั บ ผู ใ ช ง าน ซึ่ ง จอภาพทั้ ง 2 ชนิ ด ใช
เทคโนโลยีการแสดงผลที่แตกตางกัน และใชองคประกอบที่แตกตางกัน CRT เปนเทคโนโลยีที่ใช
ความตางศักยยิงอิเล็คตรอน ไปกระทบกระจกหนาจอ เพื่อใหเกิดเปนภาพ ในขณะที่ LCD จะ
ประกอบไปด ว ยแผ น กระจก 2 แผ น โดยมี วั ส ดุ ข องเหลวคริ ส ตั ล ทํ า หน า ที่ ก รองแสง ที่ เ กิ ด จาก
หลอดไฟดานหลัง เพื่อใหเกิดเปนภาพ
ในการประเมินวัฏจักรชีวิต จอภาพทั้ง 2 ชนิดจะถูกตั้งสมมุติฐานวามีการใชงานเทาๆ กัน
และเป น ช ว งที่ เ หมาะสมคื อ มี ก ารหยุ ด การใช ง านของจอภาพก อ นที่ จ ะไม ส ามารถใช ง านได
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยจะเทากับ 4,590 ชั่วโมง
ในชวงของการใชงาน และเทากับ 8,960 ชั่วโมงในชวงที่ไมไดใชงานและเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงาน ของทั้งวัฏจักรชีวิตของจอภาพ ซึ่งการประเมินนี้จะประมาณจากปริมาณการใชงานตอ
อาทิตยในรูปแบบตางๆ สําหรับปริมาณการใชพลังงานแลวนั้น จอภาพ CRT จะเปน 113 วัตต
ในชวงใชงานและ 13 วัตตในชวงที่ไมไดใชงานและเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน ในขณะที่จอภาพ
9

