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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จโดย
กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัขั้น(Analytic Hierarchy Process :AHP) และเสนอแนะแนวทางการจดัการกากคอนกรีตท่ีได้
จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ การวิจัยน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(Interview) จากระดบัวศิวกร ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต จ านวน 10 ท่าน 
โดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกแนวทางการจดัการกากคอนกรีต โดยใชเ้ทคนิคกระบวนการเชิง
ล าดบัชั้นมาวเิคราะห์หาค่าน ้ าหนกัความส าคญัภายใตปั้จจยัดา้นประสิทธิภาพในการผลิต , ปัจจยัดา้นบุคลากร ,  ปัจจยัดา้น
ตน้ทุน , ปัจจยัดา้นวิศวกรรม , ปัจจยัดา้นสังคม , ปัจจยัดา้นปริมาณของเสีย ผลจากการตอบแบบสอบถามสามารถสรุปค่า
น ้ าหนกัของปัจจยัเฉล่ียเท่ากบั 0.379, 0.046, 0.070, 0.176, 0.038, 0.290 ตามล าดบั จากนั้นท าการหาค่าน ้ าหนกัความส าคญั
ของแนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตทั้ง 5 แนวทาง ภายใตปั้จจยัขา้งตน้ พบวา่แนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีต
จากโรงงานผสมเสร็จโดยการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) สามารถสรุปไดว้่าสารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีตเป็น
ทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมมากกวา่ทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ช่วยพฒันาอุตสาหกรรมให้
อยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ปัจจุบนัสงัคมหนัมาใหค้วามสนใจในเร่ืองของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ผลิตภณัฑ ์ในทอ้งตลาดท่ีมีเคร่ืองหมายเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มจึงไดรั้บการตอบรับเป็น
อยา่งดี ดงันั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรมีการปรับตวัใหส้ามารถด าเนินกิจการควบคู่กบัการอนุรักษธ์รรมชาติ เพื่อเป็น
การส่งเสริมอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื  
ค าส าคญั:  การจดัการกากคอนกรีต โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัขั้น 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

118 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study process to utilization sludge plants ready-mixed concrete by using 
decision-making process is analyzed using Analytic Hierarchy Process technique or AHP and to suggest guidelines for 
concrete waste management. This research is a qualitative research. Interview to engineers, managers and experts who 
have experience in the concrete industry. Factors that affect the decision to choose the method of using concrete waste. 
Using hierarchical process techniques to analyze the weight values of importance under productivity factors, personnel 
factors, cost factors, engineering factors, social factors, and waste factor. Determining the weight of the alternative value 
of the concrete sludge in options. It was found that guideline for adding concrete residue from ready-mixed factories by 
hierarchical analysis (AHP) involves the replacement of lime from sludge concrete that is more suitable for improvement 
than other alternatives. This approach is used to systematically recycle industrial waste and effectively process. 
Keywords: Concrete waste management, Analytic Hierarchy Process, Ready mixed concrete plant 
 

บทน า 
ปัจจุบนัการใชค้อนกรีตยงัเป็นส่วนประกอบหลกัในงานก่อสร้าง ทั้งโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึง

เป็นวสัดุหลกัในงานก่อสร้างหลกัในงานบา้นพกัอาศยั งานอาคาร โรงงาน และสาธารณูปโภค ทัว่ประเทศ เน่ืองจากความ
คงทนแข็งแรง ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัอยู่ในช่วงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อีกทั้งการขยายตวัของเมืองใหญ่ต่างๆทั่ว
ประเทศ ท าใหเ้กิดความตอ้งการใชค้อนกรีตเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหมายถึงการใชท้รัพยากร หิน ทราย จากสมัปทานเหมืองหิน 
ทราย ทัว่ประเทศดว้ยเช่นกนั และจากการส ารวจปริมาณการใชค้อนกรีตของ BUILK เวบ็ไซตด์า้นการบริหารงานก่อสร้าง 
ไดส้ ารวจระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม – 15 เมษายน 2560 สมาชิก BUILK PRO NETWORK ทัว่ประเทศใน65 จงัหวดั มี
ปริมาณการเทคอนกรีตมากกวา่ 62,320 ลูกบาศกเ์มตร เติบโตข้ึน 226% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 59 (Patai 2560) จากการ
ใชง้านคอนกรีตผสมเสร็จท่ีเพ่ิมมากข้ึน ยอ่มหมายถึงกากคอนกรีตเหลือท้ิงท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย กากคอนกรีตเหลือท้ิงเกิดจาก
การสั่งซ้ือคอนกรีตเกินความตอ้งการใชง้านจริง การสั่งคอนกรีตเผื่อเหลือเผื่อขาดจากลูกคา้ การเผื่อปริมาณคอนกรีตจาก
โรงงานเอง คอนกรีตท่ีจดัส่งลา้ชา้ไม่ทนัเวลาท าให้คอนกรีตผสมเสร็จเส่ือมคุณภาพ กากคอนกรีตท่ีเกิดจากการลา้งโม่
หลงัจากเสร็จงานในแต่ละวนัเพ่ือป้องกันคอนกรีตคา้งอยู่ในโม่ และจากการลา้งท าความสะอาดโรงงาน กากคอนกรีต
เหล่าน้ีจะถูกท้ิงพกัไวใ้นบ่อคลายคอนกรีตตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือกากคอนกรีตมีปริมาณถึงท่ีก าหนด(เต็มบ่อ)
โรงงานตอ้งด าเนินการก าจัดกากคอนกรีตเหล่าน้ี แนวทางท่ีนิยมในการก าจัดกากคอนกรีตในปัจจุบันคือการฝังกลบ
(Landfill) ซ่ึงวิธีการฝังกลบแน่นอนวา่ไม่ใช่วิธีการท่ีดีท่ีสุด ยงัคงมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว ทั้งยงัมีค่าใชจ่้าย
และเป็นการเปิดช่องใหเ้กิดการลกัลอบท้ิงกากคอนกรีตในพ้ืนท่ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาต อีกดว้ย  ทั้งน้ีจากงานวิจยัต่างๆพบวา่
พ้ืนท่ีฝังกลบในปัจจุบนัมีปริมาณขยะจากงานก่อสร้าง (กากคอนกรีต เสาเข็มท่ีช ารุด อ่ืนๆ) ถึงร้อยละ30-40 ของพ้ืนท่ีฝัง
กลบในเมืองต่างๆ และยงัพบการลกัลอบท้ิงกากของเสียเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัชลบุรี 
ในบริเวณบ่อดินเก่า และบริเวณขา้งถนนท่ีเป็นเสน้ทางขนส่งท่ีลบัตาคน การลกัลอบท้ิงรวมกบับ่อฝังกลบขยะมูลฝอยทัว่ไป 
ส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาจากผูป้ระกอบการท่ีรับขนส่งและก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และโรงงานรับ
ก าจดัและรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีลกัลอบด าเนินการอยา่งผิดกฎหมาย (กรมควบคุมมลพิษ 2560) ปริมาณกาก
ของเสียจากอุตสาหกรรมท่ีเขา้สู่ระบบการจดัการในปี 2560 มีทั้งหมด 33 ลา้นตนั (กรมควบคุมมลพิษ 2560) และมีการใช้
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ประโยชน์จากกากของเสียน้ี โดยมีการน าวสัดุรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด 20.84 ลา้นตนั โดย
วธีิต่างๆอาทิคดัแยกประเภท น ามาใชซ้ ้ า ท าเช้ือเพลิงผสม เป็นวตัถุดิบทดแทน ในเตาเผาปูนซีเมนตเ์ป็นเช้ือเพลิงทดแทน ถม
ทะเลหรือท่ีลุ่ม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2560) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ยงัมีส่วนต่างของกากของเสียท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดถึ้งอีกประมาณ 13 ลา้นตนั ยงัไม่รวบถึงกากของเสียท่ีไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบ และลกัลอบท้ิงตามท่ีต่างๆ และจาก
สถิติของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บใบอนุญาตและแจง้ประกอบกิจการ เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ตั้งแต่ปี 57-
61 โรงงานผลิตภณัฑ์คอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จ ติดอนัดบั 1ใน3โรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บใบอนุญาตและแจ้ง
ประกอบกิจการ เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2561) ดงันั้นจึงหมายถึงปริมาณกากคอนกรีตท่ีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย 
กากคอนกรีตเหล่าน้ีถือเป็นขยะอุตสาหกรรมท่ีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทางโรงงานยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการก าจดักาก
คอนกรีตเหล่าน้ี นอกจากจะตอ้งท าบ่อคลายคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ โรงงานยงัตอ้งเสียค่าขน
ท้ิง ค่าจา้งก าจดัอยู่ท่ีประมาณ 30,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคร้ังต่อบ่อเลยทีเดียว ในขณะเดียวกนัในหลายๆประเทศกาก
คอนกรีตกลบัมีมูลค่า มีการน ามาใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร อีกทั้งขอ้กฎหมายในเร่ืองของการควบคุม
มลพิษ  และการควบคุมการใชท้รัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดั เม่ือมองยอ้นกลบัมาในประเทศไทย ท่ียงัมีทรัพยากรอยูม่ากจึงยงั
มิไดใ้หค้วามส าคญักบัการจ ากดัการใชท้รัพยากร และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด แลว้จะรอให้ทรัพยากรหมดไป
หรือเกิดปัญหาก่อนจึงจะเร่ิมด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง จึงเกิดแนวคิดวา่ท าอยา่งไรให้กากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จ (Plant ready mix) สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพ่ือก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า หาก
สามารถท าให้กากคอนกรีตเหล่าน้ีมีมูลค่าและน ามาใช้ประโยชน์ได้ทางใดทางหน่ึง  นอกจากโรงงานจะสามารถลด
ค่าใชจ่้ายในการก าจดักากคอนกรีต ยงัเป็นรายไดใ้ห้กบัโรงงานอีกทางหน่ึง ทั้งยงัช่วยลดการศูนยเ์สียทรัพยากร ลดปริมาณ
ขยะอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนมากมายในแต่ละปี และยงัเป็นการสร้างมูลค่าและเป็นการน ากากของเสียในอุตสาหกรรมท่ีไม่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจมาก่อให้เกิดมูลค่าและสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด 

1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาแนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จโดยกระบวนการวิเคราะห์

เชิงล าดบัขั้น(Analytic Hierarchy Process :AHP) 
2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดัการกากคอนกรีตท่ีไดจ้ากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการน ากากคอนกรีตกลบัมาใชป้ระโยชน ์แนวทางใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือ

เกิดเป็นแนวทางให้กับอุสาหกรรมคอนกรีตเพ่ือการน ากากคอนกรีตมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าในทาง
เศรษฐศาสตร์ ท าใหผู้ป้ระกอบการโรงงานสามารถลดค่าใชจ่้ายในการก าจดักากคอนกรีต และเพ่ิมรายรับจากการ
เพ่ิมมูลค่ากากคอนกรีต ลดการปล่อยกากของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม สร้างความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  

3. ขอบเขตการศึกษา 
งานวิจยัน้ีมีขอบเขตการศึกษากระบวนการจดัการกากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ( Plant 

ready mix) เท่านั้น ครอบคลุมพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี 
โดยการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตท่ีเกิดจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ( Plant ready mix) 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

120 

วธีิการวจัิย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) จากระดบัวิศวกร 

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนกรีตมาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ใช้วิธี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ในประเด็นท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วศิวกร ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ หลกัการสมัภาษณ์น้ีไดแ้บ่ง
ออกเป็น2ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ลกัษณะการสัมภาษณ์ใชค้  าถามท่ีน าไปสู่การสนทนา 
โดยจุดมุ่งหมายส าคญัเพ่ือตอ้งการขอ้มมูลท่ีถูกตอ้งในทศันะของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นหลกั และส่วนท่ี2 เป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) มีประเด็นค าถามจดัเตรียมไวล่้วงหนา้มีโครงสร้างค าถามชดัเจน โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั 10 ท่านดงัน้ี 

1) ระดบัผูจ้ดัการ-ผูบ้ริหาร ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นบุคลากรระดบัผูจ้ดัการแผนก/ฝ่าย จนถึงระดบั
ผูบ้ริหาร ซ่ึงดูแลภาพรวมในการด าเนินกิจการ ทั้งดา้นการผลิต ดา้นการขาย นโยบายในการด าเนินงาน ตลอดจนดา้นการ
จดัการกบักากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีประสบการณ์ท างาน หรืออยูใ่นอุตสาหกรรมคอนกรีตมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 8 ปี  จึงจะ
สามารถให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการกากคอนกรีต และแนวโนม้ในการน ากากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จไปใชป้ระโยชน์ได ้

