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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี เปนการวิเคราะหปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทซ่ึงแสดงถึงการเกิดขึ้นของกาซเรือนกระจก ใน

หนวยของตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเสนอแนวทางในการเลือกใชวัสดุที่จะนํามาใชในการกอสรางบาน 

โดยมีกรณีศึกษา คือ บานพักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ที่มีขนาดพื้นที่ใชสอย 300 ตาราง

เมตร พบวามีการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งส้ิน 241.43 ตัน CO2e จากวัสดุและกิจกรรมในการกอสรางบาน จาก

การศึกษาพบวา ปริมาณกาซเรือนกระจกมาจาก 4 แหลง คือ งานโครงสรางจํานวน 118.31 ตัน CO2e งานตัวบาน 

124.12 ตัน CO2e งานประปาและไฟฟาจํานวน 0.81 ตัน CO2e และงานกิจกรรมจากการกอสรางจํานวน 1.09 

ตัน CO2e จากการศึกษาพบวาคอนกรีตเปนวัสดุที่มีคารบอนฟุตพริ้นทมากที่สุด จากการสรางแบบจําลองบานที่มี

ขนาดเดียวกัน มีการเปล่ียนวัสดุเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก พบวาเม่ือเปล่ียนวัสดุการกอสรางจาก

คอนกรีตเปนไมสัก สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงได 104.08 ตัน CO2e โดยปริมาณที่ลดได คิดเปนการดูด

ซับกาซคารบอนไดออกไซดจากการปลูกไมสักจํานวน 5.8 ไรในระยะเวลา 10 ป 
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ABSTRACT 

 The research is to analyze the carbon footprint which is greenhouse gases development 

in the form of ton of carbondioxide equivalence and proposing the guideline for the materials 

selection of house construction. The case study is a 300 m2 of residence house in Ayutthaya 

province, Thailand. The results show that the total greenhouse gases of 241.43 ton CO2e are 

released from the house materials and construction activities. There are 4 resources; structure 

for 118.31 ton CO2e, house body for 124.12 ton CO2e, water supply and electricity installation 

for 0.81 ton CO2e and construction activities for 1.09 ton CO2e. The maximum greenhouse gases 

come from concrete. The model house is established and changed from concrete into teak. 

There is 104.08 ton CO2e reduced from the original house and equivalent to 5.8 Rai of teak 

within 10 years of CO2 absorption.  
 

คําสําคัญ: คารบอนฟุตพริ้นท  คารบอนไดออกไซดเทียบเทา  กาซเรือนกระจก 

Keywords: Carbon footprint, Carbon dioxide equivalent, Greenhouse gas 
 

บทนํา 

เน่ืองจากปจจุบันสภาวะโลกรอนเปนปญหาที่

เกิดขึ้นมาอยางตอเน่ืองและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

สงผลใหสภาวะแวดลอมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

จนอาจไมเหมาะสมกับการอยูอาศัยของมนุษยในวัน

หน่ึงขางหนา 

 สภาวะโลกรอน หมายถึงการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศที่ เ กิดจากการกระทําของมนุษยที่ทําให

อุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงขึ้นทั้งโดยตรงและโดยออม 

เชน การเผาไหมเช้ือเพลิงซ่ึงสงผลกระทบโดยตรง หรือ

โดยทางอ อม คื อ  การตั ด ไมทําลายปา  ซ่ึงทํา ให

ความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) ลดลง และทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก

เพิ่มมากขึ้น 

ปรากฏการณกาซเรื่อนกระจก คือการที่ ช้ัน

บรรยากาศของโลกเสมือนกระจกที่ปลอยใหรังสีคล่ืน

ส้ันจากดวงอาทิตยผานทะลุลงมายังผิวพื้นโลก แตรังสี

คล่ืนยาวที่โลกสะทอนออกไปไมสามารถหลุดออกนอก

ช้ันบรรยากาศ ทําใหอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงขึ้น 

ซ่ึงปรากฏการณน้ีเกิดขึ้นจากปริมาณกาซที่มีคุณสมบัติ

ในการดูดซับความรอน องคกรบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (www.tgo.or.th) ไดใหคําจํากัดความของกาซ

เรือนกระจกเอาไว 6 ชนิดคือ กาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N20) กาซ

ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) กาซเพอรฟลูออโร

คารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด 

(SF6) แตโดยทั่วไป กาซเรือนกระจกจะหมายถึงกาซ

คารบอนไดออกไซดเน่ืองจากมีปริมาณมากกวากาซ

ชนิดอ่ืนและเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยเปนสวน

ใหญ 

การหาคาคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เปน

แนวคิดการวัดคาการปลอยกาซเรือนกระจก ที่แฝงอยู

ในผลิตภัณฑ บริการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชวงเวลาหน่ึง ๆ ใหอยูในหนวย “คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา” (CO2 equivalent) เพื่อนเปนแนวทางใน

การลดผลกระทบจากการปลอยกาซเรือนกระจกที่
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เกิดขึ้น เชน ปติและวารุณี (2556) ไดทําการศึกษาการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากการขนสงทางรถไฟใน

ประเทศไทย พบวา รถไฟขบวนรถดวนนครพิงค มีการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 3.481 kg CO2e/100คน-km 

และ 0.038 kgCO2e/100ตัน-km สําหรับการขนสง

สินคา ทัศวรรณและคณะ (2556) ทําการวิเคราะหการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับการกําจัดขยะภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาเม่ือมีการนําเอาขยะ

ก ลั บ ม า ใ ช ใ ห ม  ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร เ กิ ด ก า ซ

คารบอนไดออกไซดไดถึง 213.47 kg CO2e/ตันขยะ 

และยังสามารถนําเอาขยะดังกลาวไปผลิตเปนพลังงาน

เชนผลิตเปนปุยหมักและผลิตกาซชีวภาพ สามารถ

ทดแทนพลังงานได 1,157.47 MJ/ton วัชรพงศและ

คณะ (2554) ทําการวิเคราะหคาคารบอนฟุตพริ้นทของ

การผลิตฮารดดิสคในโรงงานผลิตฮารดดิสแหงหน่ึง 

พบวามีการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิต

และกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองมากถึง 294,745 ตัน CO2e 

ตอป 

ในการประ เ มินคารบอนฟุตพริ้นในงาน

กอสราง ไดมีการกําหนดแหลงที่มาการปลอยกาซเรือน

กระจกมาจาก 4 แหลง (Yan et al., 2010) คือ เกิด

จากผลิตวัสดุในการกอสราง การขนสง การกําจัดของ

เสีย และการใชพลังงานในการกอสราง จากการวิจัย

พบวาปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดจากวัสดุในการ

กอสราง คิดเปนรอยละ 82-87 การขนสงรอยละ 6-8 

การกําจัดของเสียและการใชพลังงานรอยละ 6-7 และ

รอยละ 6-9 ตามลําดับ และโดยสวนใหญวัสดุกอสราง

จะเปนคอนกรีต จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มากกวาไม เน่ืองจากกระบวนการผลิตคอนกรีตมีปลอย

กาซเรือนกระจกสูงกวาไมมาก (Gustavsson and 

Sathre, 2006; Dimoudi and Tompa, 2005; 

Gerilla et al., 2007) ถาเปนการเปล่ียนจากวัสดุ

กอสรางจากคอนกรีตมาเปนไม จะสามารถลดการ

ปลอยกาซกาซเรือนกระจกลงได (Nassen et al., 

2012; Buchananac and Levine, 1999) 

ในสวนกิจกรรมการกอสราง องคความรูจาก

การประเมินคาคารบอนฟุตพริ้น ทําใหพบวาในการ

กอสรางอาคาร ควรมีการออกแบบใหมีการประหยัด

พลังงานตั้งแตเริ่มแรก เพื่อใหสามารถลดตนทุนดาน

การดําเนินงานและการใชพลังงานลงได (Chen et al., 

2001) เน่ืองจากการใชพลังงานน้ัน สงผลกระทบกับ

การปลอยกาซเรือนกระจกเปนจํานวนมาก Zuo et al. 