Socolof ML, Overly JG, Geibig JR. Environmental life-cycle impacts of CRT and LCD desktop computer displays. Journal of
Cleaner Production 2005; 1281-1294
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LCD จะมีการใชพลังงานในชวงใชงานเพียง 40 วัตต และเพียง 6 วัตตในชวงโหมดการประหยัด
พลังงาน
3.2.3. บัญชีรายการวัตถุดิบ
ภายใตขอบเขตของการศึกษา ขอมูลนั้นจะไดรับจากบริษัทผูผลิต 25 บริษัท ใน 14 รูปแบบ
กระบวนการผลิต ตั้งแตการไดมาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและประกอบชิ้นสวน การใชงาน และ
การกํ า จั ดเมื่ อเป นของเสี ย ซึ่ งข อมูล จะถู กนํา มาทํ า การจัด เรีย งด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ถู ก
พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแหงเทนเนสซี ซึ่งจะทําหนาที่ในการเปนฐานขอมูลทั้งหมด และทําการ
จัดเรียงขอมูลตามหมวดหมูที่ตองการ จากนั้นจึงไดทําการประเมินผลกระทบจากขอมูลเหลานั้น โดย
ขอมูลจะตองนํามาทําการประเมินความถูกตอง แมนยํา วาขอมูลที่ไดรับนั้นมีความถูกตองมากนอย
เพียงใด และสามารถนํามาเปนตัวแทนในการประเมินวัฏจักรชีวิตไดหรือไม ซึ่งขอมูลที่ไดรับพบวามี
4 ขอมูลหลักที่ยังไมสามารถยืนยันความถูกตองได อันไดแก ปริมาณการใชพลังงานในการผลิต
กระจกจอภาพ CRT ขอมูลการผลิตกระจกจอภาพ LCD ปริมาณการใชพลังงานของการผลิตตัวอยาง
จอภาพ LCD และปริมาณการใชกาซธรรมชาติในการผลิตจอภาพ LCD ซึ่งตองมีการตรวจสอบขอมูล
เพิ่มเติมตอไป ซึ่งจะตองไดรับการแจกแจงคุณภาพขอมูลในการแปลผลการประเมินดวยเชนกัน
3.2.4. การประเมินผลกระทบวัฏจักรชีวิต
จากขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบ ขอมูลจะตองถูกจัดลงในแตละหัวขอของผลกระทบที่
เกิดขึ้น และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน โดยหัวขอผลกระทบในการศึกษาวัฏจักรชีวิตครั้งนี้ คือ
- การใชวัตถุดิบจากแหลงที่เกิดขึ้นไดใหม
- การใชวัตถุดิบจากแหลงที่ไมสามารถเกิดขึ้นใหมได
- ปริมาณการใชพลังงาน
- สภาวะโลกรอน
- การทําลายโอโซน
- สภาวะฝนกรด
- สภาวะหมอกควันพิษ
- ฝุนละอองในอากาศ
- การปนเปอนของน้ํา
- คุณภาพน้ํา BOD
- คุณภาพน้ํา ปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา
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- การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ
- การกําจัดขยะอันตรายแบบฝงกลบ
- การกําจัดขยะกัมมันตภาพรังสีแบบฝงกลบ
- การแผกัมมันตภาพรังสี
- ผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน
- ผลกระทบเรื้อรังตออาชีวอนามัย
- มลพิษทางกลิ่น
- มลพิษทางน้าํ
- มลพิษทางดิน
ซึ่งจากแตละหัวขอ ขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบจะถูกจําแนก และแสดงผลเปนคะแนนตอ
ผลกระทบ เพื่อทําการจําแนกและประเมินผลการศึกษาขอมูล
ผลการประเมินวัฏจักรชีวิต
ในการศึกษามีหัวขอผลกระทบมากมายและหลายๆ หัวขอก็มีหนวยที่แตกตางกัน จึงทําใหไม
สามารถเปรียบเทียบผลกระทบในแตละหัวขอได อยางไรก็ตาม การจําแนกขอมูลในแตละหัวขอก็ยัง
สามารถแสดงแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อลดผลกระทบในแตละหัวขอได
ก) ผลกระทบวัฏจักรชีวิตของจอภาพ CRT และ LCD
ในแต ล ะหัว ขอ ผลกระทบสามารถแสดงผลการประเมิ นไดดั ง ตาราง ที่ 1 โดยข อ มู ล นั้ น
สามารถนํามาแสดงผลในทางกราฟฟคไดดวยตัวโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบแตละหัวขอผลกระทบ
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบหลัก และผลกระทบรองลงไป
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินวัฎจักรชีวิต
หัวขอผลกระทบ
การใชวัตถุดิบจากแหลงที่เกิดขึ้นไดใหม

หนวย
kg

จอภาพ CRT
1.31 x 104

จอภาพ LCD
2.80 x 103

kg

6.68 x 102

3.64 x 102

MJ

2.08 x 104

2.84 x 104

สภาวะโลกรอน

kg-CO2 equiv.

6.95 x 102

5.93 x 102

การทําลายโอโซน

kg-CFC-11

2.05 x 10-5

1.37 x 10-5

สภาวะฝนกรด

kg-SO2 equiv.

5.25

2.96

สภาวะหมอกควันพิษ

kg-Ethylene equiv.

1.71 x 10-1

1.41 x 10-1

ผุนละอองในอากาศ

kg

3.01 x 10-1

1.15 x 10-1

การปนเปอนของน้ํา

kg-PO4 equiv.