2) ระดบัวิศวกรปฏิบติังานของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นบุคลากรระดบัวิศวกรควบคุมการปฏิบติังานของ
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นผูค้วบคุมคุณภาพ ควบคุมกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นตน้ ซ่ึงมีประสบการณ์
ท างานในอุตสาหกรรมคอนกรีตตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จึงจะสามารถให้ขอ้มูล ขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัการจดัการกากคอนกรีต และ
แนวโนม้ในการน ากากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไปใชป้ระโยชน์ได ้

3) ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์สูง และเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมคอนกรีต 
เช่น นักวิชาการ นักวิจยัและพฒันา  มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี จึงสามารถให้แนวคิดในการน ากาก
คอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จไปใชป้ระโยชน์ได ้

รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษางานวจิยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาดูงานโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และการสัมภาษณ์ 
เพ่ือศึกษาปัจจยัในการเลือกแนวทาง และความเป็นไปไดข้องการเพ่ิมมูลค่ากากคอนกรีต แนวทางเลือกใดเป็นการน ากาก
คอนกรีตกลบัมาใชท่ี้จะเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการพิจารณาตอ้งค านึงถึงปัจจยัในดา้นต่างๆอยา่ง
ครบถว้น เพ่ือใหเ้กิดการพิจารณาอยา่งรอบดา้น โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นใชก้ระบวนวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) มา
ใชใ้นการวเิคราะห์ ซ่ึงเป็นการถอดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณตามกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบั
ชั้น (AHP) เพื่อไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดในการน ากากคอนกรีตไปใชป้ระโยชน์ต่อไป ในการสัมภาษณ์ไดท้ าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ระดบัผูจ้ดัการ-ผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน ซ่ึงมี 2 ท่านท่ีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมคอนกรีตเกิน 20ปี และมีผลงานดา้น
การวจิยัและพฒันา จึงจดัวา่อยูใ่นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดว้ย และไดส้มัภาษณ์ระดบัวศิวกรปฏิบติังาน 5 ท่าน 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

ผลการวจิยั แนวทางการใช้ประโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานผสมเสร็จ โดยการวเิคราะห์เชิงล าดบัช้ัน (AHP) 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเก่ียวกบักระบวนการเพ่ิมมูลค่าและการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จโดย

การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยก าหนดทางเลือกดงัน้ี 
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1) แผน่พ้ืนจากกากคอนกรีต หมายถึง การน ากากคอนกรีตมาเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตแผ่นพ้ืนตาม
สดัส่วนท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งเติมสารเคมีตามสดัส่วนเพ่ือใหไ้ดค้วามแขง็แรงตามมาตรฐาน  

2) กระถางตน้ไมจ้ากกากคอนกรีต หมายถึง การน ากากคอนกรีตมาเป็นส่วนผสมในการผลิตกระถางตน้ไม ้แจกนั 
แผน่ปูทางแต่งสวน หรือผลิตภณัฑต์กแต่งอ่ืนๆท่ีไม่ตอ้งรับแรงและเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั ในขั้นตอนการผลิตอาจตอ้ง
เติมสารเคมีเพ่ือเพ่ิมการเกาะตวั 

3) สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต หมายถึง การน ากากคอนกรีตมาผ่านกกระบวนการกรองผ่านเคร่ืองอดั
ตะกอนหรือเคร่ืองฟิลเตอร์เพรส (filter press) แยกตะกอนกบัน ้ า น าตะกอนไปอบหรือตากแดด จะไดส้ารท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง
คลา้ยปูนขาว สามารถน าไปปรับความเป็นกรดในดิน น ้ า หากเลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีคุณภาพสูงและแผ่นเคร่ืองอดัตะกอน 
(filter plate) ผลิตดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั จะมีประสิทธิภาพท่ีดีและใหไ้ดต้ะกอนท่ีมีความช้ืนต ่า  

4) หลงัคาเซรามิคจากกากคอนกรีต หมายถึง การน ากากคอนกรีตมาใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบ้ืองหลงัคา
ในสดัส่วนท่ีเหมาะสมในกระบวนการผสมคอนกรีต (Mixing) ผ่านกระบวนการป๊ัมข้ึนรูป (Pressing) ดว้ยเคร่ืองกดแรงดนั
สูงเพ่ือไดเ้น้ือกระเบ้ืองแน่นไดม้าตรฐาน 

5) น ้าสลดัจก์ลบัไปใชผ้สมคอนกรีต หมายถึง การน าน ้ าสลดัจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกลบัมาใชผ้ลิต
คอนกรีตผสมเสร็จโดยกระบวนการผสมคอนกรีต (Mixing) เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิต 

ทั้งน้ีแนวทางและการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จะน าเสนอการวิเคราะห์โดยวิธี AHP 
โดยพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์และการจัดการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจากทางเลือกทั้ ง 5 
ทางเลือกภายใตปั้จจยัดา้นประสิทธิภาพในการผลิต ดา้นบุคลากร ดา้นตน้ทุน ดา้นวิศวกรรม ดา้นสังคม และดา้นปริมาณ
ของเสีย ซ่ึงแต่ละทางเลือกมีขอ้ดีในแต่ละปัจจยัมากน้อยไม่เท่ากนั สามารถเขียนความสัมพนัธ์เป็นแผนภาพตามรูปท่ี 1  
แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยักบัทางเลือกโดยแต่ละปัจจยัมีน ้ าหนกัความส าคญัไม่เท่ากนั 

 
ภาพ 1  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างทางเลือกและปัจจยัในรูปแบบ AHP 

 
โดยก าหนดช่ือยอ่ของปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) ของการเลือกแนวทางดงัต่อไปน้ี 

A1 : ประสิทธิภาพในการผลิต คือ ความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ืองของกระบวนการผลิต ใน
การน ากากคอนกรีตเขา้สู่กระบวนการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในเชิงอุตสาหกรรม 

A2 : บุคลากร  คือ   การใชค้นในกิจการงานตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนออกแบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ 
ตลอดจนแรงงานในกระบวนการผลิต ทั้งหมดจนเสร็จส้ินกระบวนการทั้งหมดน้ีคือบุคลากร ประกอบดว้ย จ านวนบุคลากร
ในการด าเนินการ และ ความช านาญของบุคลลากร 
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A3 : ตน้ทุน  คือ  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยงบประมาณในการลงทุน 
ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการ ค่าซ่อมบ ารุงและค่าซ่อมเคร่ืองจักรในกรณีขดัขอ้ง ตน้ทุน
วตัถุดิบอ่ืน ท่ีไม่ใช่กากคอนกรีต โดยถือวา่กากคอนกรีตไม่มีตน้ทุนเพราะเป็นกากของเสียจากอุตสาหกรรมเดิมอยูแ่ลว้ 

A4 : ดา้นวิศกรรม  คือ  การประยุกต์ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในการออกแบบระบบ เคร่ืองมือ 
กระบวนการ เพ่ือตอบสนองต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดอ้ยา่งปลอดภยัเช่ือถือไดแ้ละใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นกระบวนการไดเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใหผ้ลผลิตมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีนวตักรรม ผลิตภณัฑ์
มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค ์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด  มีมูลค่าและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้

A5 : สังคม  คือ  การรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินงานค านึงถึงความผาสุกของชุมชน ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นการด าเนินงานท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงตอ้งค านึงทั้งในดา้นกระบวนการ และ 
ผลิตภณัฑ ์

A6 : ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน  คือ  ความสูญเสียเน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบในการผลิตไม่คุม้ค่า กากของเสียท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการโดยเปรียบเทียบความแตกต่างเชิงปริมาณ (ปริมาตรหรือน ้ าหนกั) ของวตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต 
ต่อของเสียท่ีเกิดข้ึน 
ตาราง 1 ขอ้มูลการเปรียบเทียบเบนรายคู่ระหวา่งปัจจยัโดยวธีิ AHP จากการระดมสมองรวมกบั ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูช้  านาญการ 

การเปรียบเทยีบปัจจยัต่างๆ การเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ (Pairwise Comparison) 

กบัเป้าหมายของปัญหา A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A1 1 7 5 3 5 3 

A2 1/7 1 1/2 1/5 2 1/7 

A3 1/5 2 1 1/5 3 1/7 

A4 1/3 5 5 1 5 1/3 

A5 1/5 1/2 1/3 1/5 1 1/7 

A6 1/3 7 7 3 7 1 

รวม 2.21
0 

22.
0500 

18.8
33 

7.60
0 

23.0
00 

4.762 

เม่ือไดน้ าขอ้มูลจากตาราง 1 มาค านวณหาค่าเฉล่ียในแต่ละเกณฑ ์แลว้จะไดค้่าน ้ าหนกัจากการให้ค่าความส าคญั
ในแต่ละเกณฑ ์สามารถน าไปท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบปกติ ระหวา่งปัจจยั ไดด้งัตาราง 2 
ตาราง 2 ขอ้มูลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบปกติระหวา่งปัจจยัโดยวธีิ AHP 

การเปรียบเทียบปัจจยั 
ต่างๆกบัเป้าหมายของ 

ปัญหา 

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบปกติ 
(Normalized Comparison) รวม 

คะแนน 
ความส าคญั 

Priority 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A1 0.453 0.311 0.265 0.395 0.217 0.630 2.271 0.379 1 
A2 0.065 0.044 0.027 0.026 0.087 0.030 0.279 0.046 5 
A3 0.091 0.089 0.053 0.026 0.130 0.030 0.419 0.070 4 
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การเปรียบเทียบปัจจยั 
ต่างๆกบัเป้าหมายของ 

ปัญหา 

การเปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบปกติ 
(Normalized Comparison) รวม 

คะแนน 
ความส าคญั 

Priority 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A4 0.151 0.222 0.265 0.132 0.217 0.070 1.058 0.176 3 
A5 0.091 0.022 0.018 0.026 0.043 0.030 0.230 0.038 6 
A6 0.151 0.311 0.372 0.395 0.304 0.210 1.743 0.290 2 
รวม 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 1.000  

ความสอดคล้องของเหตุผล 
การพิจารณาความสอดคลอ้งของเหตุผลผูต้ดัสินใจไดท้ าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของทุก องคป์ระกอบยอ่ย และ

คะแนนความส าคญัของแต่ละปัจจัยและแต่ละทางเลือกได้ถูกค านวณไวก่้อนท่ีจะค านวณค่าคะแนนความส าคญัรวม 
(Overall Priority Weights) ของแต่ละทางเลือก และก าหนดคะแนนความส าคญัของแต่ละทางเลือก ผูต้ดัสินใจควร
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ในแต่ละคู่ของปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงขั้นตอนการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกนัของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่มีความจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าเสนอต่อไป โดย Saaty (1980) 
ไดน้ าเสนอขั้นตอนการค านวณค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio หรือ CR) ซ่ึงเป็นตวัวดัความสอดคลอ้งกนั
ของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 น าค่าคะแนนความส าคญัสมัพทัธ์ (Relative Importance Scale) จากการ เปรียบเทียบเป็นรายคู่ของแต่
ละปัจจยัในตารางท่ี 4.1 คูณกบัคะแนนความส าคญัของแตล่ะปัจจยั (Criterion Priority Weights) ซ่ึงไดจ้ากตวัเลขในตาราง 2 

 
1 7 5 3 5 3  0.379  2.645 
1/7 1 1/2 1/5 2 1/7  0.046  0.289 
1/5 2 1 1/5 3 1/7  0.070  0.430 
1/3 5 5 1 5 1/3 x 0.176 = 1.173 
1/5 1/2 1/3 1/5 1 1/7  0.038  0.237 
1/3 7 7 3 7 1  0.290  2.029 

 
ขั้นตอนที ่2 น าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากผลคูณในขั้นตอนท่ี 1 น้ีมาหารดว้ยคะแนนความส าคญัของ แต่ละปัจจยัซ่ึงไดจ้าก

ตวัเลขในตาราง 2 เพ่ือน าไปค านวณค่า 
 

2.645 

÷ 

0.379 

= 

6.988 
0.289 0.046 6.217 
0.430 0.070 6.160 
1.173 0.176 6.655 
0.237 0.038 6.186 
2.029 0.290 6.984 
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ขั้นตอนที ่3 ค  านวณหาค่า maxไดจ้ากค่าเฉล่ียของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 
max = 6.988 + 6.217 + 6.160 + 6.655 + 6.186 + 6.984 = 6.5315 