(2012) จึงเสนอแนะมาตรการที่จะชวยลดการปลอย

กาซเรือนกระจกดวยกัน 2 มาตรการ คือ 1) การลด

พลังงานในการดําเนินงานและมีนโยบายใชพลังงาน

ทดแทน และ 2) มีการนําเอาการปลอยกาซเรือน

กระจกที่มาจากอาคาร มาคํานวณวิเคราะหและหาทาง

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาว 

 ในการศึกษาครั้งน้ี มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะห

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ เ กิดขึ้นในระหวางการ

กอสรางบานพักอาศัยที่เปนคอนกรีตและเปรียบเทียบ

กับบานที่จําลองขึ้นโดยมีขนาดเดียวกันแตสรางจากไม

สัก โดยการศึกษาครอบคลุมถึงวัสดุที่ใชในการกอสราง 

และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการกอสรางบาน 

ทั้งน้ีไมรวมถึงกิจกรรมจากการอยูอาศัยและการกําจัด

ซากเม่ือบานพักอาศัยหมดอายุการใชงาน โดยใช

กรณีศึกษา เปนบานพักอาศัยขนาด 300 ตารางเมตร 

ที่ตั้งอยูภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ี ไดใชบานพักอาศัยขนาดกลาง

ขนาด 300 ตารางเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดัง

แสดงในรูปที่ 1 

 



582 KKU Science Journal Volume 42 Number 3 Research 

 

 

  
ภาพดานหนาของตัวบาน                                                    ภาพดานหลังของตัวบาน 

 
ภาพดานขางของตัวบาน 

  
ภาพพื้นที่ช้ันบนของตัวบาน                           ภาพพื้นที่ช้ันลางของตัวบาน 

รูปท่ี 1 แบบของบานตัวอยาง 
 

ในงานวิจัยน้ีไดแบงงานการกอสรางบาน

ออกเปน 4 สวนตามคําแนะนําของผูรับเหมากอสราง 

คือ  ส วนที่  1  เปน วัสดุที่ ใ ช ในงานโครงสร าง ซ่ึ ง

ประกอบดวย เสาเข็ม เสาบาน คาน ฯลฯ สวนที่ 2 คือ

วัสดุที่ใชในงานตัวบาน เชน ผนัง พื้น บันได เปนตน 

งานสวนที่ 3 คือวัสดุที่ใชในงานระบบประปาและไฟฟา 

และสวนงานสวนที่ 4 คือกิจกรรมการกอสรางบาน

โดยรวม ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 กิจกรรมยอยคือ 1.



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 3 583 

 

 

งานสรางโครงสราง 2.งานสรางตัวบาน 3.งานติดตั้ง

ระบบไฟฟา และ 4.งานติดตั้งงานประปา-สุขาภิบาล 

 นอกจากน้ีในงานสวนที่ 4 ซ่ึงเปนการกําหนด

กิจกรรมน้ัน ในงานวิจัยน้ีไดมีการกําหนดขอบเขตของ

กิจกรรมเปน 3 ขอบเขต ไดแก ขอบเขตที่ 1 คือนํ้ามัน

เช้ือเพลิงที่ใชในกิจกรรมทางตรง ขอบเขตที่ 2 คือไฟฟา

ที่ใชในกิจกรรมทางตรง สวนขอบเขตที่ 3 คือนํ้ามันและ

ไฟฟาที่ใชในกิจกรรมทางออม และไมรวมการกําจัดของ

เสียอันเน่ืองมาจากกิจกรรม (วัชรพงศและคณะ 2554) 

การคํานวณหาคาปริมาณคารบอนฟุตพริ้นท

โดยใชขอมูลปริมาณวัสดุและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ

กอสรางบาน หรือคาการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

ของบานหลังน้ีจะคํานวณโดยใชสมการดังน้ี 

Emission = Activity Data × Emission Factor   (1) 

โ ด ย ที่  Emission คื อ  ป ริ ม า ณ

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (CO2e) Activity Data 

คือ  จํ านวนของปริมาณวัสดุ และ กิจกรรม  และ 

Emission Factor คือ คาสัมประสิทธ์ิการปลอยกาซ

เรือนกระจก (kg CO2e/หนวย) (องคการบริหารการ

จัดการกาซเรือนกระจก, 2554) 

