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 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการนําหลักการของเทคโนโลยีสะอาด  โดยใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสะอาด คือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery)  หรือ การลด  การใชซํ้า  การนํา
กลับมาใชใหม  และการดึงทรัพยากรกลับ  ดวยความท่ีเปนหลักการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มุงเนนใน
การลดของเสียจากแหลงกําเนิด  ไมเปนผลเสียตอคุณภาพของงาน  ศึกษาเพ่ือใหทราบถึงหลักการหรือ
วิธีการของเครื่องมือ  4R  และศึกษาถึงความเปนไปไดในการนํามาประยุกตใชรวมกับงานกอสราง  
ประกอบดวยดานเทคนิค  ดานเศรษฐศาสตร  รวมถึงดานสิ่งแวดลอม  อันเปนผลดีแกการดําเนินงาน
กอสราง  รวมถึงผลดีตอสังคม   
 การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบผสม (Mix Approach) โดยการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปน
ผูประกอบการหรือผูบริหารในธุรกิจรับเหมากอสราง และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับการวิเคราะหขอมูล เปนการ
วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยคุณลักษณะของขอมูลท่ีใช  ไดแก  
คาความถ่ี  (Frequency), คาเฉลี่ย (Mean), รอยละ(Percentage)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ทําการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการศึกษาพบวา  ในกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
ของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมีการนําไปใช โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
1.3527 ขณะท่ีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค สําหรับการนํา
เทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวมอยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเทคนิค โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.3522 สวนระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการนํา
เทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวม อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R มาใช โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  1.3500 นอกจากนี้ พบวา 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 
4R (Reduce Reuse Recycle Recovery ) ในภาพรวมอยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปได โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.551 
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Abstract 
 

Project name :  Tool for Clean Technology of Construction 
case study 4R  (Reduce  Reuse  Recycle  Recovery) 

Name  :  Kwanchai Jantana 

 

 

 This study was studied by using the principle of Tools for clean technology. 

That is 4R including reduce, reuse, recycle and recovery. As it is the principle that 

environmentally friendly, focus on reducing waste from the resource and not adversely 

affect the quality of the work. 

 This study aimed to study about the principle and method of 4R and the 

possibility to apply in construction. This research, which was studied in three areas 

consist of technical, economic and environmental that beneficial to construction and 

also to the society. To study about the principle and method of 4R and the possibility 

to apply in construction used mix approach method by using quantitative research to 

study, used questionnaire with the sample consisted of entrepreneur and owner in the 

construction business and used qualitative research by in-depth interview. For analysis, 

this study used descriptive statistics. Feature of information, including frequency, mean, 

percentage and standard deviation and the study is analyzed by statistic program. 

  The  results  of  this  research  revealed that the sample who answered 

questions both entrepreneur and owner in the construction business had level opinion 

about Tools for clean technology by 4R tools (reduce, reuse, recycle and recovery), 

overall of the sample is in level of adoption which the mean is 1.3257.  While the 

mean of level opinion about assessing technical feasibility that given by the sample is 

1.3522. For economic feasibility using 4R tools (reduce, reuse, recycle and recovery) is 

in possible level and the mean is 1.3500.  In addition, overall level of opinion on 

environmental feasibility is in level and the mean is 1.551. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
        ประเทศไทยไดกาวสูประเทศอุตสาหกรรมเพราะมีการผลิตสินคาและบริการมากข้ึน  เม่ือ
อุตสาหกรรมมีความเจริญกาวหนามากข้ึนก็สงผลใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา  มีการใช
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง  และสูญเสียไปมากเกินความจําเปนกับการผลิตท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
ภาคอุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชท้ังทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษย  
รวมถึงการใชเทคโนโลยีตางๆ  เขามาชวยในกระบวนการผลิต  จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหอุตสาหกรรม
งานกอสรางมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
        การจัดการสิ่งแวดลอมในเชิงปองกันไมใหเกิดมลพิษ  การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  รวมถึงการนํา
กลับมาใชใหม  เปนการจัดการในเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากจะชวยลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหามลพิษแลว  ยังทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปน
การลดตนทุนการผลิต  และคาใชจายในการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึน  เกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกดวย  โดยการใชเทคโนโลยีสะอาด  ท่ีเปนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศวิทยาทางเศรษฐกิจ  เปนแนวคิดท่ีเอ้ือประโยชนตอทุกฝาย  ท้ังผูประกอบการ  
และผูบริโภค  การนําหลักการไปใชในทุกภาคกิจกรรมจะชวยสงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการปองกัน  
และแกไขปญหาทางสิ่งแวดลอม  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยั่งยืน 
        แนวคิดเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือสิ่งแวดลอม  หรือ  Clean Technology : CT  ไดหลักการมาจาก