    6 
 
ขั้นตอนที่ 4 ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index หรือ CI) และ อตัราส่วนความสอดคลอ้ง 

(Consistency Ratio หรือ CR) ตามสมการท่ีก าหนดใหข้า้งล่างน้ี โดยท่ี n เท่ากบัขนาดของตารางการเปรียบเทียบรายคู่ หรือ
จ านวนปัจจัยท่ีท าการเปรียบเทียบ ซ่ึงในท่ีน้ี n = 6 และ RI คือค่าความสอดคลอ้งแบบสุ่มเฉล่ีย (Average Random 
Consistency) ซ่ึงค่า R น้ีสามารถหาค่าไดจ้ากตาราง 3 ในท่ีน้ี RI = 1.24 เม่ือ n = 6 

 
ตาราง 3 ตารางค่า RI เทียบกบัจ านวนทางเลือก 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 
ตาราง 4 แสดงผลค่าความเช่ือมัน่จากการหาค่า Normalized 

max 6.5315 

N 6 

CI 0.1063 

RI (n=6) 1.24 

CR 0.0857 

 
ในท่ีน้ีค่าอตัราส่วนความสอดคลอ้ง หรือค่า CR มีค่าเท่ากบั 0.0857 หรือ 8.57 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.10 

หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สามารถสรุปไดว้า่ ผูต้ดัสินใจไดท้ าการเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ของปัจจยัต่าง ๆ และให้คะแนน
ความส าคญัของแต่ละปัจจยัไดอ้ยา่งมีความสอดคลอ้งกนั 

จากตาราง 2 ในการเก็บขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการใหค้ะแนนในแต่ละปัจจยัหรือเกณฑก์บัทางเลือกนั้น ขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้า
จากการพิจารณาและระดมสมองร่วมกับผู ้เ ก่ียวข้องและผู ้ช านาญการ รวมถึงจากการสัมภาษณ์ ผลท่ีได้ เป็น จาก
องคป์ระกอบต่าง ๆ ผูต้ดัสินใจสามารถสร้างตารางการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pairwise Comparison) เพ่ือใชใ้นการก าหนด
คะแนนความส าคญั (Priority Weight) ของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ขอ้ดีของการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ในวิธี AHP คือ ผู ้
ตดัสินใจสามารถแปลงปัญหาขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนออกเป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ ของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
และอนุญาตใหผู้ต้ดัสินใจไดพ้ิจารณาใหค้ะแนนความส าคญัโดยการเปรียบเทียบทีละ 2 องคป์ระกอบใด ๆ เท่านั้นซ่ึงท าให้
ง่ายแก่การตดัสินใจการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  การค านวณคะแนนความส าคญัของแต่ละปัจจยั รวมถึงแสดงการค านวณ 
คะแนนความส าคญัของแต่ละทางเลือกเม่ือเทียบกบัแต่ละปัจจยั วตัถุประสงคข์องการเปรียบเทียบ เป็นรายคู่ เพ่ือก าหนด
คะแนนความส าคญัของแต่ละปัจจยั (Criterion Priority Weights) เม่ือเทียบกบัเป้าหมายของปัญหาส่วน เป็นการค านวณค่า
คะแนนความส าคญัของแต่ละปัจจยัโดยพิจารณาจากเป้าหมายของปัญหาและค่าคะแนนความส าคญัของแต่ละทางเลือก โดย



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

125 

พิจารณาจากปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยั คะแนนความส าคญัสัมพทัธ์จากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ทั้งหมด ตอ้งถูกแปลงเป็นค่าปกติ 
(Normalized) ค่าคะแนนความส าคัญของแต่ละปัจจัย และแต่ละทางเลือก ค านวณได้จากค่าเฉล่ียของคะแนนการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่แบบปกติ (Normalized Comparisons) ในแต่ละแถวในแนวระดบั ตารางการเปรียบเทียบรายคู่แบบ
ปกติ พบวา่  ค่าน ้ าหนกัความส าคญัสุทธิของปัจจยั A1: ประสิทธิภาพในการผลิต  มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 0.379 
อยู่ล  าดบัท่ี 1 ปัจจยั A6: ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 0.290 อยู่ล  าดบัท่ี 2 ปัจจยั A4: ดา้น
วิศวกรรม มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 0.176 อยูล่  าดบัท่ี 3 ปัจจยั A3: ดา้นตน้ทุน มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 
0.070 อยู่ล  าดบัท่ี 4 ปัจจยั A2: ดา้นบุคคลากร มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 0.046 อยู่ล  าดบัท่ี 5 และปัจจยั A5: ดา้น
สงัคม มีคะแนนความส าคญัสุทธิ เท่ากบั 0.038 อยูล่  าดบัท่ี 6 

ผลการเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัแนวทางเลือก เม่ือไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญัสุทธิของแต่ละ
ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการเพ่ิมมูลค่ากากคอนกรีตแลว้ เราจะท าการเปรียบเทียบ
ความส าคญัรายคู่ของทางเลือกภายใตค้วามสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ ง6ปัจจัย ทางเลือกหรือหลกัเกณฑ์รองทั้ ง 5 หลกัเกณฑ ์
ไดแ้ก่ แผน่พ้ืนจากกากคอนกรีต, กระถางตน้ไมจ้ากกากคอนกรีต, สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต, หลงัคาเซรามิคจาก
กากคอนกรีต และน ้ าสลดัจก์ลบัไปใชผ้สมคอนกรีต เพื่อหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป 
ตามทฤษฎีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ซ่ึงไดค้ะแนนความส าคญัของแต่ละทางเลือกภายใตปั้จจยัดงัตาราง5 
ตาราง 5 แสดงล าดบัความส าคญัรวม ของแต่ละทางเลือก 

