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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการไดม้าของวตัถุดิบ การใชง้าน และ

การก าจดัซากช้ินงาน ของการผลิตโมเดลท่ีวางโทรศพัท์ 1 ช้ินโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด เอฟดี
เอม็ (การพิมพแ์บบใชห้วัฉีด) ซ่ึงข้ึนรูปดว้ยพลาสติก 3 ชนิด คือ พีแอลเอ  เอบีเอส และไนลอน ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
คือ 3 ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง โดยท าการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลมลพิษทางอากาศ และพลงังานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริงขณะใชง้าน
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ และประเมินผลกระทบตลอดวฏัจกัรชีวิตดว้ยโปรแกรม Simapro 8.3 ดว้ยวิธี IMPACT 2002+ รุ่น 2.13 
ผลการศึกษาพบวา่ ขั้นตอนการใชง้านของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ส่งผลกระทบสูงสุด เน่ืองจากการใชไ้ฟฟ้า รองลงมาคือ การ
จดัการผลิตภณัฑ์หลงัการใชง้าน และการไดม้าของวตัถุดิบ ตามล าดบั ซ่ึงระยะเวลาการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มมีแนวโน้มสูง โดยพลาสติกเอบีเอส ส่งผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่พลาสติกไนลอน และพลาสติกพีแอลเอ 
ตามล าดบั เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีหัวฉีดสูงกวา่ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสูงสุดของพลาสติกเอบีเอส ในขั้นตอนการใชง้านท่ี 6 
ชัว่โมง คือ ดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ าท่ี 3.09 kg TEG water  ดงันั้นการใชพ้ลาสติกรีไซเคิลหรือพลาสติก
ชีวภาพในการข้ึนรูปช้ินงานจึงเป็นส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณา 
ค าส าคญั: ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม, การพิมพแ์บบใชห้วัฉีด, พีแอลเอ,  เอบีเอส, ไนลอน 
 

Abstracts  
 This study was aimed to compare the environmental impacts of one piece of phone holder model produced by 

Fused deposition modeling (FDM) 3D printer technology. The steps of material acquisition, use and disposal processes 
were considered. Three plastic types i.e., Polylactic-acid (PLA), Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Nylon were 
used as materials to generate product with different time (3 and 6 hours). Primary data of air pollution and electricity 
consumption were measured and life cycle assessment (LCA) result was analyzed via Simapro 8.3 software with 
IMPACT 2002+ version 2.13 methods.  The results found that the main environmental impacts were occurred in use 
process because of electricity consumption follows by disposal and material acquisition processes, respectively . Longer 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

223 

use time tended to increase in environmental impact. ABS provided higher environmental impact over Nylon and PLA 
respectively due to its higher temperature of nozzle. The most environmental impact aspect of ABS at 6 hours was 
aquatic ecotoxicity for 3.09 kg TEG water. Hence, the use of recycled plastics or bioplastics as a material should be 
considered. 
Keywords: Life Cycle Assessment, FDM, PLA, ABS, Nylon 
 

บทน า 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ (3d-printer) เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย McCue (2018) กล่าวว่า 