4.82 x 10-2

4.96 x 10-2

คุณภาพน้ํา BOD

kg

1.95 x 10-1

2.83 x 10-2

คุณภาพน้ํา ปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา

kg

8.74 x 10-1

6.15 x 10-2

การกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ

m3

1.67 x 10-1

5.43 x 10-2

การกําจัดขยะอันตรายแบบฝงกลบ

m3

1.68 x 10-2

3.61 x 10-3

การกําจัดขยะกัมมันตภาพรังสีแบบฝงกลบ

m3

1.81 x 10-4

9.22 x 10-5

การแผกัมมันตภาพรังสี

Bq

3.85 x 107

1.22 x 107

ผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน

tox-kg

1.98 x 103

9.02 x 102

ผลกระทบเรื้อรังตออาชีวอนามัย

tox-kg

9.34 x 102

6.96 x 102

มลพิษทางกลิ่น

m3

7.58 x 106

5.04 x 106

มลพิษทางน้ํา

tox-kg

2.25 x 10-1

5.19

มลพิษทางดิน

tox-kg

1.97 x 103

8.94 x 102

การใชวัตถุดิบจากแหลงที่ไมสามารถเกิด
ใหมได
ปริมาณการใชพลังงาน

ขึ้น

ที่มา: Soclof M L.,Overly J.G., andGeibig J.R., 2005
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ผลการประเมินเปรียบเทียบพบวาจอภาพ LCD นั้นมีผลกระทบที่มากกวาจอภาพ CRT เพียง
แคหัวขอของการปนเปอนของน้ําและมลพิษทางน้ํา ในขณะที่ถาไดทําการพิจารณาถึงเฉพาะชวงของ
การผลิตจอภาพแลวนั้น จอภาพ LCD จะเกิดเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากกวาจอภาพ CRT ใน
8 หัวขอ อันไดแก การกําจัดขยะกัมมันตภาพรังสีแบบฝงกลบ สภาวะโลกรอน การทําลายโอโซน
การปนเปอนของน้ํา การแผกัมมันตภาพรังสี ผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน มลพิษทางน้ํา
และมลพิษทางดิน
ข) การดูแลติดตามหัวขอผลกระทบวัฏจักรชีวิตที่ตองการศึกษา
ในการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม ในแตละหัวขอ
ผลกระทบควรไดรับการศึกษา เพื่อจําแนกถึงชวงของวัฏจักรชีวิต หรือวัตถุดิบใดๆ ที่เปนตัวการหลัก
ของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เมื่อศึกษาถึงบัญชีรายการวัตถุดิบ ผลการประเมินแสดงใหเห็นวาใน
ดานพลังงาน จอภาพ LCD จะเกิดเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาจอภาพ CRT ซึ่งจะเห็นไดชัด
ในชวงของการใชงานที่จอภาพ CRT มีปริมาณการใชพลังงานที่สูงกวามาก และในชวงของการผลิต
เชนกันที่พลังงานจะถูกใชไปกับการผลิตกระจกจอภาพ CRT ซึ่งคิดไดเปนรอยละ 73 ของปริมาณ
การใชพลังงานตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งแหลงพลังงานนั้นก็มาจากพลังงานเชื้อเพลิง ในขณะที่ชวงของ
การใชงานจะใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก
และปริมาณการใชพลังงานไฟฟานี้เอง ที่จะเปนกระจกสะทอนใหเห็นถึงอีก 1 ผลกระทบ
หลั ก คื อ สภาวะโลกร อ น เนื่ อ งมาจากกระบวนการผลิ ต กระแสไฟฟ า นั้ น ก อ ให เ กิ ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนตัวการหลักของสภาวะโลกรอน ซึ่งจอภาพ CRT จะมีการ
ใชพลังงานไฟฟาที่สูงในชวงของการใชงาน ดังนั้นชวงของการใชงานจอภาพ CRT จึงเปนชวงที่
สัมพันธกันกับสภาวะโลกรอนมากที่สุด ซึ่งคิดไดเปนรอยละ 64 ของปริมาณผลกระทบดานสภาวะ
โลกรอนของจอภาพ CRT ตลอดชวงวัฏจักรชีวิต แตในขณะที่ชวงของการผลิตจอภาพทั้ง 2 ชนิดจะ
เกิดเปนผลกระทบตอสภาวะโลกรอนพอๆ กัน
เมื่อศึกษาถึงผลกระทบอื่นๆ ตามบัญชีรายการวัตถุดิบ พบวามีสารเคมีหลายรายการที่มี
ความเสี่ ย งต อ มลภาวะและเป น ผลกระทบเรื้ อ รั ง ต อ สุ ข ภาพประชาชน โดยผลกระทบนี้ จ ะถู ก
