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1. สถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 
แตกอนโลกยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟอเพียงพอใหกับมนุษยทุกคนไดใชประโยชน   

แตจากความตองการอยางไมมีที่ส้ินสุดในการพัฒนาความเปนอยูของมนุษยใหมีความสะดวกสบาย
ในการใชชีวิต  แรงผลักดันนี้เองที่กอใหเกิดการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือมารองรับความตองการของมนุษยที่มีแนวทางในการใชชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการบริโภคทรัพยากรในรูปแบบที่เรียบงายในอดีตถูกแทนที่ดวยกระแสบริโภค
นิยม  และเมื่อโลกมีประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น อัตราการบริโภคทรัพยากรตางๆ ก็เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน  
เพียงแตอัตราการบริโภคของมนุษยไมไดเพ่ิมขึ้นเปนคาคงที่ตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  แตได
เพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณตามกระแสของการบริโภคนิยมนั่นเอง ทําใหธรรมชาติตองแบกรับภาระเหลานั้น
มากกวาที่พึงเปน 

สําหรับบริเวณภาคพื้นเอเชียแปซิฟกซึ่งเปนที่ตั้งของประเทศไทยภายในชวงเวลา 40 ปที่
ผานมา มีการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้นเปน 3 เทา  โดยในเขตนี้มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติสูงถึงรอยละ 40 ของแหลงทรัพยากรโลกทั้งหมด จากรายงานรอยเทาทางนเิวศ2 
(Ecological Footprint) ซึ่งเปนเครื่องมือชี้วัดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษยได
แสดงใหเห็นวามีในปจจุบันมนุษยโลกมีพฤติกรรมการบริโภคอยางตะกละ ทําใหเกิดการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติมีมากกวาที่ธรรมชาติจะรองรับไดถึง 1.7 เทา ทางออกของการชดเชยการขาด
แคลนทรัพยากรนี้มีอยู 2 วิธีดวยกัน คือการนําเขาทรัพยากรเพื่อการบริโภคจากตางประเทศ และ
การชดเชยแหลงทรัพยากรของตน โดยทําการฟนฟูกลับคืนมาใหม 

เราปฏิเสธไมไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการพัฒนา
ประเทศ แตส่ิงแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาก็เปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเชนกัน  การ
พัฒนาประเทศอยางตอเนื่องและการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว  ทําใหประเทศไทยมีพ้ืนที่ปา
ไมที่ลดลง จํานวนสัตวปาที่ลดลงและ/หรือสูญพันธ  รวมถึงคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เปนมลพิษมาก
ยิ่งขึ้น  โดยในชวงป พ.ศ. 2525 จนถึงป พ.ศ. 2535 น้ันประเทศไทยมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง สงผลให GDP ของประเทศและคารอยเทาทางนิเวศมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  
อยางไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540 ไดสงผลกระทบใหคารอยเทาทางนิเวศของ
ประเทศไทยลดลงเล็กนอย โดยปจจุบันคารอยเทาทางนิเวศของประเทศไทยมีคาอยูที่ 1.5 เฮกตาร
ตอคน แตประเทศไทยมีพ้ืนที่รองรับการบริโภคอยูที่ 1.4 เฮกตารตอคน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
คารอยเทาทางนิเวศประมาณรอยละ 16 

                                                        
2  World Wildlife Fund 2005, “Asia-Pacific Living Planet Report 2005” 
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การเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมของประเทศไทยนั้นมีแนวโนมที่เลวลง3 ทรัพยากรปา
ไมยังคงถูกบุกรุกทําลายอยางตอเนื่อง  ทรัพยากรน้ําประสบปญหาคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม  แหลงนํ้า        
เส่ือมโทรม  การขาดแคลนน้ําและอุทกภัย โดยแหลงนํ้าที่มีความเสื่อมโทรมอยางมาก คือ แมนํ้า
เจาพระยาตอนลาง  แมนํ้าทาจีนตอนลาง และเขื่อนลําตะคองตอนลาง  แหลงนํ้าเหลานี้มีแนวโนมที่
จะ   เส่ือมโทรมมากขึ้นทุกๆ ป  ทรัพยากรชายฝงทะเลก็มีการเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว               
โดยคุณภาพน้ําทะเลชายฝงมีคุณภาพที่ย่ําแย  เน่ืองมาจากการทําลายปาชายเลนเพื่อเปลี่ยนสภาพ
ไปใชประโยชนอื่นๆ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง  การขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรม  
รวมไปถึงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ในสวนของทรัพยากรดินก็ยัง
ประสบปญหาการใชดินอยางขาดความระมัดระวัง  กอใหเกิดเปนปญหาดินเค็ม และดินเส่ือมโทรม  
รวมไปถึงปญหาการพังทลายของดินดวย 

ดานภาวะมลพิษ มลพิษจากขยะมูลฝอยก็เปนอีกหน่ึงปญหาที่เพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด  
เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่การจัดการขยะมูลฝอยยังไม
มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงปญหาขยะมูลฝอยอันตรายที่ไมมีวิธีการคัดแยกอยางถูกวิธี เชน 
ถานไฟฉายและแบตเตอรี่ เปนตน สําหรับมลพิษทางอากาศนั้นไดแกปญหาปริมาณกาซโอโซนและ
ปญหาปริมาณฝุนขนาดเล็กในอากาศของบริเวณเขตอุตสาหกรรมตางๆ  เขตกอสรางและบริเวณ
ถนนที่มีการจราจรหนาแนนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  โดยสิ่งที่ควบคูกันมา คือ มลพิษทาง
เสียงในพื้นที่เดียวกัน  โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ที่มีความดังของ
เสียงที่สูงเกินมาตรฐาน มลพิษทางน้ํา ไดแก ส่ิงปนเปอนตางๆ ตามแหลงนํ้า ทําใหคุณภาพน้ําลดลง  
ปริมาณแหลงนํ้าสายหลักที่ยังคงคุณภาพที่ดีมีแนวโนมที่จะลดลงทุกป 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางขาดดุลยภาพระหวางการบริโภคกับการ
อนุรักษและเสริมสราง หรือการขาดการคํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ดังน้ันการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงเปนปญหารวมกันของทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ 
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน เพ่ือสรางแนวคิดและรูปแบบที่หลากหลายในการแกไข
ปญหา ไมวาจะเปนทางดานการคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม เศรษฐศาสตร หรือการเมือง 

โดยภาคธุรกิจนั้นเปนสวนสําคัญตอการพัฒนา เน่ืองจากเปนผูบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและใหบริการ รวมถึงการเปนผูบริโภคผลิตภัณฑตามหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่ง
ทําใหปจจุบันกรอบแนวคิดธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไดมีบทบาทที่มากขึ้น โดยเกิดขึ้นเปนเครื่องมือที่ใช
ในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจที่
ยั่งยืน โดยหนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 

                                                        
3  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2548, “สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป พ.ศ. 2548” 
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เครื่องมือนี้จึงเปนรากฐานสําคัญใหกับองคกรในการพัฒนาธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยางยั่งยืน กอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมควบคูกันไป 

2. การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  เปนสวนหนึ่งของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่ง

เปนเครื่องมือวิเคราะหและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ  กระบวนการผลิต หรือ 
กิจกรรมตางๆ โดยพิจารณาตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  ตั้งแตเริ่มตนการใชงาน การ
บํารุงรักษา  การใชซ้ํา (Reuse) รวมถึงการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม (Recycle)  จนถึงส้ินสุด
อายุขัยการใชงาน  ตลอดจนการกําจัดหลังหมดอายุการใชงาน  ซึ่งสามารถเรียกไดวา เปนการ
พิจารณาศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของผลิตภัณฑตั้งแตเกิดจนตาย  เปนกระบวนการวิเคราะห
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกชวงชีวิต  ดังน้ันระบบการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ จึงถูกเริ่มตนขึ้นตั้งแตการคัดแยกวัตถุดิบออกมาจากแหลงตางๆ รวมไปถึงการ
สรางพลังงานเพื่อการใชงาน ซึ่งวัตถุดิบและพลังงานนั้นจะเปนสวนหน่ึงของกระบวนการผลิต 
จากนั้นจะวิเคราะหมาถึงของเสียที่ปลอยสูส่ิงแวดลอม  กระบวนการขนสง และการนําผลิตภัณฑไป
ใชประโยชน โดยเมื่อผานการใชงานแลวนั้น    ก็จะตองนํามาวิเคราะหถึงการนํากลับมาใชใหม และ
การกําจัดเมื่อเปนของเสีย  แลวจึงนําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาใชในการคนหาวิธีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

2.1. ท่ีมา วัตถุประสงค และเปาหมาย 

ดวยความตระหนักตอปญหาส่ิงแวดลอมที่เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจจึงไดเริ่มทําการศึกษาถึงกิจกรรมตางๆ ของตน ที่อาจมีผลตอส่ิงแวดลอม และ
เชนเดียวกันภาคสังคมเองก็เริ่มเปนกังวลตอการหมดลงของทรัพยากรธรรมชาติ และการเสื่อมโทรม
ของสภาวะแวดลอม ดวยสิ่งเหลานี้เอง ที่ทําใหภาคธุรกิจเริ่มทําการนําเสนอ “ผลิตภัณฑสีเขียว” และ 
“กระบวนการผลิตสีเขียว” เขาสูตลาด และเพราะความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมกลายเปนเรื่อง
สําคัญ ภาคธุรกิจจึงเริ่มที่จะทําการศึกษาหาวิธีการปองกันการเกิดปญหา กอนที่จะเกิดขอรองเรียน
ตางๆ โดยเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life 
Cycle Assessment : LCA) 
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การสรรหาวัตถุดิบ/ 
การไดมาของวัตถุดิบ 

การเตรียมวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การนํากลับมาใชใหม/ 
การรีไซเคิล 

การใชงานผลิตภัณฑ การบรรจุ/ การขนสง/ 
การเตรียมการใชงาน 

พลังงาน ของเสีย/ 
มลภาวะ 

พลังงาน
ของเสีย/ 
มลภาวะ 

พลังงาน
ของเสีย/ 
มลภาวะ พลังงาน 

ของเสีย/ 
มลภาวะ 

พลังงาน 

ของเสีย/ 
มลภาวะ 

พลังงาน
ของเสีย/ 
มลภาวะ 

การนํากลับมาใชใหม
ของบางชิ้นสวน 

การนํากลับ 
มาใชใหม 

การนําไปฝงกลบ/ 
การนําไปเผา

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงวฏัจักรชีวติของผลิตภัณฑ4 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดที่ตองการใหเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในการศึกษาทางดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ โดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ5และวัสดุตางๆ ครั้งแรกๆ จะมุงเนนจุดสนใจลงไปในประสิทธิภาพการใชพลังงาน ปริมาณ
การใชวัตถุดิบ และการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนในชวงป พ.ศ.2512 บริษัทโคคาโค
ลา จํากัด ไดใหทุนวิจัย เพ่ือทําการประเมินปริมาณการใชทรัพยากรโดยรวม และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑของบริษัท เชนเดียวกัน ทางยุโรปก็ไดมีการศึกษาถึงปริมาณ
การใชพลังงานในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ ทั้งขวดแกว 
พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม 

                                                        
4 Life Cycle Perspective, “http://www.ecodesignguide.dk/” 
5 European Environment Agency 1997, “Life Cycle Assessment: A guide to approaches, experiences and information 

sources” 
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โดยวัตถุประสงคหลักของการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ น้ันสามารถสรุปไดคือ 

 เพ่ือใหองคกรไดรับทราบถึงภาพรวมของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมภายในองคกร 
และเปนขอมูลพื้นฐานขององคกร เพ่ือทําการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอม ใหนําไปสู
การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมขององคกรลง 

 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของผลิตภัณฑ กับทุกแนวทางของผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือใหทราบแนวทางวิธีการปองกันปญหาผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม โดยไมกอใหเกิดปญหาอื่นใดขึ้นมาแทนที่ 

 เพ่ือแสดงใหเห็นขอบเขตพื้นฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือ
ไมใหการพัฒนานั้นๆ เกิดเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

อยางไรก็ตามเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑน้ีก็มีขอจํากัด คือ เทคนิคนี้
อาจจะไมเหมาะสมกับสถานการณทุกอยาง  เน่ืองจากเปนเทคนิคที่เนนในการมองปญหาใน
ภาพรวมโดยเนนถึงผลกระทบในดานตางๆ ที่มีตอส่ิงแวดลอม  โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งในหลายกรณีจะพบวาเรายังจําเปนตองใชผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมสูง  เน่ืองจากยังไมสามารถหาวัสดุทดแทนที่เหมาะสมได เชน การใชพลังงานไฟฟาจาก
ถานหินหรือการใชนํ้ามันในรถยนต 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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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ7 

2.3. การนิยามเปาหมายและขอบเขต (Goal Definition and Scoping) 

การนิยามเปาหมายและขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิต น้ันจะชวยในการประเมิน
ปริมาณเวลาที่ตองใช และชนิดของขอมูลที่ตองการ เพ่ือบริหารเวลาและทรัพยากรในการประเมิน
อยางคุมคา โดยการนิยามเปาหมายและขอบเขต สามารถปฏิบัติได ดังหัวขอตอไปนี้ 

2.3.1. การนิยามเปาหมาย 

เปาหมายอันดับแรกในการประเมิน คือการเลือกผลิตภัณฑ กระบวนการ และ/หรือการ
บริการที่ดีที่สุด และกอใหเกิดผลกระทบตออาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ซึ่งการประเมิน
อาจมีเปาหมายอื่นๆ ไดอีก โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของโครงการที่ทําการประเมิน  
นอกจากนี้ยังควรที่จะตองระบุเหตุผลที่ตองทําการศึกษา  การนําผลไปใช และผูรับที่ตองการสื่อผล
การศึกษาเอาไวดวย 

                                                        
7 Phases in a Life Cycle Assessment, “http://www.lcafood.dk/” 

4. การแปลผล 

การนําผลไปใช 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ 
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ 
• การวางแผน 
• การทํานโยบาย 
• การตลาด 
• อ่ืนๆ 

2. การวิเคราะหบัญชี 
รายการขอมูล 

3. การประเมนิ 
ผลกระทบ 

ขั้นตอนของการทํา LCA 
1. การกําหนดเปาหมาย

และขอบเขต 
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2.3.2. การกําหนดชนิดของขอมูลที่ตองการเพื่อการรายงานผล 

การประเมินวัฏจักรชีวิตสามารถชวยในการตอบคําถามสําคัญๆ ได เม่ือสามารถจําแนก
คําถามตางๆ ที่ผูประเมินสนใจได ก็จะสามารถกําหนดตัวแปรในการศึกษาได และกําหนดชนิดของ
ขอมูลที่ตองการได 

2.3.3. กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล และวิธีการแสดงผล 

ผูประเมินจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของหนวยแสดงปริมาณของผลิตภัณฑ เชน
ปริมาณ นํ้าหนัก หรือคุณภาพเปนตน โดยมีความเหมาะสมกับวิธีการที่จะใชในการศึกษาผลิตภัณฑ
หรือกระบวนการ โดยในการเปรียบเทียบกันระหวางผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ ควรจะตอง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของวิธีการศึกษาเดียวกัน และแสดงผลเชิงปริมาณใหอยูในรูปแบบหนวยเดียวกัน 
เพ่ือใหสามารถยืนยันผลการเปรียบเทียบไดอยางถูกตอง 

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 ก็จะถือวาเปนสวนหน่ึงของขั้นตอนนี้เชนกัน 

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 
เม่ือผลิตภัณฑถูกสงถึงมือผูบริโภค ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนผลิตภัณฑ

จะตองถูกนํามาประเมิน ซึ่งความตองการการใชพลังงานและของเสียสูส่ิงแวดลอมในการจัดเก็บและ
ใชงานผลิตภัณฑก็จะตองนํามาทําการประเมินเชนเดียวกัน หลังจากการใชงาน ก็จะตองทําการ
ประเมินผลิตภัณฑที่ตองถูกนํากลับมาใชใหมหรือทําการซอมแซม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการใชงาน
สูงสุด 

ง)  การรีไซเคิล/การจัดการของเสีย 

เม่ือผูบริโภคไมตองการใชงานผลิตภัณฑอีกตอไป ผลิตภัณฑน้ัน ก็จะตองถูกนํามารีไซเคิล
หรือกําจัด โดยสิ่งที่ตองทําการประเมินในขั้นตอนนี้ก็คือปริมาณพลังงานที่ตองใช และปริมาณของ
เสียสูส่ิงแวดลอม 

2.3.5. กําหนดระดับความถูกตองและแมนยําของขอมูล 

ระดับความถูกตองแมนยําของการประเมินวัฏจักรชีวิต น้ันขึ้นอยูกับการนําไปใชงานของผล
การประเมิน เชนถาผลการประเมินวัฏจักรชีวิตนั้นจะถูกนําไปใชในการประชุมสัมมนา ระดับ
ความถูกตองแมนยําของขอมูลอาจไมมีความจําเปนที่จะตองสูงเทียบเทากับการนําผลการประเมนิวฏั
จักรชีวิต ไปใชในการวิเคราะหและเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรม 

2.3.6. การกําหนดกรอบพื้นฐานของการประเมนิ 

กรอบพื้นฐานของการประเมิน จะเปนไปดังตอไปนี้ 

เอกสารสรุปขอสมมติฐาน จะตองตั้งขอสมมติฐานสําหรับการประเมินวัฏจักรชีวิต โดย
จะตองนํามารายงานในบทสรุปการประเมิน ซึ่งถาขอสมมติฐานตางๆ ไดถูกละเลยไปแลวนั้น     
การประเมินวัฏจักรชีวิตอาจมีการแปลผลที่ผิดพลาดได 

ขั้นตอนการประกันคุณภาพ เปนประกันวาผลการประเมินที่ไดรับ น้ันเปนไปตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค ซึ่งระดับความสําคัญของการประกันคุณภาพนี้จะขึ้นอยูกับเวลาและทรัพยากรที่มี 
และขึ้นกับการนําผลการประเมินไปใชงาน โดยรายงานผลการประเมิน ควรจะผนวกรายงาน      
การทบทวนเพื่อประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนของการประเมินวัฏจักรชีวิตเขาไวดวยกัน 

ขอกําหนดสําหรับการรายงานผล ควรทําการกําหนดลวงหนาวาลักษณะของรายงานผลการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตควรเปนเชนไร และกําหนดสิ่งที่ตองผนวกเขาไวในรายงาน ซึ่งสําคัญอยางยิ่งที่ใน
การรายงานผลการประเมินควรอธิบายถึงวิธีการประเมินอยางชัดเจน รายงานควรบอกถึงขอบเขตที่
กําหนดขึ้นในการประเมิน วิธีการเปรียบเทียบขอสมมติฐานในการประเมินก็ควรมีคําอธิบายที่
เหมาะสม และในสวนของการนําเสนอผลการประเมิน ควรมีการนําเสนอที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน 
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2.3.7. การวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล (Inventory Analysis) 