Wohlers Report รายงานวา่ปัจจุบนัมีการผลิตเคร่ืองพิมพ ์3 มิติประมาณ 530,000 เคร่ืองทัว่โลก และมีอตัราการผลิตเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 21 ต่อปี เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีช่วยลดค่าใชจ่้ายในการออกแบบหรือพฒันาอุปกรณ์ตน้แบบ เพราะนอกจากจะได้
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการในระยะเวลาอนัสั้นแลว้ ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายการจา้งแรงงานอีกดว้ย เคร่ืองพิมพ ์3 มิติถูกน าไปใชใ้นดา้น
อุตสาหกรรมต่างๆ มากข้ึน เช่น อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานด้านวิศวกรรม การบิน 
สถาปัตยกรรม การแพทย ์การออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองประดบั และอาหาร เป็นตน้ เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ แบ่งไดเ้ป็น 7 ชนิด 
ไดแ้ก่ Vat Photopolymerisation, Material Jetting, Binder Jetting, Material Extrusion, Power Bed Fusion, Sheet 
Lamination และ Direct Energy Deposition (เออาร์ไอพี, 2560) แต่ชนิดท่ีนิยมท่ีสุดคือ Material Extrusion  หรือ Fused 
deposition modeling (FDM) เพราะเป็นเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท่ีมีราคาไม่แพง ใชง้านสะดวก มีทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย รวมถึงในต่างประเทศเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM ไดห้มดอายกุารจดสิทธิบตัรลง ท า
ให้มีการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือตอ้งการผลิต และสร้างเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ใช้งานเองข้ึนมาหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มท่ีเรียกว่า 
Replicating Rapid Prototype (Reprap) เพื่อน าความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ มาแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัภายใน
กลุ่ม (สยาม เรปแรป, 2560) ดว้ยเหตุน้ีท าให้การซ้ือขายของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ขยายตวัอยา่งรวดเร็วจนไดรั้บอิทธิพลมายงั
ประเทศไทย โดยหลกัการท างานของ FDM จะใชว้ิธีการฉีดเส้นวสัดุท่ีมีความหนืดออกมาจากหัวฉีดท่ีมีขนาดเล็ก ทบัซอ้น
กนัไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็นรูปผลิตภณัฑ ์ 3 มิติข้ึนมา ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่การใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติก่อให้เกิดผลกระทบดา้น
บวกอยา่งมากทั้งในมิติเทคโนโลยแีละเศรษฐศาสตร์ อยา่งไรก็ตามผลกระทบในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีการศึกษากนัไม่
มากนกั 

 การประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle assessment) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ การ
ผลิต การขนส่ง การใชง้าน และการก าจดัซาก ท าใหท้ราบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑใ์นดา้นต่างๆ เช่น การท า
ใหโ้ลกร้อน การท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ การใชพ้ลงังานใชแ้ลว้หมดไป เป็นตน้ และท าให้ทราบวา่ขั้นตอนใดในวฏั
จกัรผลิตภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด (Cerdas et al., 2017) ซ่ึงท าให้ไดแ้นวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ครบทุกด้าน เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน สามารถน าผลท่ีได้ไปใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการผลิต และน าไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตวัอย่างเช่น การ
ประเมินวฏัจกัรชีวติของการบริการงานพิมพแ์บบออฟเซตและดิจิตอลของโรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท าใหท้ราบวา่
บริการงานพิมพเ์กิดผลกระทบท่ีขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบเป็นหลกั และส่งผลกระทบดา้นการเกิดภาวะโลกร้อน 7.8593 
kg CO2eq. ผลกระทบดา้นการเกิดความเป็นกรดในดินและแหล่งน ้ า 0.1477 m2eq. ผลกระทบจากการไดม้าซ่ึงพลงังานไฟฟ้า 
ผลกระทบดา้นการเกิดความเป็นพิษต่อแหล่งน ้ า 451.2660 m3 116.3633 m3 เป็นตน้ (สริญญา สินคา้, 2560) จะเห็นไดว้่า 
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LCA เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพ่ิมความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมของมนุษยแ์ละผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และยงั
ช่วยหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด (เศรษฐ์ สัมภตัตะกุล, 2555) ดงันั้น
งานวจิยัน้ีจึงเป็นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM ซ่ึง
จะท าให้สามารถหาแนวทางการป้องกนัและบริหารจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีผูบ้ริโภคไดท้ราบ
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์3 มิติ และเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

วธีิการวจัิย 
1. วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการไดม้าของของวตัถุดิบ การใชง้าน และการก าจดัซากช้ินงาน
ของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM โดยใชแ้นวทางการประเมินวฏัจกัรชีวติ 