ปัจจยั 
A1: ดา้น

ประสิทธิภาพใน
การผลิต 

A2: ดา้น
บุคคลากร 

A3: ดา้น
ตน้ทุน 

A4: ดา้น
วศิวกรรม 

A5: ดา้น
สงัคม 

A6: 
ปริมาณ
ของเสียท่ี
เกิดข้ึน 

ล าดบั 
ความส าคญั 

รวม 
Priority 

คะแนน 

ความส าคญั 
0.3786 0.0465 0.0699 0.1763 0.0384 0.2905 

แผ่นพืน้จาก 
กากคอนกรีต 

0.0696 0.0762 0.1641 0.0640 0.2000 0.0804 0.0836 5 

กระถางต้นไม้จาก
กากคอนกรีต 0.2623 0.2879 0.0867 0.2407 0.1000 0.1496 0.2084 2 

สารทดแทนปูนขาว 
จากกากคอนกรีต 

0.4674 0.4836 0.0480 0.4547 0.1000 0.1496 0.3302 1 

หลงัคาเซรามิคจาก
กากคอนกรีต 0.0696 0.0762 0.1641 0.1203 0.2000 0.4152 0.1908 3 

น า้สลดัจ์กลับไปใช้
ผสมคอนกรีต 

0.1311 0.0762 0.5372 0.1203 0.4000 0.2052 0.1869 4 

รวม 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  
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จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัแนวทางเลือก  เม่ือไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญั
สุทธิของแต่ละปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจดัการกากคอนกรีตแลว้ 
เราจะท าการเปรียบเทียบความส าคญัรายคู่ของทางเลือกภายใตค้วามสมัพนัธ์กบัหลกัเกณฑร์องทั้ง 5 หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ แผ่น
พ้ืนจากกากคอนกรีต กระถางตน้ไมจ้ากกากคอนกรีต สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต หลงัคาเซรามิคจากกากคอนกรีต 
และการน าน ้ าสลดัจ์กลบัไปใชผ้สมคอนกรีต เพื่อหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป ตาม
ทฤษฎีของกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นสามารถก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัได ้จากคะแนน
ล าดบัความส าคญัรวมของแต่ละทางเลือกนั้น พบว่า สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต มีคะแนนสูงสุดเป็นล าดบัแรก 
เท่ากบั 0.3302 คะแนน รองลงมา คือ กระถางตน้ไมจ้ากกากคอนกรีต มีคะแนน เท่าคบั 0.2084 คะแนน ล าดบั ถดัไปคือ 
หลงัคาเซรามิคจากกากคอนกรีต มีคะแนน เท่ากบั 0.1908 คะแนน ส่วนน ้ าสลดัจก์ลบัไปใชผ้สมคอนกรีต มีคะแนน เท่ากบั 
0.1869 คะแนน และ แผน่พ้ืนจากกากคอนกรีต มีคะแนน เท่ากบั 0.0836 คะแนน ตามล าดบั 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการปรับปรุงมากกวา่
ทางเลือกอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีคะแนนความส าคญัรวมมากกวา่ ทางเลือกอ่ืน ๆ แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการพิจารณาในประเด็น
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมด้วย โดยพิจารณาความคุม้ค่าในการลงทุน และผลตอบแทนต่อเงินลงทุน ทั้งน้ี
สามารถพิจารณาเคร่ืองจกัรเดิมท่ีมีอยู ่หรือหากมีโรงงาน บริษทัในเครือ ท่ีมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีมีสามารถแปรรูปและ 
สร้างมูลค่าให้กบักากคอนกรีตไดค้วรน ามาพิจารณา เพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการเพ่ิมมูลค่าและการ
จดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จต่อไป 

เสนอแนะแนวทางในการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
 จากศึกษาแนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานผสมเสร็จ โดยการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) 
พบว่า สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปไดใ้นเชิงอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากสามารถออกแบบกระบวนการใหมี้ความต่อเน่ือง เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น  ส าหรับโรงงานท่ีมีเคร่ืองแยกหินทรายแลว้
จดัหาเคร่ืองอดัตะกอน (filter plate) ก็สามารถด าเนินการได ้เคร่ืองแยกหินทราย และเคร่ืองอดัตะกอน (filter plate) อาจเป็น
การลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง แต่หากเทียบกบัการลดตน้ทุน หิน ทราย น ้ า และค่าใชจ่้ายในการฝังกลบ อีกทั้งตะกอนท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ และอาจสร้างมูลค่าต่อไปได ้ทั้งท าใหเ้กิดกระบวนการรีไซเคิล 100% ไดน้ั้นถือวา่มีความคุม้ค่า และหาก
เม่ือเทียบกบัการจัดการแบบเดิมท่ียงัคงใชก้ารฝังกลบในการก าจัดกากคอนกรีต แนวทางของสารทดแทนปูนขาวเป็น
กระบวนการน ากลบัมาใชซ้ ้ าและเป็นการก าจดัของเสียจากอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีแสดงใน
รูปท่ี2 จะเห็นไดว้า่เกิดกระบวนการน ากลบัมาใชซ้ ้ าทั้ง หิน ทราย น ้ า และ กากตะกอน โดยกระบวนการเร่ิมจากการท าความ
สะอาดถงัรถบรรทุกท่ีเขา้มา น ้ าจะถูกระบายออกไปยงัเคร่ืองแยกทรายและหินในถงัคอนกรีต ถูกคดัแยกโดยการชะลา้งเพื่อ
แยกวสัดุซีเมนต์ออกจากทรายฟิลเลอร์มวลรวม วสัดุน้ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ส าหรับงานคอนกรีตท่ีไม่ส าคญันกัเช่น 
งานถนน งานทางเทา้ ส่วนน ้ าสลดัจท่ี์เหลือจากกระบวนการจะไหลลงสู่ถงัเก็บเพ่ือสูบเขา้เคร่ืองอดัตะกอน(filter press) ตวั
กรองจะแยกของเหลวออกจากอนุภาคละเอียดของซีเมนตไ์ดน้ ้ าแยกจากกากตะกอน น ้ าท่ีไดส้ามารถน ามาใชผ้สมปูนซีเมนต์
ใหม่หรือลา้งรถบรรทุก ใชใ้นกิจการภายในโรงงาน ส่วนสุดทา้ยของแข็งหรือตะกอนท่ีไดม้าจากตวักรองน ามาตากแดดให้
แหง้ บดขายใหก้บัเกษตรกรเพ่ือการปรับปรุงดินแทนการใชปู้นขาว หรือพฒันาเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นต่อไป 
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ภาพ 2 แสดงกระบวนการจดัการกากคอนกรีตซ่ึงสามารถน าวสัดุและน ้ากลบัมาใชซ้ ้าได ้100% 

 

 
ภาพ 3 เคร่ืองแยกหิน ทราย น ้าสลดัจ ์ในกระบวนการคดัแยกหินทรายเพ่ือน ากลบัไปใชใ้หม ่ของโรงงานกรณีศึกษา      

 
ภาพ 4 กากคอนกรีตจากรถโม่เขา้เคร่ืองแยก หิน ทราย น ้าสลดัจ ์
ที่มา: WAM Thailand (2562) เร่ือง เคร่ืองแยกหินทราย 



การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านส่ิงแวดล้อม “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม” 

Environment 2019: Crisis or Opportunity in Environmental Management 

   

128 

 

 
ภาพ 5 เคร่ืองอดัตะกอน(filter plate) จะแยกของเหลวออกจากอนุภาคละเอียดของซีเมนต ์

ที่มา: MW Watermark (2562) เร่ือง ตวักรองกดส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา บริษทั ออสบอร์นคอนกรีต. 