ในขั้นตอนของการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณที่ตองทําการประเมินคือ 
ความตองการวัตถุดิบและพลังงาน การปลอยมลภาวะสูบรรยากาศ การปลอยของเสียสูแหลงนํ้า ขยะ 
และผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวัฏจักรชีวิต ซึ่งถาขาดขอมูลเหลานี้ ก็ไมสามารถทําการ
ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการได การวิเคราะห
รายการบัญชีขอมูล สามารถจําแนกชนิดของขอมูลในเพื่อการนําเสนอไดหลากหลายรูปแบบ เชน 
แยกตามแตละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต ตามแตตัวกลางของผลกระทบสิ่งแวดลอม (อากาศ นํ้า หรือ
ดนิ) ตามชนิดของกระบวนการ หรือตามแตที่ผูประเมินเห็นสมควร 

การวิเคราะหรายการบัญชีขอมูลสามารถแบงออกไดเปน 4 ลําดับขั้นตอนยอยๆ คือ 

การพัฒนาแผนภาพแสดงกระบวนการในการประเมิน 

แผนภาพจะถูกใชเปนเครื่องมือในการรางและกําหนด Input และ Output ของกระบวนการ
หรือระบบ โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการประเมิน จะเปนการกําหนดขอบเขต
เบ้ืองตน ของชนิดขอมูลที่ตองการในการประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งขอบเขตนี้จะนํามาใชเปนขอบเขต
ของแผนภาพดวยเชนกัน โดยภายในขอบเขตนี้ ระบบกระบวนการจะถูกยุบรวมเปนภาพกระบวนการ
เดียว แสดงใหเห็นเปนภาพของ 1 วัฏจักรชีวิต ที่มี Input และ Output ตามความตองการของระบบ 

ถาแผนภาพแสดงกระบวนการมีความซับซอนมากขึ้น ความแมนยําถูกตองของผลการ
ประเมินและแนวทางการนําไปใชงานยอมตองสูงมากขึ้น และยิ่งไปกวานั้น การประเมินยอมตองใช
เวลาและทรัพยากรในปริมาณที่สูงมากขึ้นเชนกัน ซึ่งการพัฒนาแผนภาพนี้ ควรจะตองแสดงในทุกๆ 
ทางเลือกที่ไดทําการพิจารณา สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินแลวนั้น ก็ควรจะตองอยู
ภายใตขอบเขตเดียวกัน และมีระดับความละเอียดของขอมูลที่เทาเทียมกัน เพราะไมเชนนั้นขอมูลจะ
ไมสามารถเชื่อถือได และไมสามารถเปรียบเทียบกันได 

พัฒนาแผนการเก็บรวบรวมขอมูล 
เม่ือไดกําหนดระดับความแมนยําของขอมูลแลวนั้น ผูประเมินควรทําการพัฒนาแผนการเกบ็

รวบรวมขอมูลขึ้นมา เพ่ือยืนยันถึงคุณภาพและความแมนยําของขอมูล ที่เหมาะสมตามเปาหมายของ
การประเมินวัฏจักรชีวิต โดยองคประกอบหลักของการพัฒนาแผนการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การ
กําหนดเปาหมายคุณภาพของขอมูล การจําแนกชนิดและแหลงของขอมูล การจําแนกตัวบงชี้คุณภาพ
ขอมูล และการพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การกําหนดเปาหมายคุณภาพของขอมูล 

เปาหมายคุณภาพขอมูล จะถูกใชเปนขอบเขตเพื่อสรางความสมดุลระหวางปริมาณเวลาและ
ทรัพยากรที่มี ตอคุณภาพขอมูลที่ตองการ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องของผลกระทบตอ
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ส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย โดยเปาหมายคุณภาพขอมูล จะตองมีความสัมพันธกันกับเปาหมาย
ของการประเมินวัฏจักรชีวิต 

การจําแนกชนิดและแหลงของขอมูล 

ในทุกลําดับขั้นของวัฏจักรชีวิต ทุกหนวยการผลิต และทุกชนิดของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
จะถูกใชเปนเครื่องบงชี้ความสําคัญของแหลงขอมูล และ/หรือชนิดของขอมูลที่ตองการ เพ่ือใหได
ระดับความแมนยําถูกตองและคุณภาพที่เพียงพอกับวัตถุประสงคการประเมิน ซึ่งการจําแนกชนิด
และแหลงของขอมูลที่ตองการ กอนการเริ่มเก็บรวบรวมขอมูล จะชวยในการควบคุมดูแลคาใชจาย
และเวลาที่ตองใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด นอกจากนั้นแลว ปริมาณของขอมูลที่ตองทําการ
เก็บรวบรวม ควรถูกกําหนดขึ้นเชนกัน 

2.3.8. การจําแนกตัวบงชี้คุณภาพขอมูล 

ตัวบงชี้คุณภาพขอมูล จะถูกใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพขอมูลที่ไดรับวา
เหมาะสมตามความตองการหรือไม ดังน้ันการเลือกตัวบงชี้คุณภาพขอมูลจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และสามารถนําไปใชงานไดจริงกับแหลงขอมูลที่เลือกมาใชในการประเมิน ตัวอยางของตัวบงชี้
คุณภาพขอมูลคือ ความถูกตองของขอมูล ความสมบูรณของขอมูล ความเปนตัวแทนของขอมูล
ทั้งหมด ความสม่ําเสมอของขอมูล และความแมนยําของขอมูลเปนตน 

2.3.9. การพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

รายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ควรครอบคลุมในทุกๆ หัวขอที่ตองการประเมิน เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดอายุการใชงานของขอมูล และเพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลในการเก็บขอมูล โดยในการพัฒนารายการสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ส่ิงที่จะตองทํา
การพิจารณา คือ วัตถุประสงคของรายการบัญชีขอมูล ขอบเขตของระบบที่ทําการศึกษา ขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร ชนิดของการใชงานขอมูล ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑคุณภาพขอมูล โครงสราง
วิธีการคํานวณขอมูล และการนําเสนอผลการรวบรวมขอมูล 

 

 

 

2.3.10. เก็บรวบรวมขอมูล 

เม่ือเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามที่ตองการ อาจพบวาบางขอมูลเก็บรวบรวมไดยาก 
หรือไมสามารถรับทราบขอมูลได ทําใหอาจตองมีการพิจารณาขอบเขตของระบบ และ/หรือ
เปาหมายคุณภาพของขอมูลใหม ตามขอมูลที่สามารถเก็บรวบรวมไดจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูลจะประกอบไปดวย การทําวิจัย การเก็บขอมูลจากแหลง และการพบ
กับผูเชี่ยวชาญตางๆ เพ่ือสอบถามขอมูล ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูประเมินอาจจะตองทําการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลและชวยประเมินขอมูล หรือไมก็
อาจจะทําการจัดซื้อจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประเมิน ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมามากมาย 
โดยกอนที่จะทําการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปใดๆ มาใชน้ัน ควรตองมั่นใจวาโปรแกรมนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพตามตองการ โดยบางโปรแกรมอาจมีฐานขอมูลเบื้องตนผนวกมาดวยเชนกัน 

2.3.11. ประเมินผล และรายงานผล 

เม่ือไดจัดเรียบเรียงขอมูลเปนฐานขอมูลแลวนั้น กอนการประเมินผล จะตองทําการ
ตรวจสอบความแมนยําถูกตองของขอมูล วาจะตองรองรับวัตถุประสงคและเปาหมายการประเมินวัฏ
จักรชีวิต หลังจากนั้นจึงทํารายงานผลการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล สําคัญอยางยิ่งที่รายงาน
จะตองอธิบายถึงวิธีการในการวิเคราะห ระบบที่ทําการวิเคราะห ขอบเขตที่กําหนดขึ้น และ
สมมุติฐานทั้งหมดที่ไดตั้งขึ้น 

ผลที่ไดรับจากการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล คือรายงานเชิงปริมาณของคุณภาพมลภาวะ
ที่ถูกปลดปลอยออกสูส่ิงแวดลอม รวมไปถึงปริมาณของวัตถุดิบและพลังงานที่ตองใช การจัดเรียง
รายการขอมูล อาจเปนไปตามลําดับขั้นของวัฏจักรชีวิต ตามตัวกลางสิ่งแวดลอม หรือกระบวนการ
ผลิตตางๆ 

2.3.12. การประเมินผลกระทบ  

คือการประเมินถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลที่ไดรับ
จากการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูล นอกจากนั้นแลว ควรทําการประเมินถึงการหมดลงของแหลง
ทรัพยากรดวยเชนกัน ซึ่งการประเมินผลกระทบนี้จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑและ
กระบวนการกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
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
ประเภทในรูปแบบนี้น้ัน เปนเพราะผลกระทบตางๆ น้ันมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน หรืออีกวิธีหน่ึง
คือ สามารถกําหนดจําแนกขอมูลลงในทุกหมวดที่เกี่ยวของได การจัดแบงประเภทในรูปแบบนี้น้ัน 
เปนเพราะผลกระทบตางๆ น้ันไมมีความสัมพันธใดๆ ตอกัน 

3. การกําหนดคุณลักษณะ 
ในการกําหนดคุณลักษณะจะใชตัวแปรทางวิทยาศาสตร เรียกวาตัวแปรคุณลักษณะ เพ่ือ

แปลงหนวยวัดขอมูลและรวมขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เปนขอมูลบงชี้ตอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
มนุษยและระบบนิเวศน โดยการกําหนดคุณลักษณะจะชวยในการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
รายการบัญชีขอมูลไดภายใตแตละหมวดหมูของผลกระทบ 