การวิเคราะหปริมาณกาซเรือนกระจก 

ปริมาณกาซเรือนกระจก จากวัสดุที่ใชสราง

บานและกิจกรรมในการกอสรางบาน จากการคํานวณ 

พบวากาซเรือนกระจกมาจากตัววัสดุมากกวากิจกรรม

ในการกอสราง โดยอาจจําแนกเปนสัดสวนที่ เปน

ปริมาณรวมของการปลอยกาซเรือนกระจกดังแสดงใน

รูปที่ 2 

จากการเก็บขอมูลวัสดุตาง ๆ ที่ ใชในการ

สรางบาน แลวมาแปลงเปนปริมาณกาซเรือนกระจก ใน

รูปแบบของกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทา พบวา 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของบานตัวอยาง มี

ทั้งส้ิน 241.43 ตัน CO2e โดยแบงเปนปริมาณการใช

วัสดุที่ใชในงานโครงสรางจํานวน 47.81% มาจากวัสดุ

ที่ใชทําตัวบานจํานวน 51.41% มาจกวัสดุที่ใชทํางาน

ประปาและไฟฟาจํานวน 0.34% สวนกิจกรรมการ

กอสรางโดยรวมน้ันคือ 0.45% 

ในการพิจารณางานโครงสราง จากตารางที่ 1 

พบวางานโครงสรางมีการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งส้ิน 

118.31 ตัน CO2e โดยที่ 60.1% มาจากงานคอนกรีต 

และ 36.41% มาจากโครงเหล็ก 

สําหรับงานสรางตัวบาน จากตารางที่  2 

พบวา มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้ง ส้ิน 

124.12 ตัน CO2e สวนใหญมาจากปูนซีเมนตงานผนัง

จํานวน 41.83% และงานหลังคาที่ เปนกระเบื้อง

เซรามิค จํานวน 40.1% 

 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงอัตราสวนการปลอยกาซเรือนกระจกรวมของบาน 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากงานโครงสราง 

รายละเอียดโครงสราง ตัน CO2e % 

เสาเข็ม 2.08 1.80 

คอนกรีต 69.37 60.10 

ไมแบบ-น่ังราน 0.14 0.12 

โครงเหล็ก 44.92 36.41 

คอนกรีตอัดแรง 1.80 1.56 

รวม 118.31 100.00 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากงานตัวบาน 

รายละเอียดตัวบาน ตัน CO2e % 

งานพ้ืน 10.23 8.23 

งานผนัง 51.80 41.83 

งานฝาเพดาน 11.20 9.05 

งานประต ู 0.08 0.06 

งานหนาตาง 0.43 0.13 

งานสุขภัณฑ 0.74 0.60 

งานหลังคา 49.64 40.10 

รวม 124.12 100 
 

สวนวัสดุในงานสุขาภิบาลและประปา จาก

การวิเคราะหขอมูล พบวามีการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกทั้งส้ิน 0.81 ตัน CO2e ซ่ึงมาจากงานพลาสติกที่

เปนถังเก็บนํ้าและทอพีวีซีเปนหลัก 

จากตารางที่ 3 พบวาปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากกิจกรรมในการสรางบาน ไมรวมการ

กําจัดของเสีย มีทั้งส้ิน 1.09 ตัน CO2e โดยแบงเปน

ขอบเขตที่ 1 ซ่ึงหมายถึงการใชนํ้ามันในกิจกรรมการ

สรางบาน จากการเก็บขอมูลพบวา ในขอบเขตน้ี เปน

นํ้ามันที่ใชในการผสมปูนซีเมนตเปนหลัก ซ่ึงเปนการใช

รถผสมปูนซีเมนต ในสวนน้ี พบวามีการใชนํ้ามันดีเซล 

ที่เทียบเทาการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งส้ิน 0.033 ตัน 

CO2e

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาจากกิจกรรมตาง ๆ 

กิจกรรม 
ขอบเขตที่ 1 

(ตัน CO2e) 

ขอบเขตที่ 2 

(ตัน CO2e) 

ขอบเขตที่ 3 

(ตัน CO2e) 

งานโครงสราง 0.033 0.174 0.0009 

งานตัวบาน - 0.614 0.0022 

งานติดตั้งระบบไฟฟา - 0.255 0.0006 

งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล - 0.011 - 

รวม 0.033 1.054 0.0037 
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ในขอบเขตที่  2 ซ่ึ ง เปนการ ใช ไฟฟา ใน