ปลดปลอยออกมาในชวงของการใชงานจอภาพ ซึ่งมีการใชปริมาณพลังงานไฟฟาที่สูง โดยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดจะถูกจัดใหเปนตัวการหลักในการกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชวงของการใช
งาน แตเมื่อทําการพิจารณาผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชนใหมอีกครั้ง โดยแยกผลกระทบจาก
กาซซัลเฟอรไดออกไซดออกไปจะพบวา กลายเปนชวงของการผลิตจอภาพทั้ง 2 ชนิดที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานนี้
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ค) การปรับปรุงผลการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต
จากที่ไดกลาวไวเบื้องตนแลววา ขอมูลปริมาณการใชพลังงานในการผลิตกระจกจอภาพที่ไม
สามารถยืนยันความถูกตองของขอมูลได โดยขอมูลของจอภาพ LCD นั้นถูกคํานวณขึ้นมาจากขอมูล
ของการผลิตกระจกจอภาพ CRT โดยตัดขอมูลวัตถุดิบที่มีตะกั่วผสมอยูออกไป และเชนเดียวกัน
ขอมูลการผลิตกระจกจอภาพ CRT เองก็มีความหลากหลาย ไมเกาะกลุมกัน ทําใหการประเมิน
จะตองทําการคํานวณ เพื่อปรับปรุงความนาเชื่อถือของขอมูลในผลการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต ใหขอมูล
มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
ในการปรับปรุงขอมูลนี้เอง จะเกิดเปนผลกระทบตอการประเมินวัฏจักรชีวิต ทั้งในชวงของ
การจัดหาวัตถุดิบและชวงของการผลิต เพราะปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดไดถูกกําหนดไวใน
ขอบเขตของการประเมิ น ซึ่ ง ผลการประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต หลั ง การปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล จะมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบวาจอภาพ LCD มีผลกระทบตางๆ ที่สูงกวาผลกระทบของจอภาพ CRT เพิ่ม
มากขึ้นกวาเดิม โดยเมื่อศึกษาถึงปริมาณการใชพลังงานแลว แตเดิมกระบวนการผลิตจอภาพ CRT
จะมีการใชพลังงานสูงที่สุด ประมาณ 18,000 MJ ตอหนวยผลิต แตเมื่อมีการปรับปรุงขอมูล ชวง
ของการใชงานจะเกิดเปนผลกระทบหลักตอการใชพลังงาน โดยมีการใชพลังงานประมาณ 2,300
MJ ตอหนวยผลิต ทั้งนี้เนื่องจากการใชพลังงานหลักของการผลิตจอภาพ CRT คือการใชพลังงานใน
การผลิตกระจกจอภาพนั่นเอง
1. การสรุปผลการประเมินวัฏจักรชีวิต
ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ CRT และ LCD กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายๆ
หัวขอ ซึ่งผลการประเมินนี้สามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบผลกระทบกับเทคโนโลยีคูแขง หรือ
การนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปนผลกระทบที่ลดนอยลง ซึ่งการวิเคราะห
ประเมินแยกยอยไปยังแตละหัวขอของผลกระทบ ก็จะเปนผลดีกับผูที่ตองการจําแนกและปรับปรุงใน
แตละหัวขอผลกระทบยอยๆ
หลายหัวขอผลกระทบนั้นพบวามีขอมูลปริมาณการใชพลังงานในการผลิตกระจกจอภาพ
CRT เปนขอมูลหลัก ดังนั้นเมื่อมองลงไปในการปรับปรุงพัฒนาการใชพลังงาน ก็ควรเนนหนักไปยัง
การลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตกระจกจอภาพ CRT และรวมไปถึงการลดปริมาณการใช
พลังงานในการผลิตจอภาพ LCD ดวยเชนกัน
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การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของวัสดุปูพื้น กระเบื้องหินออน และกระเบื้อง
เซรามิก10