4. การทําใหเปนคามาตรฐาน 

การทําใหเปนคามาตรฐานนั้นคือวิธีการที่ใชในการแสดงผลขอมูล เพ่ือใหสามารถ
เปรียบเทียบกันภายในหมวดหมูของผลกระทบได ในขั้นตอนนี้ ขอมูลตางๆ จะถูกทําใหเปนคา
มาตรฐานไดโดยการหารคาตัวบงชี้ดวยคาอางอิงที่กําหนด คาอางอิงน้ีอาจใชคาตางๆ ดังตอไปนี้ 
ปริมาณมลภาวะที่ปลดปลอยหรือปริมาณทรัพยากรที่ใชงานตอพื้นที่ ปริมาณมลภาวะที่ปลดปลอย
หรือปริมาณทรัพยากรที่ใชงานตอพื้นที่ตอคน อัตราสวนของคาอางอิงใดคาหนึ่งตอคาอางอิงทั้งหมด
โดยรวม หรือคาอางอิงที่มีคาสูงที่สุด เปนตน 

ซึ่งเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินวัฏจักรชีวิตนั้น จะเปนเกณฑกําหนดในการ
เลือกคาอางอิงที่เหมาะสม ที่ตองพึงระลึกไวเสมอวาคาขอมูลที่ผานการทําใหเปนคามาตรฐานแลว
น้ันจะสามารถเปรียบเทียบกันไดเฉพาะภายในหมวดหมูเดียวกันเทานั้น เน่ืองจากถาเปนระหวาง
หมวดหมูแลวนั้น คาตัวแปรคุณลักษณะอาจจะผานการคํานวณมาคนละวิธีการทางวิทยาศาสตร ทํา
ใหไมสามารถทําการเปรียบเทียบกันได 

5. การกําหนดแบงกลุม 

การกําหนดแบงกลุม จะเปนการกําหนดแตละหมวดหมูของผลกระทบเปนกลุมๆ ใหญขึ้น 
เพ่ือใหงายตอการแปลผลตามพื้นที่ขอบเขตที่ตองการพิจารณา ซึ่งการกําหนดแบงกลุมน้ันจะรวมไป
ถึงการเรียงขอมูล และการจัดลําดับขอมูลตัวบงชี้ดวยเชนกัน โดยตามหลักการ ISO แลวนั้น การ
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กําหนดแบงกลุมสามารถทําไดคือ การเรียงขอมูลตัวบงชี้ตามคุณลักษณะเชนชนิดมลภาวะหรือ
บริเวณพ้ืนที่ หรือการเรียงขอมูลตัวบงชี้ตามลําดับความสําคัญมากไปหานอย เปนตน 

6. การกําหนดระดับความสําคัญ 

ในขั้นตอนการกําหนดระดับความสําคัญ จะเปนการกําหนดระดับความสําคัญใหกับแตละ
หมวดหมูของผลกระทบ โดยระดับความสําคัญนั้นจะขึ้นอยูกับความสําคัญของแตละหมวดหมู หรือ
ความสัมพันธกันระหวางหมวดหมู โดยการกําหนดระดับความสําคัญนี้มีความสําคัญในฐานะของ
การเปนตัวสะทอนใหทราบวัตถุประสงคการประเมินและผลการประเมินวัฏจักรชีวิต แตเน่ืองจาก
การกําหนดระดับความสําคัญนี้ไมไดเปนวิธีการที่สามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร ดังน้ันจึงสําคัญ
อยางยิ่งที่วิธีการในการกําหนดระดับความสําคัญ จะตองถูกอธิบายออกมาเปนเอกสารอยางละเอียด 

โดยทั่วไปแลว การกําหนดระดับความสําคัญจะประกอบไปดวย การจําแนกคาขอมูลที่จาํเปน 
การกําหนดระดับความสําคัญของแตละผลกระทบ และการประยุกตใชคาระดับความสําคัญ ซึ่งคา
ขอมูลที่ไมไดถูกกําหนดระดับความสําคัญ ควรไดรับการแสดงผลขอมูลที่ควบคูกันไปกับขอมูลที่ผาน
การกําหนดระดับความสําคัญ ตามวิธีการที่ไดอธิบายอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถนําผลขอมูลไปใช
งานไดอยางถูกตอง 

7. การประเมินผลและรายงานผล 

เม่ือไดทําการคํานวณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เปนไปไดขึ้นมาแลวนั้น ขั้นตอนตอไปคือ
การตรวจสอบความถูกตองแมนยําของขอมูล ระดับความถูกตองแมนยําของขอมูลควรเหมาะสมกับที่
ไดกําหนดไวในเปาหมายและวัตถุประสงคของการประเมินวัฏจักรชีวิต ดังน้ันเมื่อไดจัดทํารายงานผล
การประเมินผลกระทบ ควรจะตองอธิบายอยางชัดเจนถึงวิธีการที่ใชในการประเมิน นิยามถึงระบบที่
ทําการวิเคราะหและขอบเขตที่กําหนดขึ้น และสมมติฐานทั้งหมดที่ไดตั้งขึ้นในการวิเคราะหรายการ
บัญชีขอมูล 

2.4. การแปลผล และประเมินการปรับปรุง (Interpretation) 

การแปลผล และประเมินการปรับปรุงจะเปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินวัฏจักรชีวิต 
โดยจะเปนวิธีการที่ทําการจําแนก ตรวจสอบและประเมินผลขอมูลทั้งหมด ที่ไดรับมาจากการ
วิเคราะหรายการบัญชีขอมูลและการประเมินผลกระทบ เพ่ือนําขอมูลนั้นมาทําการประเมินการ
ปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ลําดับขั้นตอนในการศึกษาผลประเมิน เปนดังตอไปนี้ 

1. การจําแนกหัวขอที่สําคัญ 
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จะเปนการทบทวนขอมูลที่ไดรับจากทั้ง 3 ขั้นตอนหลักของการประเมินวัฏจักรชีวิต เพ่ือ
จําแนกหัวขอที่สําคัญ ที่มีความเกี่ยวของกับในขั้นตอนของการวิเคราะหรายการบัญชีขอมูลและการ
ประเมินผลกระทบ ทั้งผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือการบริการ เพราะเนื่องจากปริมาณขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมามีคอนขางมาก ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมที่จะทําการประเมินเฉพาะขอมูลหัวขอที่สําคัญ 
เพ่ือใหมีการใชเวลาและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินคาความสมบูรณ ความถูกตอง และความแมนยําของขอมูล 

ในขั้นตอนของการประเมินคาความสมบูรณ ความถูกตอง และความแมนยําของขอมูลจะ
เปนขั้นตอนที่สรางความเชื่อมั่นใหกับผลการประเมินวาถูกตอง  ซึ่งจะตองทําการประเมินใน 3 
หัวขอหลัก ๆ คือ 

ก)  ความสมบูรณของขอมูล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการตรวจสอบขอมูลตางๆ ที่สําคัญ วาไดผานการเก็บรวบรวมอยาง
ถูกตองและสมบูรณ เพ่ือใหสามารถทําการตรวจสอบไดวาขอมูลนั้นๆ มีความสอดคลองกับขอบเขต
การประเมิน ซึ่งบางกรณีอาจพบวาขอมูลไมสมบูรณ ก็ตองรายงานผล เพ่ือใหสามารถประเมินผล
กระทบได 

ข)  ความถูกตองของขอมูล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล 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
ส่ิงแวดลอมนอยที่สุด และ/หรือตอหัวขอที่ไดใหความสําคัญไว ดังที่ไดระบุไวในวัตถุประสงคและ
เปาหมายการศึกษา 

หลังจากการสรุปผลเสร็จส้ิน ผูประเมินจะตองทําการรายงานผลการประเมินวัฏจักรชีวิต 
โดยรายงานควรจะตองครอบคลุมในทุกหัวขอการประเมิน เขาใจงายและมีการจัดเรียงหัวขอที่ชัดเจน 
ซึ่งจะประกอบไปดวยหัวขอหลักๆ คือ ผลการประเมิน ขอมูล วิธีการประเมิน สมมุติฐาน และ
ขอจํากัดตางๆ พรอมทั้งรายละเอียดที่เพียงพอในการทําความเขาใจ 
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2.5. ผลของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) 

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ จะชวยใหผูที่ตองทําการตัดสินใจในองคกร สามารถ
เลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่เปนผลกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งขอมูล
เหลานี้ สามารถนําไปใชวิเคราะหรวมกนักับขอมูลอื่นๆ เชนตนทุน ราคา หรือประสิทธิภาพการผลิต 
ในการเลือกผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด นอกจากนั้นแลว การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตสามารถจําแนกผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่มีความสัมพันธกัน โดยสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งได เชน การ
กําจัดมลภาวะทางอากาศสามารถทําไดโดยการเพิ่มผลกระทบดานน้ําเสีย เปนตน และ/หรือจาก
หน่ึงวัฏจักรชีวิต เปนอีกหน่ึงวัฏจักรชีวิต เชนการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมเพ่ือลดการใชงาน
วัตถุดิบ เปนตน 

ถาไมไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ อาจไมไดทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง เพราะเปนเรื่องนอกเหนือจากการ
วิเคราะหและประเมินกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ 

ผลของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ สามารถชวยใหผูทําการศึกษาไดรับ
ขอมูลผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ โดยผูทําการศึกษา สามารถที่จะ 

1. พัฒนาระบบการประเมินผลตอส่ิงแวดลอมตามลําดับ ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑที่ตองการ
ศึกษา 