กิจกรรมการสรางบาน จากการเก็บขอมูลซ่ึงกิจกรรม

ตางๆ ทางผูรับเหมากอสรางจะแยกใบบันทึกปริมาณ

ไฟฟาในแตละวันเอาไวแลว ทําใหสามารถเก็บขอมูลได

อยางครบถวน โดยพบวา มีการใชไฟฟาที่เทียบเทาการ

ปลอยกาซเรือนกระจกทั้งส้ิน 1.054 ตัน CO2e 

ในขอบเขตที่ 3 เปนการใชนํ้ามันและไฟฟา

จากการขนสงวัสดุอุปกรณจากรานคามายังสถานที่

กอสราง  และรวมถึงนํ้ามันและไฟฟาที่ใชในการขนสง

แรงงานจากบานพักอาศัยมายังสถานที่กอสรางดวย

เชนกันรวมถึงการใชนํ้าในการกอสราง จากการเก็บ

ขอมูล พบวามีการใชนํ้ามันดีเซลในการขนสงเพียงอยาง

เดียวและมีการใชนํ้าในการกอสราง เทียบเทาการปลอย

กาซเรือนกระจก 0.0037 ตัน CO2e 

การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ

สรางบาน 

 ในงานวิจัยน้ี เม่ือวิเคราะหถึงแหลงการปลอย

กาซเรือนกระจกแลวพบวามาจากวัสดุที่ ใช ในการ

กอสรางเปนสวนใหญดังที่แสดงไวในรูปที่ 2 จึงไดทํา

สรางแบบจําลองโดยการเปล่ียนวัสดุจากปูนซีเมนตและ

อ่ืน ๆ เปนไมสักมาใชในการสรางบานแลวลองทําการ

คํานวณตามแบบเดิม พบวา สามารถลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงไดดังน้ี 

จากตารางที่ 4 เปนปริมาณกาซเรือนกระจก

ของบานจําลอง ที่จําลองมาจากบานตัวอยาง แตมีการ

เปล่ียนวัสดุจากคอนกรีต เปนไมสัก ซ่ึงเปนไมที่ไดรับ

ความนิยมในการสรางบานมากกวาไมชนิดอ่ืน จาก

การศึกษาพบวา ช้ินสวนที่สามารถเปล่ียนจากคอนกรีต

เปนไม ไดแก งานพื้น และงานบันไดสามารถลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง 25.22 ตัน CO2e สวนงาน

โครงสรางเหล็ก เหล็กโครงสรางซ่ึงทําดวยเหล็กขอออย 

เชน คาน พื้นตาง ๆ สามารถเปล่ียนเปนไมไดทั้งหมด 

สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดอีก 25.87 ตัน 

CO2e สวนโครงสรางอ่ืน ๆ จําเปนตองคงไวเพื่อความ

แข็งแรงของโครงสราง ดังน้ันรวมทั้งส้ินสามารถลดการ

เกิดกาซเรือนกระจกได 51.09 ตัน CO2e 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นถึงงานโครงสราง

ของบานทั้ง 2 หลัง พบวา งานพื้นมีการเปล่ียนวัสดุจาก

กระเบื้องเซอรามิคเปนไมสัก งานผนังเปล่ียนจากการใช

อิฐมวลเบา อิฐมอญ และปูนฉาบ เปนไมทั้งหมด งาน

ประตูเปล่ียนจากประตูเล่ือนกระจกเปนไมสัก ทําให

สามารถลดปริมาณกาซเรือนกระจกจากผนังจาก 

51.80 ตัน CO2e ลงเหลือ 3.12 ตัน CO2e ลดลงไปได

ถึง 48.68 ตัน CO2e 

 

ตารางท่ี 4 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากงานโครงสราง 

รายละเอียดโครงสราง 
บานตัวอยาง 

(ตัน CO2e) 

บานจําลอง 

(ตัน CO2e) 

เสาเข็ม 2.08 2.08 

คอนกรีต 69.37 44.12 

ไมแบบ-น่ังราน 0.14 0.14 

โครงเหล็ก 44.92 19.05 

คอนกรีตอัดแรง 1.80 1.80 

รวม 118.31 67.19 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากงานตัวบาน 

รายละเอียด 
บานตัวอยาง

(ตัน CO2e) 

บานจําลอง 

(ตัน CO2e) 