วัสดุปูพื้น 2 ชนิด : กระเบื้องเซรามิก และ หินออน ถูกนํามาศึกษาเปรียบเทียบอยางเปน
ระบบถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมโดยใชเทคนิค LCA ซึ่งวัสดุปูพื้นถือเปนสินคาที่สําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศอิตาลี และ ในปจจุบันกลุมประเทศในยุโรปก็กําลังใหความสนใจตอผลกระทบ
ของวัสดุกอสรางที่มีตอสิ่งแวดลอม อิตาลีเปนประเทศที่สําคัญลําดับตนๆ ของโลกในการเปนผูผลิต
วัสดุปูพื้นประเภทกระเบื้องเซรามิกและหินออน โดยมีกําลังการผลิตกระเบื้องเซรามิกประมาณรอย
ละ 18 ของปริมาณการผลิตกระเบื้องเซรามิกของโลก และมีกําลังการผลิตหินออนประมาณรอยละ
23 ของปริมาณการผลิต หินออนของโลก กระเบื้องเซรามิกสามารถแบงออกตามลักษณะการ
เคลือบและวิธีการเผาได 3 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการแบงชนิดของกระเบื้องตามลักษณะการเคลือบและจํานวนรอบการเผา
1. กระเบื้องเซรามิกแบบไมเคลือบ (เผาที่อุณหภูมิต่ํามีทั้ง

แบบที่เปนเนื้อสโตนแวรที่เปนสีแดง และแบบที่เปนเนื้อ
พอรซเลนที่เปนสีขาว
2. กระเบื้องเซรามิกแบบเคลือบและเผา 2 ครั้ง (เผาครั้งที่ 1
กอนเคลือบและเผาครั้งที่ 2 หลังทําการตกแตงลวดลาย
และเคลือบแลว
3. กระเบื้องเซรามิกแบบเคลือบและเผา 1 ครั้ง (เผาครั้งเดียว
หลังจากทําการตกแตงลวดลายและเคลือบแลว

เคลือบ
ไมมี

รอบการเผา
1 ครั้ง

มี
มี

2 ครั้ง
1 ครั้ง

ในป ค.ศ. 1998 อิตาลีผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นมากกวา 600 ลานตารางเมตร โดยรอย
ละ 57 เปนกระเบื้องชนิดเผา 1 ครั้ง รอยละ 15 เปนกระเบื้องชนิดเผา 2 ครั้ง และ รอยละ 22
เปนกระเบื้องเนื้อพอรซเลน ในกรณีศึกษานี้จะเปนการศึกษาเฉพาะกระเบื้องปูพื้นชนิดเผา 1 ครั้ง
เทานั้น
ในปจจุบันมีอยูเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่ทําการผลิตหินออน โดยกลุมประเทศในยุโรปมี
กําลังการผลิตหินออนสูงถึงรอยละ 46 ของกําลังการผลิตหินออนของทั้งโลก และอิตาลีมีกําลังการ
ผลิตหินออนอยูประมาณรอยละ 58 ของกําลังการผลิตหินออนทั้งหมดของกลุมประเทศในยุโรป

10

Nicoletti GM, Notarnicola B and Tassielli G. Comparative life cycle assessment of flooring materials: ceramic versus marble
tiles. Journal of Cleaner Production.2002 ; 283-296

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

29

3.3.1. ขอบเขตการศึกษา
ระบบของผลิตภัณฑที่จะใชในการศึกษา คือ วัสดุปูพื้นประเภท กระเบื้ องเซรามิ
กแบบเผา 1 ครั้ง และหินออนที่นํามาใชปูพื้น โดยจะศึกษาแตละตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร
ตลอดการใชงานเปนระยะเวลา 40 ป โดยการศึกษาจะครอบคลุมถึงตลอดชีวิตการใชงานของวัสดุปู
พื้นทั้ง 2 ประเภท แตจะไมรวมถึงวัสดุที่ใชในการยึดกระเบื้องหรือหินออนติดกับพื้น และวัดสุที่ใชใน
การลางและทําความสะอาดพื้น เนื่องจากขาดขอมูลที่มีรายละเอียดที่เพียงพอตอการศึกษา
นอกจากนี้การศึกษานี้ยังจะไมรวมถึง
- การระเหยของหินปูนตามธรรมชาติและตะกอนเสียจากการบําบัดน้ําเสีย (กระเบื้อง)
- การผลิตและการใชขี้ผึ้ง (Wax) ขัดมันพื้นหินออนตลอดใชงาน (หินออน)
- การใชแผน/ลวดหินออนในการตัดและตกแตงหินออน (หินออน)

3.3.2. สมมุติฐาน
ไดมีการตั้งสมมุติฐานสําหรับผลิตภัณฑที่จะทําการศึกษาทั้ง 2 ระบบ ดังนี้
1.
2.
3.