2. วิเคราะหการแลกเปลี่ยนทางดานสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ 
โดยเฉพาะ เพ่ือใหผูถือผลประโยชนไดรับทราบ และยอมรับแนวทางของแผนการจัดการทาง
ส่ิงแวดลอม 

3. แสดงปริมาณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตออากาศ นํ้า และพื้นดิน โดยสัมพันธกันกับแตละชวง
ของวัฏจักรชีวิต หรือแตละกระบวนการที่สําคัญ 

4. ชวยในการจําแนกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ภายในแตละชวง
ของวัฏจักรชีวิตและสิ่งแวดลอมแตละแขนง 

5. ประเมินผลกระทบตอมนุษยและระบบนิเวศนจากปริมาณการใชทรัพยากร และมลภาวะใน
ส่ิงแวดลอมจากอุตสาหกรรมตอชุมชน ตอภาคพื้น และตอโลก 

6. เปรียบเทียบผลกระทบตอสุขภาพและระบบนิเวศนระหวางผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่
ใกลเคียงกัน หรือจําแนกผลกระทบของผลิตภัณฑหรือกระบวนการใดๆ โดยเฉพาะ 

7. จําแนกผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแบบเฉพาะดานใดดานหนึ่งที่เปนจุดสนใจ 
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3. กรณีศึกษาของการใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) จํานวน 
3 กรณี 

3.1. การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS8 

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมการขยายตัวที่เพ่ิมมากขึ้น มีการขยายตัวอยางตอเนื่องของ
ผูใชบริการและผูใหบริการ แตยังไมมีการศึกษาอยางจริงจังถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยหัวขอที่
สนใจกันเปนพิเศษนั้นมีเพียงเรื่อง การแผรังสีของเสาอากาศ หรือปริมาณการใชพลังงานของระบบ
สลับสัญญาณ ดังน้ันการประเมินวัฏจักรชีวิต จึงเปนการเสริมสรางการปรับปรุงระบบใหเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

3.1.1. เปาหมายและขอบเขต 

เปาหมายของการประเมินวัฏจักรชีวิตครั้งน้ี คือการศึกษาความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมจาก
การใชงานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในอนาคตเมื่อมีการใชงาน
ระบบมากขึ้น โดยการประเมินจะทําการวิเคราะหครอบคลุมทั่วทั้งระบบและการใหบริการ อันไดแก 
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฐานสงสัญญาณ เสาอากาศ ระบบสลับสัญญาณ รวมไปถึงอุปกรณภาคพื้นดิน ซึ่ง
การประเมินวัฏจักรชีวิตนี้จะไดทําการประเมินระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ควบคูกันไปดวย เพ่ือ
เปนการศึกษาเปรียบเทียบ 

การศึกษาจะเปนการประเมินวัฏจักรชีวิตของ 1 หนวยพื้นฐาน โดยหนวยพื้นฐานของระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ทําการศึกษา คือขอมูล 1 Gbit (ขอมูลทั้งหมดของการสื่อสารแบบ Voice และ 
Non-Voice) ซึ่งจะตองทําการประเมิน เพ่ือทําใหเปนคาผลกระทบมาตรฐานตอหนวยพื้นฐานของแต
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 น้ันยังอยูในขั้นตอนการพัฒนา จึงยัง
ไมมีขอมูลจริงมาใชประกอบการประเมิน ดังน้ันจึงใชขอมูลของระบบสื่อสาร GSM มาตั้งเปน
สมมติฐานวามีคาเทาเทียมกัน เชนขอมูลปริมาณการใชพลังงานของอุปกรณ เปนตน โดยขอมูลบาง
ชนิดก็จะตั้งสมมติฐานวามีการแปรผันตรงตามปริมาณการสงผานขอมูลของระบบเครือขาย เชน 
ปริมาณการใชพลังงานของระบบเครือขาย เปนตน คุณภาพของขอมูลที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ 
ทั้งขอมูลกระบวนการผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่และสถานีฐานสงสัญญาณ รวมไปถึงการดําเนินการของ
ระบบ โดยขอมูลหลักๆ จะเก็บรวบรวมจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศสวิสเซอรแลนดชวงป 
พ.ศ. 2547 

ชวงวัฏจักรชีวิตของแตละอุปกรณในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ จะไดพิจารณาตามขอมูลที่ไดรับ 
เชน เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ก็จะมีวัฏจักรชีวิตอยูที่ 1 ป ตามความรวดเร็วของการพัฒนารูปแบบ
และเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ ในขณะที่องคประกอบอื่นๆ ของระบบก็จะมีชวงวัฏจักรชีวิตที่
แตกตางกันตั้งแต 5 ปถึง 15 ป สําหรับในสวนของอุปกรณอิเล็คทรอนิกตางๆ จะประเมินจาก
องคประกอบพื้นฐานตามขนาดของอุปกรณน้ันๆ โดยจะคํานึงถึงการไดมาของวัตถุดิบ เชนการทํา
เหมืองแรโลหะ ดวยเชนกัน 

ความตองการพลังงานจําเพาะตอหนวยองคประกอบของระบบ UMTS และ GSM น้ันมีความ
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 การปลอยของเสียสูส่ิงแวดลอมไดรับการประเมินผล ทั้ง
การสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน และระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับระบบโทรศัพท
บาน ซึ่งมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นนั้น สวนหน่ึงมาจากกระบวนการผลิตอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
และอีกสวนนั้นมาจากการผลิตพลังงานเพื่อกระบวนการผลิต หรือมลพิษทางน้ําเชน COD น้ันเกิดขึ้น
จากการใชนํ้ามันเปนวัตถุดิบ โดยเมื่อศึกษาขอมูลแลวนั้น พบวาสําหรับปริมาณขอมูล 1 Gbit ที่สง
สัญญาณนั้น การสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่จะใชวัตถุดิบมากกวา และจะเกิดเปนมลพิษ
มากกวา การสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับระบบโทรศัพทบาน อันเนื่องมาจากปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาที่สูงกวา และอายุการใชงานที่ส้ันของตัวโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ในหลายๆ รายการตามบัญชีขอมูล จะพบวาโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีอิทธิพลตอขอมูลเหลานั้น 
ยกเวนแตทองแดงและยูเรเนียม ซึ่งวัตถุดิบทองแดงมักจะถูกจัดเปนวัตถุดิบหลักของการผลิต
สายไฟฟา ในขณะที่ยูเรเนียม จะแสดงถึงปริมาณการใชไฟฟา ที่ตนกําเนิดมาจากพลังงานนิวเคลียร 
จึงทําใหสถานีฐานสงสัญญาณนั้นมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวาโทรศัพทมือถือถึง 7 เทา อัน
เน่ืองมาจากปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งผลการประเมินวัฏจักรชีวิตโดยวิธีการ Eco-
Indicator’99 น้ันพบวา ผลกระทบตางๆ ตอส่ิงแวดลอม สําหรับการสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่
กับโทรศัพทบาน จะมีคาที่สูงมากกวาการสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ระบบโทรศัพทบานนั้นมีการใชงานทองแดงสําหรับสายสงสัญญาณในปริมาณที่สูง 

กระบวนการผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่เปนชวงที่เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวา เน่ืองจาก
เครื่องโทรศัพทน้ันมีอายุการใชงานที่ต่ํา โดยในการใชงานเครื่องโทรศัพทระบบ UMTS จะเกิดเปน
ผลกระทบในสัดสวนเพียงรอยละ 5 ของผลกระทบทั้งหมด และเทากับรอยละ 15 ในระบบ GSM 
เน่ืองดวยกระบวนการผลิตองคประกอบอิเลคทรอนิคสน้ันเกิดผลกระทบมากที่สุด  โดยกระบวนการ
ผลิตแผนวงจรนั้นเกิดเปนผลกระทบที่สูงถึงรอยละ 40 – 50 ของผลกระทบทั้งหมดตอส่ิงแวดลอม 
โดยสวนใหญนั้นเนื่องมาจากการใชพลังงานในการผลิต การทําแมพิมพเซมิคอนดัคเตอร และการใช
งานโลหะทองและเงินในการผลิต โดยขั้นตอนของการขนสงน้ันเกิดเปนผลกระทบสูงถึงรอยละ 18 
ถึง 25 เพราะการขนสงทางอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1  ขอมูลปริมาณการใชวัตถุดิบและการปลอยของเสียสูส่ิงแวดลอมในระบบโทรศัพท 
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 

มลภาวะทางอากาศ 

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 

มลภาวะทางน้ํา 

COD kg 0.09 0.09 

ซัลเฟต kg 1.37 x 10-1 1.02 x 10-1 

สังกะสี kg 0.0002 0.0001 

ที่มา: Emmenegger M. F. et al.,2004 

ในสวนของสถานีสงสัญญาณ จะตรงกันขามกับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภายใตชวงของ
การใชงานจะเกิดเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวา โดยคิดเปนรอยละ 85 ของผลกระทบ
ทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานีสงสัญญาณนั้นมีอายุการใชงานที่นานกวา โดยผลกระทบหลักน้ันเกิดขึน้
จากการใชพลังงานภายในสถานี 
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การศึกษาวิเคราะหการตอบสนองตอผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากวัฏจักรชีวิตของ
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ น้ันใหผลการศึกษาวาถาเพิ่มวัฏจักรชีวิตของเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นจาก 
1 ป เปน 4 ป น้ันจะสามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดถึงรอยละ 40 ในขณะที่ถาวัฏจักรชีวิต
ลดลงเหลือเพียงครึ่งป จะเกิดเปนผลกระทบเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ 40 

การเปรียบเทียบระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS กับระบบ GSM สามารถจําแนกออกไดตาม
หนวยที่ตองการ สําหรับการประเมินผลกระทบตอ 1 หนวย Gbit น้ันพบวา ระบบ UMTS จะเกิดเปน
ผลกระทบนอยกวาระบบ GSM ในทุกๆ ดาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากระบบ UMTS มีการสงผานขอมูลที่
รวดเร็วกวา ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบผลกระทบกับปริมาณความตองการใชนํ้ามันในการเดินทาง สําหรับ
การสงผานขอมูล 1 หนวย Gbit ในระบบ GSM จะใชปริมาณพลังงานเทากับการเดินทางดวยรถยนต
เปนระยะทาง 220 กิโลเมตร ในขณะที่ระบบ UMTS จะเทียบเทากับการเดินทางเพียง 150 
กิโลเมตร 

3.1.4 การแปลผลและการสรุปผล 
จากมุมมองในดานสิ่งแวดลอม เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่น้ันเปนองคประกอบหลักของระบบ    

ซึ่งอายุการใชงานของเครื่องโทรศัพทที่ส้ันนั้นถือไดเปนบทบาทหลักที่สรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
อายุการใชงานเพียง 1 ป น้ันนอยมาก ถาสามารถสนับสนุนใหมีการใชงานเครื่องโทรศัพทให
ยาวนานมากขึ้น ยอมเปนผลที่ดีขึ้นตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก สําหรับการใชวัตถุดิบตางๆ ในการ
ผลิตนั้นเปนบทบาทสําคัญเชนกัน ซึ่งผูผลิตควรทําการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีการใช
วัตถุดิบอยางคุมคา องคประกอบรองลงมาของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่คือสถานีสงสัญญาณ โดย
บทบาทหลักที่สรางผลกระทบ คือ ชวงของการใชงาน และผลกระทบหลักตอส่ิงแวดลอมคือปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟาของสถานี  การลดผลกระทบสามารถทําไดหลายวิธีการ ซึ่งเปนเรื่องที่ทางผู
ใหบริการระบบจะตองใหความสําคัญ  เน่ืองจากระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ UMTS น้ันมีอัตราการ
สงผานขอมูลที่สูงกวาระบบ GSM จึงทําใหเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอขอมูลสงผานที่นอยกวา 
แมวาระบบ UMTS จะมีปริมาณการใชพลังงานที่สูงกวาและกระบวนการผลิตเครื่องโทรศัพทจะ
ซับซอนมากกวาก็ตาม ระบบ GSM น้ันเปนระบบที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว แตระบบ UMTS น้ันยัง
อยูในชวงเริ่มตนของการศึกษา ดังน้ันเมื่อมีการใชงานระบบ 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
ทําการศึกษาถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชีวอนามัย  ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ LCD และ 
CRT (Cathode Ray Tube) ทั้งน้ีเพราะทางบริษัทตางก็ตองการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  ในขณะที่ผูใชงานก็ตองการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนผลกระทบ
นอยที่สุดเชนกัน โดยตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ จอภาพ LCD ขนาด 15 น้ิว และจอภาพ CRT 
ขนาด 17 น้ิว  

3.2.1. วิธีการศึกษา 
เม่ือไดทําการกําหนดนิยามขอบเขตของการศึกษาวัฏจักรชีวิตแลวนั้น กลุมศึกษาจะไดทํา

การเก็บรวบรวมขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบ ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ทั้งขอมูลขาเขา
และขอมูลขาออกในเชิงปริมาณ จากนั้นจะไดทําการประเมินผลกระทบและแปลผลกระทบของวัฏ
จักรชีวิตของจอมอนิเตอรที่ทําการศึกษา 

3.2.2. เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบเขตของระบบ 

เปาหมายของการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตครั้งน้ีคือการสรางพื้นฐานในทางวิทยาศาสตร
ของการประเมินผลกระทบตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ LCD และ CRT ทั้งน้ีเพราะมีการศึกษา
ในเรื่องนี้นอยมาก ซึ่งผลิตภัณฑที่นํามาทําการศึกษาในครั้งน้ีน้ันเปนจอภาพแบบมาตรฐานที่ทํา
หนาที่เปนตัวกลางแสดงผลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับผูใชงาน ซึ่งจอภาพทั้ง 2 ชนิด ใช
เทคโนโลยีการแสดงผลที่แตกตางกัน และใชองคประกอบที่แตกตางกัน CRT เปนเทคโนโลยีที่ใช
ความตางศักยยิงอิเล็คตรอน ไปกระทบกระจกหนาจอ เพ่ือใหเกิดเปนภาพ  ในขณะที่ LCD จะ
ประกอบไปดวยแผนกระจก 2 แผน โดยมีวัสดุของเหลวคริสตัลทําหนาที่กรองแสง ที่เกิดจาก
หลอดไฟดานหลัง เพ่ือใหเกิดเปนภาพ 

ในการประเมินวัฏจักรชีวิต จอภาพทั้ง 2 ชนิดจะถูกตั้งสมมุติฐานวามีการใชงานเทาๆ กัน 
และเปนชวงที่ เหมาะสมคือมีการหยุดการใชงานของจอภาพกอนที่จะไมสามารถใชงานได 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 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
การกําจัดเมื่อเปนของเสีย ซึ่งขอมูลจะถูกนํามาทําการจัดเรียงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูก
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
เพ่ิมเติมตอไป ซึ่งจะตองไดรับการแจกแจงคุณภาพขอมูลในการแปลผลการประเมินดวยเชนกัน 

3.2.4. การประเมินผลกระทบวัฏจักรชีวิต 

จากขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบ ขอมูลจะตองถูกจัดลงในแตละหัวขอของผลกระทบที่
เกิดขึ้น และมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  โดยหัวขอผลกระทบในการศึกษาวัฏจักรชีวิตครั้งน้ี คือ 

- การใชวัตถุดิบจากแหลงที่เกิดขึ้นไดใหม 

- การใชวัตถุดิบจากแหลงที่ไมสามารถเกิดขึ้นใหมได 

- ปริมาณการใชพลังงาน 

- สภาวะโลกรอน 

- การทําลายโอโซน 

- สภาวะฝนกรด 

- สภาวะหมอกควันพิษ 

- ฝุนละอองในอากาศ 

- การปนเปอนของน้ํา 

- คุณภาพน้ํา BOD 

- คุณภาพน้ํา ปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา 
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- การกาํจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

- การกาํจัดขยะอันตรายแบบฝงกลบ 

- การกาํจัดขยะกัมมันตภาพรงัสีแบบฝงกลบ 

- การแผกัมมันตภาพรังสี 

- ผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน 

- ผลกระทบเรื้อรังตออาชีวอนามัย 

- มลพิษทางกลิ่น 

- มลพิษทางน้าํ 

- มลพิษทางดิน 

ซึ่งจากแตละหัวขอ ขอมูลตามบัญชีรายการวัตถุดิบจะถูกจําแนก และแสดงผลเปนคะแนนตอ
ผลกระทบ เพ่ือทําการจําแนกและประเมินผลการศึกษาขอมูล 

ผลการประเมินวัฏจักรชีวิต 

ในการศึกษามีหัวขอผลกระทบมากมายและหลายๆ หัวขอก็มีหนวยที่แตกตางกัน จึงทําใหไม
สามารถเปรียบเทียบผลกระทบในแตละหัวขอได อยางไรก็ตาม การจําแนกขอมูลในแตละหัวขอก็ยัง
สามารถแสดงแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือลดผลกระทบในแตละหัวขอได 

ก)  ผลกระทบวัฏจักรชีวิตของจอภาพ CRT และ LCD 

ในแตละหัวขอผลกระทบสามารถแสดงผลการประเมินไดดังตาราง ที่ 1 โดยขอมูลนั้น
สามารถนํามาแสดงผลในทางกราฟฟคไดดวยตัวโปรแกรม เพ่ือเปรียบเทียบแตละหัวขอผลกระทบ 
เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบหลัก และผลกระทบรองลงไป 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินวัฎจักรชีวิต 
หัวขอผลกระทบ หนวย จอภาพ CRT จอภาพ LCD 
การใชวัตถุดิบจากแหลงที่เกิดขึ้นไดใหม kg 1.31 x 104 2.80 x 103 

การใชวัตถุดิบจากแหลงที่ไมสามารถเกิด  ขึ้น
ใหมได 

kg 6.68 x 102 3.64 x 102 

ปริมาณการใชพลังงาน 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 

มลพิษทางนํ้า tox-kg 2.25 x 10-1 5.19 

มลพิษทางดิน tox-kg 1.97 x 103 8.94 x 102 

ที่มา: Soclof M L.,Overly J.G., andGeibig J.R., 2005  
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ผลการประเมินเปรียบเทียบพบวาจอภาพ LCD น้ันมีผลกระทบที่มากกวาจอภาพ CRT เพียง
แคหัวขอของการปนเปอนของน้ําและมลพิษทางน้ํา ในขณะที่ถาไดทําการพิจารณาถึงเฉพาะชวงของ
การผลิตจอภาพแลวนั้น จอภาพ LCD จะเกิดเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากกวาจอภาพ CRT ใน 
8 หัวขอ อันไดแก การกําจัดขยะกัมมันตภาพรังสีแบบฝงกลบ สภาวะโลกรอน การทําลายโอโซน 
การปนเปอนของน้ํา การแผกัมมันตภาพรังสี ผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน มลพิษทางน้ํา 
และมลพิษทางดิน 