 
2. ชนิดและรุ่นเคร่ืองพมิพ์ 3 มติ ิทีท่ าการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM เน่ืองจากมีปริมาณการใชง้านสูงในประเทศไทย โดย
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากบริษทัท่ีผลิตแห่งหน่ึงใหเ้ขา้ท าการเก็บขอ้มูล  

 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ท าการออกแบบตารางการเก็บขอ้มูล ส าหรับการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ จากบริษทัท่ีมีการผลิต การ
จดัจ าหน่าย และการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ในขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ การใชง้าน และการก าจดัซากช้ินงาน ขอ้มูล
ปฐมภูมิท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา ได้แก่ ขอ้มูลทั่วไปของผลิตภณัฑ์ กระบวนการใช้งาน ขอ้มูลสารขาเขา้ เช่น วตัถุดิบ 
พลงังานท่ีใช ้เป็นตน้ ขอ้มูลสารขาออก เช่น มลพิษทางอากาศ กากของเสีย เป็นตน้ ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา 
ไดแ้ก่ การไดม้าของวตัถุดิบ การก าจดัซากช้ินงานหลงัการใชง้าน โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑข้ึ์นรูปช้ินงานของ
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ จะด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14040:2006 และ ISO 14044:2006 ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน (ฐานขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑ,์ 2558) ดงัน้ี  

 
การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการศึกษา (Goal and scope definition) 

 เป้าหมายของการศึกษางานวิจยัน้ี คือ การประเมินวฏัจกัรชีวิตของการข้ึนรูปช้ินงาน “โมเดลท่ีวางโทรศพัท์ 1 
ช้ิน” (ภาพ 1)  ดว้ยเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM โดยมีขอบเขตแบบ Cradle to Grave คือ พิจารณาวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์
ในขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ การใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ และการก าจดัซากช้ินงาน ซ่ึงไม่นับรวมขั้นตอนการผลิต
วตัถุดิบ และการขนส่ง (ภาพ 2) ท าการเปรียบเทียบการผลิต โมเดลท่ีวางโทรศพัท์ 2 ขนาด ท่ีใช้ระยะเวลาในการพิมพ์ 3 
ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง โดยใชว้สัดุข้ึนรูป 3 ชนิด คือ พลาสติก Polylactic acid (PLA) พลาสติก Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (ABS) และพลาสติก Nylon (ภาพท่ี 3) ซ่ึงการฉีดข้ึนรูปดว้ยความเร็ว 60 30 และ 20 มิลลิเมตรต่อวินาที ตามล าดบั 
ผลิตช้ินงานไดล้ะเอียด 0.2 มิลลิเมตร 
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ภาพ 3 วสัดุข้ึนรูป 3 ชนิด  

การท าบัญชีรายการของสารขาเข้า และสารขาออก (Inventory analysis)       
เป็นการรวบรวมสารขาเขา้และขาออกของกระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท าการเก็บขอ้มูลในกระบวนการ

ใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ในบริษทัผูผ้ลิตโดย  
1) ขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ ท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากงานวิจยัท่ีผ่านมา และจาก

ฐานขอ้มูล Ecoinvent 3.0  
2) ขั้นตอนการใชง้าน ท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ ฝุ่ น

ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดว้ยวิธีกราวิเมตริกไฮโวลุม (Gravimetric High Volume Method) (NIOSH 
method 0500, 1994) สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายทั้งหมด (TVOC) ดว้ยเคร่ือง TOC Analyzer รุ่น MiniRAE 3000 และ
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ด้วยเคร่ืองเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์  (Gas 
Chromatography Mass Spectrometry) รุ่น 7890A (NIOSH method 2549, 1996) และตรวจวดักระแสไฟฟ้าในขณะท าการ
พิมพช้ิ์นงาน ดว้ยเคร่ืองวดัพลงังานกระแสไฟฟ้า (Micro Power Monitor) (ปราโมช เช่ียวชาญ, 2554) 

3) การก าจดัซากช้ินงาน โดยการชัง่ปริมาณน ้ าหนกัขยะท่ีตอ้งการก าจดัดว้ยวธีิการฝังกลบ (Landfill) ประกอบดว้ย 
เสน้ใยวสัดุท่ีปล่อยออกมาขณะใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ และผลิตภณัฑจ์ากการข้ึนรูปช้ินงานท่ีไม่ใชง้าน  