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตเทียบกับปริมาณการใชไฟฟาใน
ประเทศอิตาลี
ระยะทางในการขนเศษวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอจากบริเวณจัดเก็บไปยังเตาเผา
ขยะซึ่งมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
ระยะทางในการขนเศษวัสดุของแข็งไปยังบริเวณฝงกลบประมาณ 20 กิโลเมตร
กระเบื้องเซรามิก

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีน้ําหนักเฉลี่ย 18 กิโลกรัมตอ 1 ตารางเมตร
แหลงผลิตอยูใน Sassuolo, Emilia-Romagna (ทางตอนเหนือของอิตาลี)
มีการนําเขาวัตถุดิบมาจากประเทศตางๆ ดังแสดงใน Italian Trade Statistics
สวนผสมของ Flue Gas วัดที่ Down Stream ของ Exhaust Scrubber และของ
Abatements Plants คาที่วัดไดจะแสดงเปนคาเฉลี่ยของแตละโรงงานในแตละอําเภอ
ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ถูกนํามาใชในระบบการผลิต
คาเฉลี่ยของอายุการใชงานกระเบื้องเซรามิกปูพื้นอยูที่ประมาณ 20 ป โดยคิดจาก
ลักษณะการใชงานของผูบริโภคและคุณสมบัติทั่วไปของกระเบื้องเซรามิก
ปริ ม าณและราคาต น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต
กระเบื้องมีมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและราคาของกระเบื้องที่ผลิตออกไป
ขาย ดังนั้นมูลคาในสวนนี้จึงไมถูกนํามาคิดในการศึกษา
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หินออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มี ค วามหนา 1.8 เซนติเ มตรและมีน้ํา หนัก เฉลี่ ย ประมาณ 48.6 กิ โลกรัมตอ 1
ตารางเมตร
แหลงผลิตอยูที่ Massa และ Carrara, Tuscany (ใจกลางประเทศอิตาลี) ซึ่งอยูหาง
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเหมืองหินออน
ของเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกนํามารีไซเคิลนอกระบบการผลิตหลังจากผาน
กระบวนการบําบัดที่กําหนดไวแลว
การขนของเสียที่เปนตะกอนของผงหินออนที่ตักจากถังเก็บตะกอนไปยังแหลงฝง
กลบคิดเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร
กอนทําการฝงกลบผงหินออนจะตองผานกระบวนการแยกน้ํา (Filter Press) กอน
ในปจจุบันไดมีการทดลองนําผงหินออนไปใชในกระบวนการผลิตซีเมนต กระดาษ
วานิช และการบดพลาสติก
อายุการใชงานเฉลี่ยของหินออนปูพื้นอยูที่ประมาณ 40 ป โดยจะมีการบํารุงรักษา
ซึ่งตองใชเครื่องขัดหินออนและมีการลงขี้ผึ้งประมาณ 400 ครั้ง ซึ่งแตละครั้งจะใช
เวลาประมาณ 20 วินาที/ตารางเมตร และใชไฟฟาประมาณ 0.4 กิโลวัตต
ปริมาณและราคาตนทุนของวัตถุดิบที่เปนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหิน
ออน มีมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและราคาของหินออนที่ผลิตออกไปขาย
ดังนั้นมูลคาในสวนนี้จึงไมถูกนํามาคิดในการศึกษา