ข)  การดูแลติดตามหัวขอผลกระทบวัฏจักรชีวิตที่ตองการศึกษา 

ในการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการปรับปรุงพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม ในแตละหัวขอ
ผลกระทบควรไดรับการศึกษา เพ่ือจําแนกถึงชวงของวัฏจักรชีวิต หรือวัตถุดิบใดๆ ที่เปนตัวการหลัก
ของผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เม่ือศึกษาถึงบัญชีรายการวัตถุดิบ ผลการประเมินแสดงใหเห็นวาใน
ดานพลังงาน จอภาพ LCD จะเกิดเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาจอภาพ CRT ซึ่งจะเห็นไดชัด
ในชวงของการใชงานที่จอภาพ CRT มีปริมาณการใชพลังงานที่สูงกวามาก และในชวงของการผลิต
เชนกันที่พลังงานจะถูกใชไปกับการผลิตกระจกจอภาพ CRT ซึ่งคิดไดเปนรอยละ 73 ของปริมาณ
การใชพลังงานตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งแหลงพลังงานนั้นก็มาจากพลังงานเชื้อเพลิง ในขณะที่ชวงของ
การใชงานจะใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก 

และปริมาณการใชพลังงานไฟฟานี้เอง ที่จะเปนกระจกสะทอนใหเห็นถึงอีก 1 ผลกระทบ
หลักคือสภาวะโลกรอน  เ น่ืองมาจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟานั้นกอให เกิดก าซ
คารบอนไดออกไซดเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนตัวการหลักของสภาวะโลกรอน ซึ่งจอภาพ CRT จะมีการ
ใชพลังงานไฟฟาที่สูงในชวงของการใชงาน ดังน้ันชวงของการใชงานจอภาพ CRT จึงเปนชวงที่
สัมพันธกันกับสภาวะโลกรอนมากที่สุด ซึ่งคิดไดเปนรอยละ 64 ของปริมาณผลกระทบดานสภาวะ
โลกรอนของจอภาพ CRT ตลอดชวงวัฏจักรชีวิต แตในขณะที่ชวงของการผลิตจอภาพทั้ง 2 ชนิดจะ
เกิดเปนผลกระทบตอสภาวะโลกรอนพอๆ กัน 

เม่ือศึกษาถึงผลกระทบอื่นๆ ตามบัญชีรายการวัตถุดิบ พบวามีสารเคมีหลายรายการที่มี
ความเสี่ยงตอมลภาวะและเปนผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชน โดยผลกระทบนี้จะถูก
ปลดปลอยออกมาในชวงของการใชงานจอภาพ ซึ่งมีการใชปริมาณพลังงานไฟฟาที่สูง โดยกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดจะถูกจัดใหเปนตัวการหลักในการกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในชวงของการใช
งาน แตเม่ือทําการพิจารณาผลกระทบเรื้อรังตอสุขภาพประชาชนใหมอีกครั้ง โดยแยกผลกระทบจาก
กาซซัลเฟอรไดออกไซดออกไปจะพบวา กลายเปนชวงของการผลิตจอภาพทั้ง 2 ชนิดที่กอใหเกิด
ผลกระทบดานนี้ 
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ค)  การปรับปรุงผลการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

จากที่ไดกลาวไวเบ้ืองตนแลววา ขอมูลปริมาณการใชพลังงานในการผลิตกระจกจอภาพที่ไม
สามารถยืนยันความถูกตองของขอมูลได โดยขอมูลของจอภาพ LCD น้ันถูกคํานวณขึ้นมาจากขอมูล
ของการผลิตกระจกจอภาพ CRT โดยตัดขอมูลวัตถุดิบที่มีตะกั่วผสมอยูออกไป และเชนเดียวกัน 
ขอมูลการผลิตกระจกจอภาพ CRT เองก็มีความหลากหลาย ไมเกาะกลุมกัน ทําใหการประเมิน
จะตองทําการคํานวณ เพ่ือปรับปรุงความนาเชื่อถือของขอมูลในผลการวิเคราะหวัฏจักรชีวิต ใหขอมูล
มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

ในการปรับปรุงขอมูลนี้เอง จะเกิดเปนผลกระทบตอการประเมินวัฏจักรชีวิต ทั้งในชวงของ
การจัดหาวัตถุดิบและชวงของการผลิต เพราะปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดไดถูกกําหนดไวใน
ขอบเขตของการประเมิน ซึ่งผลการประเมินวัฏจักรชีวิตหลังการปรับปรุงขอมูลจะมีความ
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบวาจอภาพ LCD มีผลกระทบตางๆ ที่สูงกวาผลกระทบของจอภาพ CRT เพ่ิม
มากขึ้นกวาเดิม โดยเมื่อศึกษาถึงปริมาณการใชพลังงานแลว แตเดิมกระบวนการผลิตจอภาพ CRT 
จะมีการใชพลังงานสูงที่สุด ประมาณ 18,000 MJ ตอหนวยผลิต แตเม่ือมีการปรับปรุงขอมูล ชวง
ของการใชงานจะเกิดเปนผลกระทบหลักตอการใชพลังงาน โดยมีการใชพลังงานประมาณ 2,300 
MJ ตอหนวยผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชพลังงานหลักของการผลิตจอภาพ CRT คือการใชพลังงานใน
การผลิตกระจกจอภาพนั่นเอง 

1. การสรุปผลการประเมินวัฏจักรชีวิต 

ตลอดชวงวัฏจักรชีวิตของจอภาพ CRT และ LCD กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหลายๆ 
หัวขอ ซึ่งผลการประเมินนี้สามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบผลกระทบกับเทคโนโลยีคูแขง หรือ
การนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปนผลกระทบที่ลดนอยลง ซึ่งการวิเคราะห
ประเมินแยกยอยไปยังแตละหัวขอของผลกระทบ ก็จะเปนผลดีกับผูที่ตองการจําแนกและปรับปรุงใน
แตละหัวขอผลกระทบยอยๆ 

หลายหัวขอผลกระทบนั้นพบวามีขอมูลปริมาณการใชพลังงานในการผลิตกระจกจอภาพ 
CRT เปนขอมูลหลัก ดังน้ันเมื่อมองลงไปในการปรับปรุงพัฒนาการใชพลังงาน ก็ควรเนนหนักไปยัง
การลดการใชพลังงานในกระบวนการผลิตกระจกจอภาพ CRT และรวมไปถึงการลดปริมาณการใช
พลังงานในการผลิตจอภาพ LCD ดวยเชนกัน 
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3.3.  การศึกษาเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของวัสดุปูพื้น กระเบื้องหินออน และกระเบื้อง
เซรามิก10 

วัสดุปูพ้ืน 2 ชนิด : กระเบื้องเซรามิก และ หินออน ถูกนํามาศึกษาเปรียบเทียบอยางเปน
ระบบถึงผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมโดยใชเทคนิค LCA  ซึ่งวัสดุปูพ้ืนถือเปนสินคาที่สําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศอิตาลี และ ในปจจุบันกลุมประเทศในยุโรปก็กําลังใหความสนใจตอผลกระทบ
ของวัสดุกอสรางที่มีตอส่ิงแวดลอม  อิตาลีเปนประเทศที่สําคัญลําดับตนๆ ของโลกในการเปนผูผลิต
วัสดุปูพ้ืนประเภทกระเบื้องเซรามิกและหินออน  โดยมีกําลังการผลิตกระเบื้องเซรามิกประมาณรอย
ละ 18 ของปริมาณการผลิตกระเบื้องเซรามิกของโลก และมีกําลังการผลิตหินออนประมาณรอยละ 
23 ของปริมาณการผลิต    หินออนของโลก  กระเบื้องเซรามิกสามารถแบงออกตามลักษณะการ
เคลือบและวิธีการเผาได 3 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงการแบงชนิดของกระเบื้องตามลักษณะการเคลือบและจํานวนรอบการเผา 

 เคลือบ รอบการเผา 
1. กระเบื้องเซรามิกแบบไมเคลือบ (เผาที่อุณหภูมิต่ํามีทั้ง
แบบที่เปนเนื้อสโตนแวรที่เปนสีแดง และแบบที่เปนเนื้อ
พอรซเลนที่เปนสีขาว 

2. กระเบื้องเซรามิกแบบเคลือบและเผา 2 ครั้ง (เผาครั้งที่ 1 
กอนเคลือบและเผาครั้งที่ 2 หลังทําการตกแตงลวดลาย
และเคลือบแลว 

3. กระเบื้องเซรามิกแบบเคลือบและเผา 1 ครั้ง (เผาครั้งเดียว
หลังจากทําการตกแตงลวดลายและเคลือบแลว 

 
 
มี 
 
มี 

ไมมี 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 

2 ครั้ง 
 

 

ในป ค.ศ. 1998 อิตาลีผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนมากกวา 600 ลานตารางเมตร  โดยรอย
ละ 57 เปนกระเบื้องชนิดเผา 1 ครั้ง  รอยละ 15 เปนกระเบื้องชนิดเผา 2 ครั้ง และ รอยละ 22 
เปนกระเบื้องเนื้อพอรซเลน  ในกรณีศึกษานี้จะเปนการศึกษาเฉพาะกระเบื้องปูพ้ืนชนิดเผา 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 
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3.3.1. ขอบเขตการศึกษา 
 ระบบของผลิตภัณฑที่จะใชในการศึกษา คือ วัสดุปูพ้ืนประเภท กระเบื้องเซรามิ

กแบบเผา 1 ครั้ง และหินออนที่นํามาใชปูพ้ืน  โดยจะศึกษาแตละตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
ตลอดการใชงานเปนระยะเวลา 40 ป  โดยการศึกษาจะครอบคลุมถึงตลอดชีวิตการใชงานของวัสดุปู
พ้ืนทั้ง 2 ประเภท  แตจะไมรวมถึงวัสดุที่ใชในการยึดกระเบื้องหรือหินออนติดกับพื้น และวัดสุที่ใชใน
การลางและทําความสะอาดพื้น  เน่ืองจากขาดขอมูลที่มีรายละเอียดที่เพียงพอตอการศึกษา   