 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Life cycle impact assessment) 

เป็นการเปล่ียนหน่วยของปริมาณท่ีไดจ้ากการท าบญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นหน่วยของผลกระทบ เพื่อ
บ่งช้ีค่าความสามารถในการก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้Characterization factor ในการคูณเพ่ือเปล่ียนจากน ้ าหนกั
ของแต่ละขอ้มูลเป็นค่าบ่งช้ีผลกระทบประเภทต่างๆ ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีมีการใชค้่า Characterization factor จากฐานขอ้มูล
โปรแกรม SimaPro 8.3  ท าการประเมินผลกระทบดว้ยวิธี IMPACT 2002+ Version 2.13 ในการประเมินผลกระทบขั้น
กลาง (Midpoint Category) และการเทียบหน่วย (Normalization) ซ่ึงการประเมินผลกระทบขั้นกลางประกอบไปดว้ย 15 
ผลกระทบ ไดแ้ก่ 1) การก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) 2) การก่อให้เกิดความเป็นพิษ
ต่อระบบนิเวศทางบก (Terrestrial ecotoxicity) 3) การแผ่รังสีไอออน (Ionizing radiation) 4) การท าให้โลกร้อน (Global 
warming) 5) การใชพ้ลงังานใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable energy) 6) สารก่อมะเร็ง (Carcinogens) 7) สารไม่ก่อมะเร็ง 
(Non carcinogens) 8) การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Ozone layer depletion) 9) การเกิดความเป็นกรดในดิน 
(Terrestrial acidification) 10) การลดลงของท่ีดิน (Land occupation) 11) การเกิดความเป็นกรดในแหล่งน ้ า (Aquatic 
acidification) 12) การเพ่ิมข้ึนของแร่ธาตุอาหารในแหล่งน ้ า (Aquatic eutrophication) 13) การสกดัแร่ (Mineral extraction) 
14) การเกิดสารอนินทรียท่ี์มีผลต่อการหายใจ (Respiratory inorganics) และ 15) การเกิดสารอินทรียท่ี์มีผลต่อการหายใจ 
(Respiratory organics) 
 
การแปลผลการศึกษา (Life cycle interpretation) 
 การแปลผลจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผลิตภณัฑ ์เป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษา การประเมินค่า และ
สรุปผลของการศึกษาให้ครบถว้น ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการประเมินวฏัจกัรชีวิต โดยน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินผลกระทบมาแปลผล เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม  
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ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาขอ้มูลบญัชีรายการการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ดว้ยพลาสติก PLA, ABS และ Nylon ดงัตาราง  1 

แสดงน ้ าหนกัขยะท่ีน าไปก าจดัดว้ยวธีิฝังกลบ และตาราง 2 บญัชีรายการมวลสารของการผลิตช้ินงานโดยการใชเ้ทคโนโลยี
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ  
 
ตาราง 1 แสดงน ้ าหนกัขยะท่ีน าไปก าจดัดว้ยวธีิฝังกลบ  

ช้ินงาน น า้หนักช้ินงาน (กรัม) น า้หนักขยะ (กรัม) 

PLA3hr 32.19 0.47 
PLA6hr 74.50 0.83 
ABS3hr 14.35 0.71 
ABS6hr 15.85 0.74 

Nylon3hr 21.27 0.81 
Nylon6hr 35.42 0.96 

 
ตาราง 2 บญัชีรายการมวลสารของการผลิตช้ินงานโดยการใชเ้ทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ต่อหน่วยการท างาน 1 ช้ินงาน 
ระยะเวลา 3 ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง ดว้ยพลาสติก PLA, ABS และ Nylon   