3.3.3. ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องเซรามิก
การผลิตกระเบื้องเซรามิกมีอยู 2 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นตอนการผลิตแผนกระเบื้องเซรามิก ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวของกับการผสมดินชนิดตางๆ ตาม
สูตรที่กําหนด การบด การเตรียมน้ําดิน การทําผงดินแหง การอัดขึ้นรูป และการอบแหง
นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนในสวนของการเตรียมฟริตและเคลือบ ซึ่งจะเริ่มตนจากการผสม
วัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการทําเคลือบ การหลอมฟริต การบดและผสมฟริต
2. ขั้นตอนการตกแตงสีและเคลือบลงบนผิวหนาของแผนกระเบื้องเซรามิก และการเผาแผน
กระเบื้องเซรามิกที่อุณหภูมิตางๆ
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3.3.4. ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องหินออน
ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องหินออนประกอบไปดวย
1. ขั้นตอนการตัดหินออนที่พบในเหมืองหินออนออกเปนกอนใหญขนาดประมาณ 8 คิวบิก
เมตร จะทําการตัดใหเปนกอนโดยใชลวดหรือใบตัดที่เคลือบดวยผงเพชร โดยใชน้ําเปนตัว
ชวยในการหลอเย็น พรอมทั้งใชผงทรายในการลับคมใบตัด
2. ขั้นตอนการตัดหินออนที่มีขนาดตางๆ ตามที่กําหนดไว โดยจะทําการตัดโดยใชใบตัดหรือใบ
เลื่อยที่เคลือบดวยผงเพชร โดยหลังจากตัดไดตามขนาดความกวางยาวและความหนาที่
กําหนดไวแลว ก็จะนําแผนหินออนที่ตัดไดมาทําการขัดมันที่ผิวหนาของหินออนและทําการ
เคลือบผิวกอนสงใหลูกคาตอไป
3.3.5. ผลการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มในด า นต า งๆ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง 2 ชนิ ด สามารถแสดงออกใน
รูปแบบของดัชนีแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดใน 3 กลุมใหญ ไดแก
1. กระบวนการที่สงผลทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน (GWP) พบในกระบวนการเตรียม
ผงดินแหงสําหรับผลิตกระเบื้องเซรามิก การเผากระเบื้องเซรามิก และการสกัดหินออน
ออกมาจากเหมืองหิน ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการจะเกี่ยวของกับการใชพลังงานความรอน
และพลังงานไฟฟา
2. กระบวนการที่กอใหเกิดสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษย พบในกระบวนการหลอมฟริต
และการเผากระเบื้องเซรามิก ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการอาจจะมีสารอารเซนิก (As) และสาร
ตะกั่วระเหยออกมาในอากาศ
3. กระบวนการที่กอใหเกิดภาวะการเปนกรดในอากาศ พบในกระบวนการเผากระเบื้อง
เซรามิกและการเตรียมผงดินแหงซึ่งทั้ง 2 กระบวนการเปนการใชความรอนซึ่งทําใหเกิด
แกสที่กอใหเกิดฝนกรดได
3.3.6. สรุปผลการศึกษา
1. คะแนนการประเมินวัฏจักรชีวิตของกระเบื้องเซรามิกมีคาแยมากกวาหินออน 2 เทา
(4.21x10-12 ตอ 1.90x10-12)
2. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญที่สุดของผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทนี้ คือ สภาวะโลกรอน
การกอใหเกิดสารที่เปนพิษตอมนุษยและภาวะความเปนกรดในอากาศ
3. สวนที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดคือในชวงกอนการผลิตในระบบการ
ผลิตแผนกระเบื้องหินออน การเตรียมผงดิน การหลอมฟริต และการเผาเคลือบใน
ระบบการผลิตกระเบื้องเซรามิก
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4. สารอันตรายที่ปลดปลอยออกมาในบรรยากาศไดแก
ระบบการผลิตกระเบื้องหินออน : CO2, SO2, NOX, NMVOC และ สารโลหะ
ระบบการผลิตกระเบื้องเซรามิก : CO2, As, SO2, NOX, SOX, NO2 และสารตะกั่ว
5. สารอั น ตรายที่ ป ลดปล อ ยออกมาในบรรยากาศเกิด ขึ้ น ในช ว งที่ มี การเผาถ า นหิ น ให
เปลี่ ย นเป น พลั ง งานไฟฟ า ซึ่ งทั้ ง 2 ผลิต ภั ณ ฑ มี ก ารใช พ ลั ง งานไฟฟ า ในปริ ม าณสู ง
นอกจากนี้ ใ นส ว นของการผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ก จะมี ก ารปลดปล อ ยแก ส ออกมาใน
บรรยากาศในระหวางการเผากระเบื้องเซรามิกในเตาเผา
6. ในระบบการผลิตกระเบื้องหินออนจะสามารถรักษาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิมได ถามี
การปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. ในระบบการผลิตกระเบื้องเซรามิกจะสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพไดโดยการลด
อุณหภูมิหรือเวลาที่ใชในการเผา ตลอดจนการเลือกใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งจะ
ทําใหสามารถลดการเกิดสารอารเซนิก (As) และแกสอันตรายที่ปลดปลอยออกมา
ภายในบรรยากาศระหวางการเผาได