นอกจากนี้การศึกษานี้ยังจะไมรวมถึง 

- การระเหยของหินปูนตามธรรมชาติและตะกอนเสียจากการบําบัดน้ําเสีย (กระเบื้อง) 
- การผลิตและการใชขี้ผึ้ง (Wax) ขัดมันพื้นหินออนตลอดใชงาน (หินออน) 
- การใชแผน/ลวดหินออนในการตัดและตกแตงหินออน (หินออน) 

3.3.2. สมมุติฐาน 

ไดมีการตั้งสมมุติฐานสําหรับผลิตภัณฑที่จะทําการศึกษาทั้ง 2 ระบบ ดังน้ี 

1. ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิตเทียบกับปริมาณการใชไฟฟาใน
ประเทศอิตาลี 

2. ระยะทางในการขนเศษวัสดุที่ใชในการบรรจุหีบหอจากบริเวณจัดเก็บไปยังเตาเผา
ขยะซึ่งมีระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร 

3. ระยะทางในการขนเศษวัสดุของแข็งไปยังบริเวณฝงกลบประมาณ 20 กิโลเมตร 

 กระเบื้องเซรามิก 
4. มีนํ้าหนักเฉลี่ย 18 กิโลกรัมตอ 1 ตารางเมตร 
5. แหลงผลิตอยูใน Sassuolo, Emilia-Romagna (ทางตอนเหนือของอิตาลี) 
6. มีการนําเขาวัตถุดิบมาจากประเทศตางๆ ดังแสดงใน Italian Trade Statistics 
7. สวนผสมของ Flue Gas วัดที่ Down Stream ของ Exhaust Scrubber และของ 

Abatements Plants คาที่วัดไดจะแสดงเปนคาเฉลี่ยของแตละโรงงานในแตละอําเภอ 
8. ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ถูกนํามาใชในระบบการผลิต 
9. คาเฉลี่ยของอายุการใชงานกระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนอยูที่ประมาณ 20 ป โดยคิดจาก

ลักษณะการใชงานของผูบริโภคและคุณสมบัติทั่วไปของกระเบื้องเซรามิก 
10. ปริมาณและราคาตนทุนของวัตถุดิบที่เปนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

กระเบื้องมีมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและราคาของกระเบื้องที่ผลิตออกไป
ขาย  ดังน้ันมูลคาในสวนนี้จึงไมถูกนํามาคิดในการศึกษา 
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หินออน 

1. มีความหนา 1.8 เซนติเมตรและมีนํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 48.6 กิโลกรัมตอ 1 
ตารางเมตร 

2. แหลงผลิตอยูที่ Massa และ Carrara, Tuscany (ใจกลางประเทศอิตาลี)  ซึ่งอยูหาง
ประมาณ 50 กิโลเมตรจากเหมืองหินออน 

3. ของเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกนํามารีไซเคิลนอกระบบการผลิตหลังจากผาน
กระบวนการบําบัดที่กําหนดไวแลว 

4. การขนของเสียที่เปนตะกอนของผงหินออนที่ตักจากถังเก็บตะกอนไปยังแหลงฝง
กลบคิดเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร 

5. กอนทําการฝงกลบผงหินออนจะตองผานกระบวนการแยกน้ํา (Filter Press) กอน  
ในปจจุบันไดมีการทดลองนําผงหินออนไปใชในกระบวนการผลิตซีเมนต  กระดาษ  
วานิช  และการบดพลาสติก 

6. อายุการใชงานเฉลี่ยของหินออนปูพ้ืนอยูที่ประมาณ 40 ป  โดยจะมีการบํารุงรักษา
ซึ่งตองใชเครื่องขัดหินออนและมีการลงขี้ผึ้งประมาณ 400 ครั้ง  ซึ่งแตละครั้งจะใช
เวลาประมาณ 20 วินาที/ตารางเมตร และใชไฟฟาประมาณ 0.4 กิโลวัตต 

7. ปริมาณและราคาตนทุนของวัตถุดิบที่เปนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหิน
ออน มีมูลคานอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณและราคาของหินออนที่ผลิตออกไปขาย  
ดังน้ันมูลคาในสวนนี้จึงไมถูกนํามาคิดในการศึกษา 

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 โดยใชนํ้าเปนตัว
ชวยในการหลอเย็น  พรอมทั้งใชผงทรายในการลับคมใบตัด 

2. ขั้นตอนการตัดหนิออนที่มีขนาดตางๆ ตามที่กําหนดไว  โดยจะทําการตัดโดยใชใบตัดหรือใบ
เลื่อยที่เคลือบดวยผงเพชร  โดยหลังจากตัดไดตามขนาดความกวางยาวและความหนาที่
กําหนดไวแลว  ก็จะนําแผนหินออนที่ตัดไดมาทําการขัดมันที่ผิวหนาของหินออนและทําการ
เคลือบผิวกอนสงใหลูกคาตอไป 

3.3.5. ผลการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ของผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดสามารถแสดงออกใน
รูปแบบของดัชนีแสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดใน 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. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่สุดของผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทนี้ คือ สภาวะโลกรอน  

การกอใหเกิดสารที่เปนพิษตอมนุษยและภาวะความเปนกรดในอากาศ 
3. สวนที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดคือในชวงกอนการผลิตในระบบการ

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. สารอันตรายที่ปลดปลอยออกมาในบรรยากาศเกิดขึ้นในชวงที่มีการเผาถานหินให

เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา  ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑมีการใชพลังงานไฟฟาในปริมาณสูง  
นอกจากนี้ในสวนของการผลิตกระเบื้องเซรามิกจะมีการปลดปลอยแกสออกมาใน
บรรยากาศในระหวางการเผากระเบื้องเซรามิกในเตาเผา 

6. ในระบบการผลิตกระเบื้องหินออนจะสามารถรักษาส่ิงแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิมได  ถามี
การปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ในระบบการผลิตกระเบื้องเซรามิกจะสามารถปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพไดโดยการลด
อุณหภูมิหรือเวลาที่ใชในการเผา  ตลอดจนการเลือกใชวัตถุดิบที่มีความบริสุทธ์ิสูง  ซึ่งจะ
ทําใหสามารถลดการเกิดสารอารเซนิก (As) และแกสอันตรายที่ปลดปลอยออกมา
ภายในบรรยากาศระหวางการเผาได 

4. ขอเสนอแนะกระบวนการ มาตรการ และวิธีการในการนํามาประยุกตใชใน
ประเทศไทย 

ในปจจุบัน ISO 14040 ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑอันแรก
ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ที่ไดถูกประกาศใชเปนมาตรฐานสากลแลวตั้งแตป พ.ศ. 2540 
ดังน้ันถึงแมวาผูประกอบการในประเทศไทยยังไมมีความพรอมและยังไมรูจักคุนเคยกับเทคนิคการ
ประเมิน   วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนเรื่องที่คอนขางยากตอการทําความเขาใจ  ขาด
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการประเมิน  และมีคาใชจายสูงมาก  ก็ตาม  แตเน่ืองรัฐบาลมี
นโยบายใหประเทศไทยเปดเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ซึ่งหลายประเทศมีความตองการที่จะ
บริโภคสินคาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  ดังน้ันจึงอาจจะมีบางประเทศใชเทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมาเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาได 

ขอเสนอแนะสําหรับการเตรียมการนําเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมา
ประยุกตใชในประเทศไทยมีดังน้ี 

1. รัฐบาลควรจะจัดตั้งองคกรที่เปนศูนยกลางของขอมูล  ขาวสาร  นักวิชาการ และ ผูเชี่ยวชาญ
ในเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑขึ้นมาอยางเรงดวน 

2. องคกรดังกลาวจะทําหนาที่ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมตางๆ 
ของประเทศ  ซึ่งการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑตางๆ ที่มีความหลากหลายเปน
จํานวนมากนั้น  จะตองใชฐานขอมูล  บุคลากร  เครื่องมือทางสถิติและเทคนิคตางๆ ที่
เกี่ยวของอีกเปนจํานวนมากและเปนกิจกรรมที่ใชเวลา  เน่ืองจากขอมูลของปจจัยตางๆ ที่
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สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนั้นอาจจะไมเคยมีการเก็บขอมูลหรือมีวิธีการคํานวณผลกระทบที่
เกิดขึ้นมากอน 

3. องคกรดังกลาวจะตองทําหนาที่ ในการประชาสัมพันธ ถึงประโยชน  ขอจํากัดและ  
กระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑใหเปนที่รับรูกันอยางแพรหลายในประเทศ 

4. ในอนาคตองคกรดังกลาวอาจจะเปนตัวขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติและปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมของประเทศ  โดยอาจจะจัดทํานโยบายหรือกฎหมายตางๆ ที่มีสวนชวยใน
การจัดระเบียบของสังคมในการดูแล  รักษาและปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ของ
ประเทศ  โดยมีจุดมุงหมายในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการ
นํากลับมาใชใหม ลดกระบวนการตางๆ ที่กอใหเกิดมลพิษและลดการใชวัตถุอันตราย  

5. รวมมือกับเครือขายหรือองคกรตางๆ ทั่วโลกในการรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล  เทคโนโลยีและ
ผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือรวมกันสรางมาตรการสําหรับลดการกอใหเกิดมลพิษและมลภาวะของโลก
ตอไป 
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