 ปริมาณ      หน่วย 
 PLA 3hr PLA 6hr ABS 3hr ABS 6hr Nylon 3hr Nylon 6hr  

มวลสารขาเข้า        
พลาสติก  32.66 75.33 15.06 16.59 22.08       36.38    g 

        Wh ไฟฟ้า  180 360      600 1,200 600 1,200 
มวลสารขาออก 

PM2.5 1.100E-4  4.700E-4 1.400E-4 - 1.800E-4 -  mg 
PM10 8.300E-4  - - - 1.440E-3 9.000E-4 mg 

  VOCs  
 - Acetone -  3.420E-4 2.48E-3 7.700E-4 - 7.440E-3  mg 
 - Dichloromethane -  1.250E-4 1.630E-3 - -   mg 
 - Ethanol 4.700E-4  3.120E-3 2.980E-3 1.540E-2 - 2.442E-3 mg 

- Ethylbenzene  -  - - - 1.581E-3 2.767E-3 mg 
- m-xylene -  3.130E-4         - - 6.250E-4 7.820E-4 mg 
- o-xylene -  - - - 1.560E-4 1.560E-4 mg 
เสน้ใยพลาสติก 0.47  0.83 0.71 0.74 0.81 0.96 g 
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จากตารางการจดัท าบญัชีรายการ ABS และ Nylon มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงกวา่ PLA เน่ืองจากมีการใชอุ้ณหภูมิ

ในการหลอมเหลวท่ีหัวฉีดสูงกวา่ โดย PLA ใชอุ้ณหภูมิประมาณ 180-230 องศาเซลเซียสในขณะท่ี ABS และ Nylon ใช้
อุณหภูมิประมาณ 210-250 และ 220-260 องศาเซลเซียส ตามล าดบั นอกจากน้ีท่ีฐานรองช้ินงานของพลาสติก ABS และ 
Nylon จะตอ้งมีอุณหภูมิสูงอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการหดตวัของช้ินงาน ซ่ึง ABS และ Nylon อุณหภูมิท่ีฐานรองอยูท่ี่ 50-100 
องศาเซลเซียส ในขณะท่ี PLA ไม่ตอ้งใหอุ้ณหภูมิท่ีฐานรอง เน่ืองจากไม่มีการหดตวัของช้ินงาน  
 
1. ผลการประเมนิผลกระทบขั้นกลาง (Midpoint Categories)  
               การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวติของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์
3 มิติ ในประเทศไทย วสัดุ PLA ABS และ Nylon ระยะเวลา 3 ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง แสดงผลภาพ 4-9 พบวา่ผลกระทบ
สูงสุดเกิดจากกระบวนการใชง้านของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ในดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) มี
ผลกระทบสูงสุด รองลงมา คือ ดา้นพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable energy) และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทาง
บก (Terrestrial ecotoxicity) ตามล าดบั ในส่วนผลกระทบจากการใชว้สัดุข้ึนรูปช้ินงานของพลาสติกทั้งสามชนิดเกิดค่าสูง
ในด้านความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) ด้านความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางบก (Terrestrial 
ecotoxicity) ดา้นสารก่อมะเร็ง (Carcinogens) และดา้นการเกิดสารอินทรียท่ี์มีผลต่อการหายใจ (Respiratory organics) โดย
มีสัดส่วนผลกระทบส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้า และการปลดปล่อยสารอินทรียร์ะเหยง่ายในกระบวนการใชง้าน ส าหรับ PLA 
พบวา่เอทานอล และไดคลอโรมีเทน ท่ีปลดปล่อยในขณะท าการพิมพเ์ป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดผลกระทบดงักล่าว ส่วน 
ABS พบสารท่ีปลดปล่อยหลกั คือ เอทานอล และอะซิโตน ในขณะท่ี Nylon พบสารเอทิลเบนซีน และสารเอทานอล  
 นอกจากน้ีว ัสดุทั้ งสามชนิดยังส่งผลกระทบด้านการเกิดสารอนินทรีย์ท่ีมีผลต่อการหายใจ (Respiratory 
inorganics) ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการปลดปล่อยฝุ่ นละอองในกระบวนการใชง้าน และผลกระทบดา้นพลงังานท่ีใชแ้ลว้
หมดไป (Non-renewable energy) ดา้นการแผ่รังสีไอออน (Ionizing radiation) และดา้นการเกิดภาวะโลกร้อน (Global 
warming) มีสาเหตุหลกัมาจากการใชไ้ฟฟ้า จะเห็นไดว้่าในดา้นผลกระทบทั้ง 8 ดา้น มีสาเหตุหลกัมาจากไฟฟ้า โดยได้
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Faludi (2015) กล่าวว่าการใช้ไฟฟ้ามีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมใน
กระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ โดยเฉพาะในดา้นนิเวศวิทยา เช่น ดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า และความ
เป็นพิษต่อระบบนิเวศทางบก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท่ีใชไ้ฟฟ้าแตกต่างกนัดว้ย 
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ภาพ 4 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก PLA ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