4.

ขอเสนอแนะกระบวนการ มาตรการ และวิธีการในการนํามาประยุกตใชใน
ประเทศไทย

ในปจจุบัน ISO 14040 ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันแรก
ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ที่ไดถูกประกาศใชเปนมาตรฐานสากลแลวตั้งแตป พ.ศ. 2540
ดังนั้นถึงแมวาผูประกอบการในประเทศไทยยังไมมีความพรอมและยังไมรูจักคุนเคยกับเทคนิคการ
ประเมิ น วั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ ค อ นข า งยากต อ การทํ า ความเข า ใจ ขาด
ผูเชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ ในการประเมิน และมีคาใชจ ายสูงมาก ก็ตาม แตเนื่ องรั ฐบาลมี
นโยบายใหประเทศไทยเปดเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ซึ่งหลายประเทศมีความตองการที่จะ
บริโภคสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ดังนั้นจึงอาจจะมีบางประเทศใชเทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาได
ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมการนําเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณ ฑมา
ประยุกตใชในประเทศไทยมีดังนี้
1. รัฐบาลควรจะจัดตั้งองคกรที่เปนศูนยกลางของขอมูล ขาวสาร นักวิชาการ และ ผูเชี่ยวชาญ
ในเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑขึ้นมาอยางเรงดวน
2. องคกรดังกลาวจะทําหนาที่ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมตางๆ
ของประเทศ ซึ่ง การประเมินวั ฏ จั กรชี วิ ต ของผลิต ภั ณ ฑ ต า งๆ ที่ มีค วามหลากหลายเป น
จํา นวนมากนั้ น จะตองใชฐานขอมูล บุคลากร เครื่องมือทางสถิติ แ ละเทคนิ ค ต างๆ ที่
เกี่ยวของอีกเปนจํานวนมากและเปนกิจกรรมที่ใชเวลา เนื่องจากขอมูลของปจจัยตางๆ ที่
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สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้นอาจจะไมเคยมีการเก็บขอมูลหรือมีวิธีการคํานวณผลกระทบที่
เกิดขึ้นมากอน
3. องค ก รดั ง กล า วจะต อ งทํ า หน า ที่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ ถึ ง ประโยชน ข อ จํ า กั ด และ
กระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑใหเปนที่รับรูกันอยางแพรหลายในประเทศ
4. ในอนาคตองคกรดังกลาวอาจจะเปนตัวขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติและปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยอาจจะจัดทํานโยบายหรือกฎหมายตางๆ ที่มีสวนชวยใน
การจัด ระเบี ย บของสั ง คมในการดู แ ล รัก ษาและปรั บ ปรุ ง สิ่งแวดล อมในด า นต า งๆ ของ
ประเทศ โดยมีจุดมุงหมายในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
นํากลับมาใชใหม ลดกระบวนการตางๆ ที่กอใหเกิดมลพิษและลดการใชวัตถุอันตราย
5. รวมมือกับเครือขายหรือองคกรตางๆ ทั่วโลกในการรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล เทคโนโลยีและ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อรวมกันสรางมาตรการสําหรับลดการกอใหเกิดมลพิษและมลภาวะของโลก
ตอไป
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