งานพ้ืน 10.23 8.98 

งานผนัง 51.80 3.12 

งานฝาเพดาน 11.20 11.20 

งานประต ู 0.08 0.06 

งานหนาตาง 0.43 0.43 

งานสุขภัณฑ 0.74 0.73 

งานหลังคา 49.64 49.64 

รวม 124.12 74.16 
 

จากขอมูลในตารางที่ 4 และ 5 สามารถสรุป

ไดวา เม่ือเปล่ียนวัสดุการกอสรางจาก คอนกรีต เหล็ก 

กระเบื้อง อิฐมวลเบาและอิฐมอญ เปนไมสัก สามารถ

ลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นไดรวม 104.08 ตัน 

CO2e 

อยางไรก็ตามไมสักซ่ึงเปนไมที่มีการใชงานใน

การกอสราง เ น่ืองจากมีความสวยงาม และทนทาน 

จากการศึกษาของศูนยวิทยาการขั้นสูงดานทรัพยากร

เขตรอน (http://nru.ku.ac.th/KU_NRU_/?c=page 

&rpind42&pind=313&rind=42) พบวา ไมสักมีอัตรา

การดูดซับคารบอนไดออกไซด 1.36–2.16 ตัน/ไร/ป 

โดยคิดสมมุติฐานที่ ไรละ 100 ตน และใชอัตราการดูด

ซับคารบอนไดออกไซดเฉล่ียที่ 1.8 ตัน/ไร/ป พบวา

จะตองมีตนสักจํานวน 5,800 ตน หรือ 58 ไร ใน

ระยะเวลา 1 ป หรือคิดเปน 5.8 ไร/10 ป จึงจะ

สามารถดูดซับกาซเรือนกระจกสวนเกินที่เกิดขึ้นจาก

การเปล่ียนวัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
รูปท่ี 3 แผนภาพแสดงสวนตางการปลอยกาซเรือนกระจก 
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สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาปริมาณกาซ

เรือนกระจกจากคอนกรีตและไมน้ันมีความแตกตางกัน

มาก ซ่ึงจะเปนส่ิงที่ชวยทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการ

เลือกใชงาน เชนเดียวกันกับบานตัวอยางที่นํามาศึกษา 

ซ่ึงเปนบานที่สรางโดยใชคอนกรีตเปนองคประกอบ

หลัก งานวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหโดยแบงจากการ

ปลอยกาซเรือนกระจกเปน 2 กลุมคือการปลอยกาซ

เรือนกระจกที่มาจากวัสดุและการปลอยกาซเรือน

กระจกที่มาจากกิจกรรม พบวาบานตัวอยางมีการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 241.43 ตัน CO2e ซ่ึงสวนใหญ

เกิดจากวัสดุในการกอสรางมีองคประกอบของคอนกรีต

เปนหลัก จากการวิเคราะหโดยการสรางแบบจําลอง

ของบานดังกลาวขึ้น แตเปล่ียนวัสดุจากคอนกรีตเปนไม

สัก โดยไมไดกระทบกับโครงสรางสวนอ่ืนๆ ทําให

สามารถลดการเกิดคารบอนไดออกไซดลงได 104.08 

ตัน CO2e 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลงน้ี เม่ือคิด

กลับไปเปนไมสัก พบวามีปริมาณเทียบเทากับที่ไมสัก 

ดูดซับคารบอนไดออกไซดจํานวน 5.8 ไร ในระยะเวลา 

10 ป หมายความวา ในกรณีที่สรางบานขนาด 300 

ตารางเมตร ดวยคอนกรีต ควรมีการปลูกตนสัก 5.8 ไร 

หรือ 580 ตน เปนระยะเวลา 10 ป  เพื่อดูด ซับ

คารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากการสรางบานคอนกรีต 

ซ่ึงเม่ือรวมกันแลว จะมีปริมาณคารบอนไดออกไซดที่

เกิดขึ้นเทียบเทากับการสรางบานขนาดเดียวกันแตใช

วัสดุเปนไมสักเปนหลัก จึงสรุปไดวาการนําไมมาใชเปน

วัสดุหลักในการกอสรางโครงสรางและตัวบานแทนการ

ใชคอนกรีตน้ันทําใหเกิดการปลอยกาซกาซเรือนกระจก

มีคาลดลง 
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