 
ภาพ 5 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก PLA ระยะเวลา 6 ชัว่โมง 
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การได้มาของวตัถดิุบ PLA การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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การได้มาของวตัถดิุบ PLA การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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ภาพ 6 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก ABS ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

 
ภาพ 7 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก ABS ระยะเวลา 6 ชัว่โมง 
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การได้มาของวตัถดิุบ ABS การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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การได้มาของวตัถดิุบ ABS การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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ภาพ 8 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก Nylon ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

 
ภาพ 9 ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของประเทศไทย โดยใช้

พลาสติก Nylon ระยะเวลา 6 ชัว่โมง 

2. ผลการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมขั้นปลาย (Endpoint categories) 
จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจักรชีวิตของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปด้วยเทคโนโลยี

เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของวสัดุ PLA ABS และ Nylon สามารถน ามาค านวณเป็นผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขั้นปลาย โดยใช ้ค่าแฟค
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การได้มาของวตัถดิุบ Nylon การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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การได้มาของวตัถดิุบ Nylon การใช้งานเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ การฝังกลบ 
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เตอร์ความเสียหาย (Damage factor) ท่ีอา้งอิงตามวิธีการ IMPACT 2002+ version 2.13 และการประเมินความเสียหาย 
(Damage assessment) ดงัแสดงในตารางท่ี 3-5 พบวา่ผลกระทบการผลิตช้ินงานของเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ของวสัดุ ABS ส่งผล
ดา้นสุขภาพมนุษย ์(Human health) มากท่ีสุด รองลงมา คือ  Nylon และ PLA ตามล าดบั วสัดุ Nylon ส่งผลดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และดา้นทรัพยากรท่ีลดลง  (Resources) มากท่ีสุด ในขณะท่ีวสัดุ PLA 
ส่งผลกระทบดา้นคุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem quality) มากท่ีสุด รองลงมา คือ Nylon และ ABS ตามล าดบั  
ตาราง 3 ผลการจดักลุ่มความเสียหาย (Damage categories) ของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 
มิติ วสัดุ PLA  
กลุ่มผลกระทบ หน่วย การได้มา

ของวตัถุดบิ 
การใช้งานเคร่ืองพมิพ์   3 มติ ิ การก าจดัซาก

ช้ินงาน (ฝังกลบ) 
รวม 

Human health DALY 4.320E-9 
 

3 ชัว่โมง 6.21E-9 4.340E-9 
 

1.490E-8 
6 ชัว่โมง 6.51E-9 1.520E-8 

Ecosystem 
quality 

PDF*m2*yr 1.525E-3 
 

3 ชัว่โมง 1.966E-3 1.531E-3 
 

5.020E-3 
6 ชัว่โมง 2.037E-3 5.090E-3 

Climate change kg CO2 eq 2.997E-3 
 

3 ชัว่โมง 6.126 E-3 3.050E-3 
 

1.220E-2 
6 ชัว่โมง 6.623E-3 1.270E-2 

Resources MJ primary 4.244E-2 
 

3 ชัว่โมง      8.671E-2 4.272E-2 
 

1.720E-01 
6 ชัว่โมง  9.374E-2 1.790E-1 

 
ตาราง 4 ผลการจดักลุ่มความเสียหาย (Damage categories) ของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 
มิติ วสัดุ ABS  
กลุ่มผลกระทบ หน่วย การได้มา