 

ภาพ 6 ขวา:ตะกอนซีเมนต ์ซา้ย:น ้าท่ีไดจ้ากกระบวนการแยกซีเมนต ์
ที่มา: MW Watermark (2562) เร่ือง ตวักรองกดส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา บริษทั ออสบอร์นคอนกรีต. 

 
ในการน ามวลรวมรีไซเคิล และกากคอนกรีตกลบัมาใชซ้ ้ าในส่วนผสมของคอนกรีตจะตอ้งค านึกถึงมาตรฐานขอ้จ ากดั

ของการน ามาใชใ้นงานต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  ส าหรับมาตรฐานในการออกแบบในประเทศไทย ใชม้าตรฐานการออกแบบ
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ท่ีอา้งอิงมาจาก ACI 318M-14 (2014) Building Code Requirements for 
Structural Concrete and Commentary  

ปัจจุบนัสังคมหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาก
ข้ึน ผลิตภณัฑ์ ในทอ้งตลาดท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม จึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี ดงันั้นภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมควรมีการปรับตวั ใหส้ามารถด าเนินกิจการควบคู่กบัการอนุรักษธ์รรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พฒันาอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื แนวทางสารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นกระบวนการท่ีช่วยก าจดักากของเสียจาก
อุตสาหกรรมไม่ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดกระบวนการจดัการกากคอนกรีตอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดการ
น ากลบัมาใชซ้ ้ า 100% จากการบริหารจัดการกากคอนกรีตท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถแยกองค์ประกอบของกาก
คอนกรีตมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยไม่เหลือและไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งน ากากคอนกรีตไปฝังกลบอีกต่อไป จึง
สามารถหยดุการฝังกลบกากคอนกรีตไดต้่อไปในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถอยูร่่วมกบัสงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยืน กระทรวงอุตสาหกรรมไดใ้ห้ค  านิยามไว้
วา่ “อุตสาหกรรมสีเขียว คืออุตสาหกรรมท่ียดึมัน่ในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
มุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง ความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมทั้ งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน” แนวทางสารทดแทนปูนขาวเป็นทางเลือกระบบสีเขียว 
(Green System) เป็นส่วนหน่ึงในการดูแลสงัคมและชุมชน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมคอนกรีต 
 อภิปรายผล 

1) แนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานผสมเสร็จ โดยการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP)  ผูว้ิจยัตดัสินใจ
สามารถสรุปไดว้า่สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการปรับปรุงมากกวา่ทางเลือก
อ่ืน ๆ เน่ืองจากมีคะแนนความส าคญัรวมมากกวา่ทางเลือกอ่ืน ๆ แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการพิจารณาในประเด็นความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมดว้ย โดยสามารถพิจารณาทางเลือกจากเคร่ืองจกัรเดิมท่ีมีอยู ่และสายการผลิตอ่ืนๆในโรงงาน
ร่วมดว้ยหากมี รวมทั้งประเมิณผลตอบแทน ความคุม้ค่าในการลงทุน เพื่อท าการเลือกทางเลือกในการจดัการกากคอนกรีต 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับกระบวนการผลิตและการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ โดยสารทดแทนปูน
ขาวซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ D. W. S. Ho et al. (2016) ศึกษาการน าผงหินปูนมาใช้ในคอนกรีตอดัแน่นดว้ยตวัเอง (Self-
Compacting Concrete) เพ่ือช่วยควบคุมการแยกตวัและการเปล่ียนแปลงรูปร่างของคอนกรีต จากการทดลองพบวา่ สามารถ
น าผงหินปูนมาใชอ้ยา่งไดผ้ลโดยทั้งน้ีตอ้งมีการปรับปรุงความสามารถไหลแผข่องคอนกรีตดว้ยการเพ่ิมปริมาณการใชน้ ้ ายา
ลดน ้ าอนัเน่ืองมาจากลกัษณะ รูปร่างท่ีเป็นเหล่ียมมุมและความผนัแปรของการกระจายขนาดคละของผงหินปูน 

2) เสนอแนะแนวทางในการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ การออกแบบโครงสร้างส าเร็จรูป 
ส าหรับมาตรฐานในการออกแบบในประเทศไทย ใชม้าตรฐานการออกแบบของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ท่ี
อา้งอิงมาจาก ACI 318M-14 (2014) Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary ในเร่ืองของ
การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ผลิตภณัฑ ์ในทอ้งตลาดท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบั
การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจึงไดรั้บ การตอบรับเป็นอย่างดี ดงันั้นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรมีการปรับตวั ให้สามารถ
ด าเนินกิจการควบคู่กบัการอนุรักษธ์รรมชาติเพ่ือเป็นการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืน หากใชส้ารทดแทนปูนขาวจาก
กากคอนกรีตเป็นทางเลือกระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบมีการติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง หรือการไดรั้บรางวลัดา้นส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นท่ียอมรับ หรือไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่. การน ากลบัมาใชใ้หม่
คือการน าเอาส่ิงของ. หรือวสัดุ(ขยะ)ท่ีจะท้ิง ไปแปรรูปในกระบวนการอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม
อยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบังานของมลฤดี โตพิสิฐ  และ สาลินี อาจารีย ์(2561) งานวิจยัน้ีศึกษาแนวทางการน ากากคอนกรีต
กลบัมาใชป้ระโยชน์และกระบวนจดัการกากคอนกรีตท่ีใชก้ระบวนการท่ีสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด โดย
ให้แนวทางการก าจดักากคอนกรีตคือ วิธี 3 R ไดแ้ก่ R1.Reduce คือ การลดการใช ้การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นให้
นอ้ยลง ลดการก่อให้เกิดของเสีย R2. Reuse การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดยการน าส่ิงของเคร่ืองใช ้มาใชซ้ ้ า และ R3. 
Recycle คือ การน าส่ิงของท่ีใชป้ระโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ไดไ้ปจดัการดว้ยกระบวนการต่าง ๆ แลว้แปรรูปเป็นส่ิงใหม่ เพ่ือ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป การใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตดว้ยแนวทางสารทดแทนปูนขาวในงานวิจยัน้ี คือ Reuse เกิด
กระบวนการใชซ้ ้ าได1้00% (น ้ า หิน ทราย ) และ Recycle โดยกากตะกอนน ามาตากแดด บด เพ่ือจ าหน่ายหรือแจกให้
เกษตรกรใชแ้ทนปูนขาวเป็นการแปรรูปเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใหม่   
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลสรุป 
แนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานผสมเสร็จ โดยการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) ผูต้ดัสินใจสามารถ