ของวตัถุดบิ 
การใช้งานเคร่ืองพมิพ์ 3 มติ ิ การก าจดัซาก

ช้ินงาน (ฝังกลบ) 
รวม 

Human health DALY 5.830E-9 
 

3 ชัว่โมง 3.100E-6 5.850E-9 
 

3.110E-6 
6 ชัว่โมง 4.920E-6 4.930E-6 

Ecosystem 
quality 

PDF*m2*yr 1.840E-4 
 

3 ชัว่โมง 2.820E-7 1.900E-4 
 

3.740E-4 
6 ชัว่โมง 4.980E-7 3.740E-4 

Climate change kg CO2 eq 4.085E-3 
 

3 ชัว่โมง 3.140E-6 4.138E-3 
 

8.230E-3 

6 ชัว่โมง 5.330E-6 8.230E-3 
Resources MJ primary 9.953E-2 

 
3 ชัว่โมง 3.180E-6 9.981E-2 

 
1.990E-1 

6 ชัว่โมง 5.200E-6 1.990E-1 

 
ตาราง 5 ผลการจดักลุ่มความเสียหาย (Damage categories) ของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองพิมพ ์3 
มิติ วสัดุ Nylon  
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กลุ่มผลกระทบ หน่วย การได้มาของ
วตัถุดบิ 

การใช้งานเคร่ืองพมิพ์ 3 
มติ ิ

การก าจดัซาก
ช้ินงาน (ฝังกลบ) 

รวม 

Human health DALY 3.070E-9 
 

3 ชัว่โมง 1.39E-8 3.090E-09 
 

2.010E-8 
6 ชัว่โมง 1.60E-8 2.220E-8 

Ecosystem 
quality 

PDF*m2*yr 1.890E-4 
 

3 ชัว่โมง 2.668E-3 1.950E-4 
 

3.052E-3 
6 ชัว่โมง   3.163E-3   3.547 E-3 

Climate 
change 

kg CO2 eq 7.271E-3 
 

3 ชัว่โมง   2.562E-2 7.323E-3 
 

4.021E-2 
6 ชัว่โมง 2.917E-2 4.376E-2 

Resources MJ primary 1.371E-1 3 ชัว่โมง 3.980E-1 1.374E-1 6.725E-1 

6 ชัว่โมง   4.479E-1 7.224E-1 

 
3. ผลการประเมนิการเปรียบเทยีบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในกระบวนการใช้งานเคร่ืองพมิพ์ 3 มติ ิในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
ด้วยวสัดุต่างชนิดกนั 

ผลการประเมินการเปรียบเทียบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ในระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั ดว้ยวสัดุต่างชนิดกนั แสดงผลในภาพท่ี 10 พบวา่ วสัดุ ABS มีผลกระทบสูงกวา่ Nylon และ PLA ในดา้นความ
เป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) รองลงมา คือ ดา้นพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable energy)  
และดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางบก (Terrestrial ecotoxicity) ตามล าดบั เน่ืองจาก ABS เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โม
พลาสติก ซ่ึงมีส่วนประกอบของสารจ าพวกปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ท าให้พลาสติก ABS เป็นพลาสติกท่ีมีความทนทาน 
ยอ่ยสลายยาก เม่ือเปรียบเทียบกบัพลาสติก PLA ซ่ึงเป็นเทอร์โมพลาสติกท่ีผลิตมาจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ ขา้วโพด และออ้ย มี
การยอ่ยสลายไดง่้ายทางชีวภาพโดยจุลินทรีย ์เช่น แบคทีเรีย เห็ด และรา เป็นตน้ และ PLA ยงัไม่มีพิษต่อมนุษย ์ดงันั้นจึง
เป็นพลาสติกท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ี ABS และ Nylon มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการหลอมเหลวท่ี
หวัฉีดสูงกวา่ PLA และท่ีฐานรองช้ินงานของพลาสติก ABS และ Nylon จะตอ้งมีอุณหภูมิสูงอยูเ่สมอ เพ่ือป้องกนัการหดตวั
ของช้ินงาน ดงันั้นการตั้งค่าอุณหภูมิท่ีหัวฉีด ให้มีอุณหภูมิต ่าเป็นการประหยดัไฟฟ้า ซ่ึงจะตอ้งเป็นอุณหภูมิท่ีทั้งวสัดุ และ
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ยอมรับได ้(Davis et al., 2016) นอกจากน้ีกระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท่ีระยะเวลา 6 ชม. มีค่า
ผลกระทบสูงกวา่กระบวนการใชง้านท่ีระยะเวลา 3 ชัว่โมง แสดงให้เห็นวา่ท่ีระยะเวลาการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน มีแนวโนม้ให้
ผลกระทบสูงข้ึน  
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ภาพ 10 เปรียบเทียบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของวสัดุ 3 ชนิด คือ PLA, ABS และ Nylon ในกระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ระยะเวลา 3 

ชัว่โมง และ 6 ชัว่โมง 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานวิจยัน้ีท าการประเมินวฏัจกัรชีวิตของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ โดย
พิจารณาวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑใ์นขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ การใชง้าน และการก าจดัซากช้ินงาน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การเก็บขอ้มูลมลพิษอากาศและการใชไ้ฟฟ้าโดยตรง สอบถามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และจากฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือ
ในระดบัสากล คือ Ecoinvent 3.0 โดยผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

   1. ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ชนิด FDM เกิดจาก
กระบวนการใชง้านมากกวา่กระบวนการไดม้าของวตัถุดิบ และการก าจดัซากช้ินงาน  
 2. ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของการผลิตช้ินงานโดยการข้ึนรูปดว้ยเทคโนโลยีเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ในกระบวนการใชง้าน
พบวา่ ผลกระทบสูงสุด คือ ดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) รองลงมา คือ ดา้นพลงังานท่ีใช้
แลว้หมดไป (Non-renewable energy) และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางบก (Terrestrial ecotoxicity) ตามล าดบั 

3. ระยะเวลาการใชเ้คร่ืองพิมพ ์3 มิติ ท่ีเพ่ิมข้ึน จาก 3 ชัว่โมง เป็น 6 ชัว่โมง ส่งผลให้มลพิษท่ีปลดปล่อยมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน  

4. ผลการเปรียบเทียบการใชง้านพลาสติกทั้ง 3 ชนิด พบวา่ ABS ส่งผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมา คือ Nylon และ PLA 
ตามล าดบั ในดา้นความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางน ้ า (Aquatic ecotoxicity) ดา้นพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable 
energy) และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศทางบก (Terrestrial ecotoxicity) 

นอกจากน้ีเพ่ือน าผลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เช่น การปรับการเลือกใช้วสัดุใน
กระบวนการใชง้านเคร่ืองพิมพ ์3 มิติ จากผลของงานวิจัยพลาสติก PLA เป็นวสัดุท่ีเหมาะสมในการใชง้าน เน่ืองจาก
สามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัพลาสติก ABS และ Nylon อีกทั้งช่วยลดการใชพ้ลงังาน
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ไฟฟ้า เน่ืองจากใชอุ้ณหภูมิท่ีหัวฉีดนอ้ยกวา่พลาสติกชนิดอ่ืน และไม่ตอ้งใชอุ้ณหภูมิท่ีฐานรอง เพราะไม่มีการหดตวัของ
ช้ินงาน พลาสติก PLA สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก ราคาใกลเ้คียงกนักบัพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ และใชง้านเฉพาะกับ
เคร่ืองพิมพ ์3 มิติ ดงันั้นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคควรหันมาใชว้สัดุ PLA ในการข้ึนรูปช้ินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุ และผลิตภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์3 มิติ   
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