สรุปไดว้า่สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมในการปรับปรุงมากกวา่ทางเลือกอ่ืน  และ
เป็นแนวทางในการจดัการกากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดค่าตน้ทุน
วตัถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการฝังกลบ ไม่เกิดขยะอุตสาหกรรมสู่ส่ิงแวดลอ้ม เป็นกระบวนการท่ีสามารถพฒันาให้เกิด
กระบวนการไดจ้ริงในเชิงอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีกระบวนการต่อเน่ือง เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และสามารถผลดัดนัให้หยดุ
การฝ่ังกลบกากคอนกรีตไดต้่อไปในอนาคต ทั้งยงัส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืน ปัจจุบนัสังคมมีความ
ต่ืนตวัและหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
ผลิตภณัฑ ์ในทอ้งตลาดท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มจึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี ดงันั้นภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมควรมีการปรับตวั ใหส้ามารถด าเนินกิจการควบคู่กบัการอนุรักษธ์รรมชาติเพ่ือเป็นการ ส่งเสริมและพฒันา
อุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยืน แนวทางสารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีต เป็นทางเลือกในระบบสีเขียว (Green System) ท่ีมี
การบริหารจดัการใชป้ระโยชน์กากของเสียจากอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ  

 
ข้อเสนอแนะ 
ในการท าวิจัยเร่ือง แนวทางการใชป้ระโยชน์กากคอนกรีตจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จโดยการประยุกต์ใช้การ

วเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) นั้นมีขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดงัน้ี 
1)  ในการพฒันาทางเลือกของการเพ่ิมมูลค่าและการจดัการกากคอนกรีตนั้น แต่ละบริษทัมีแนวทางแตกต่างกนัออกไป 

ข้ึนอยูก่บัทรัพยากรและขีดจ ากดัท่ีเป็นไปไดข้องแต่ละบริษทั ดงันั้น การพิจารณาทางเลือกจึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นแค่ทางเลือก
ท่ีระบุไวใ้นงานวจิยัน้ี สามารถพิจารณาทางเลือกไดจ้ากอุปกรณ์เคร่ืองจกัรเดิมท่ีมีอยู ่ดงันั้นการประชุมปรึกษาผูช้  านาญหรือ
ผูท่ี้รับผิดชอบในแผนกท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละองคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  

2)  สารทดแทนปูนขาวจากกากคอนกรีตในงานวิจยัน้ีหมายถึงตะกอนท่ีไดจ้ากกระบวนการกรองซ่ึงมีคุณสมบติัเป็น
ด่าง ซ่ึงตะกอนคอนกรีตของคอนกรีตแต่ละชนิดอาจมีคุณสมบติัไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัสารผสม ดงันั้นมีความเป็นไปไดว้า่
ตะกอนจากแหล่งท่ีต่างกนัมีส่วนผสมคอนกรีตต่างกนัมีความเป็นไปไดว้่าคุณสมบติัของกากตะกอนอาจต่างกนัดว้ยซ่ึง
โรงงานคอนกรีตหรือผูท่ี้สนใจควรศึกษาถึงคุณสมบติัทางเคมีของตะกอนเพื่อน าตะกอนไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม
ต่อไป  

3)  จากงานวจิยัน้ีเห็นไดว้า่เทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนั สามารถออกแบบกระบวนการจดัการกากคอนกรีตไดอ้ยา่งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ หากไดรั้บการน าไปศึกษาต่อและไดรั้บการพลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการน้ีไดจ้ริงจะสามารถยกเลิก
การฝังกลบท่ียงัมีอยูใ่นปัจจุบนัได ้

4)  ตะกอนจากกากคอนกรีตซ่ึงมีส่วนประกอบของแคนเซียมออกไซด์ (CaO) ท าให้มีคุณสมบติัทางเคมีเป็นด่าง และ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์โดยใหเ้กษตรกรใชใ้นการปรับสภาพดินเพื่อการเกษตร ซ่ึงมีการใชก้นัแลว้ในต่างประเทศ โดย
โรงงานสามารถแจกจ่ายใหเ้กษตรกรเพ่ือเป็นการคืนก าไรสู่สงัคมและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม CSR.  

5)  แนวทางการจดัการกากคอนกรีตในงานวิจยัน้ีสามารถน าไปปรับใชก้บัโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จได ้ทั้งโรงงาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และโรงงานชัว่คราว เพราะมีกระบวนการจดัการท่ีเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น แต่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการ
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เลือกขนาดเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการ ทั้งเคร่ืองแยกหินทราย และเคร่ืองอดักะกอนคอนกรีต (filter plate) ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของโรงงานและปริมาณกากคอนกรีตท่ีเกิดข้ึน  

6)  ผูว้จิยัเช่ือวา่ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและศกัยภาพของบริษทัปูนซีเมนตช์ั้นน าในประเทศไทยนั้น สามารถพฒันา
และต่อยอดงานวจิยัน้ีโดยการน าตะกอนคอนกรีตน้ีไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีน่าสนใจและสร้างมูลค่าได ้อยา่งไรก็ตาม
ในการแปรรูปตะกอนคอนกรีตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ควรตระหนักและค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการดว้ย ควรให้ความส าคญักบัทางเลือกท่ีใชก้ระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เพ่ือการพฒันา
อุตสาหกรรมควบคู่กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
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