การลดของเสียจากแหลงกําเนิด  เพ่ือลดปญหาการสูญเสีย  และลดการเกิดมลพิษท่ีตนตอ  หรือการนํา

กลับมาใชซํ้า  หรือนําไปผานกระบวนการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม เพ่ือใหของเสียท่ีตองบําบัดเหลือ

นอยท่ีสุด  อาจทําไดโดยเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ  หรือตัวผลิตภัณฑ  หรือกระบวนการผลิต  หรือ

เทคโนโลยีท่ีใชผลิตหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตท่ีเปนตนเหตุใหเกิดมลพิษท่ียากตอ

การแกไข  เปนการปรับปรุงผลิตภัณฑ  การบริการ  และกระบวนการอยางตอเนื่อง  เพ่ือจัดการ

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ใหเปลี่ยนเปนของเสียนอยท่ีสุด  หรือไมมีเลย  การลดมลพิษท่ี

แหลงกําเนิดจึงเปนท้ังการรักษาสิ่งแวดลอม  และลดคาใชจายในการผลิตไปพรอมกัน  ซ่ึงเครื่องมือทาง 

CT ประกอบดวย 7 เครื่องมือ  ไดแก  2K ( Knowledge , Know how ) ความรูการถายทอดความรู 

หรือประสบการณ , Process Improvement  การปรับปรุงกระบวนการ , Innovation  นวัตกรรม , 

Logistic and Supply chain  การบริหารจัดการขอมูล  คน  เครื่องจักร  สินคา หรือ หวงโซอุปทาน , 

Inventory Management  การจัดการสินคาคงคลัง , Process Loss  ความสูญเสีย    และ 4R 

(Reduce Reuse Recycle Recovery)  การลด  การใชซํ้า  การนํากลับมาใชใหม การดึงทรัพยากร

กลับ 
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       การศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาทําการศึกษาในเรื่องของ  เครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle 
Recovery)   เนื่องจากเปนแนวคิดพ้ืนฐานตอการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และเปนหลักการท่ีไม
ยากนักตอการประยุกตเขากับงานกอสราง  เพ่ือใหเกิดการใชวัตถุดิบ  และพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลดีตอทุกฝาย  และสิ่งแวดลอม 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
       1.2.1  เพ่ือศึกษาวิธีการของเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) 
       1.2.2  เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําหลักของเทคโนโลยีสะอาด ในสวนของเครื่องมือ 4R 
(Reduce Reuse Recycle Recovery) มาใชรวมกับงานกอสราง 
       1.2.3  เ พ่ือเปนแนวทางการลดตนทุน  เพ่ิมผลผลิตในงานกอสราง และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
       1.3.1  ทําการศึกษาปจจัยสาเหตุในการกอสรางท่ีเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  จากหนวยงาน
กอสราง  และตามสถานท่ีกอสรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
     1.3.2  ทําการศึกษาวิธีการ  และประโยชนของเทคโนโลยีสะอาด  โดยเครื่องมือ 4R 
       1.3.3  การศึกษานี้จะเนนถึงการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา  และลดของเสียในข้ันตอน
การกอสราง 
 
1.4  สมมติฐาน 
       เทคโนโลยีสะอาด  โดยเครื่องมือ 4R  มีความเปนไปไดตอการประยุกตใชกับงานกอสราง 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1.5.1  ไดทราบวิธีการของเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) 
     1.5.2  หลักการของเทคโนโลยีสะอาด ในเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) 
สามารถนํามาใชรวมกับงานกอสรางได 
     1.5.3  สามารถเปนแนวทางการลดตนทุน  เพ่ิมผลผลิตในงานกอสราง และลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมได 
 
1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
      1.6.1  เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT)  หมายถึง กลยุทธในการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
บริการ และกระบวนการอยางตอเนื่อง  เพ่ือจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใหเปลี่ยนเปนของเสีย
นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย 
      1.6.2  4R  หมายถึง  เครื่องมือของเทคโนโลยีสะอาดท่ีประกอบดวย Reduce Reuse Recycle 
Recovery 
      1.6.3  การลด  (Reduce)  หมายถึง  การลดปริมาณการใชวัสดุกอสราง 
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      1.6.4  การใช ซํ้า  (Reuse) หมายถึง การนําวัสดุท่ีเหลือใช หรือเศษชิ้นสวนมาใชใหมดวย
วัตถุประสงคเดิม 
       1.6.5  การนํากลับมาใชใหม  (Recycle)  หมายถึง  การนําวัสดุกอสรางท่ีเหลือใช  มาใชใหมโดย
ผานกระบวนการแปรรูปในลักษณะกระบวนการผลิต  ใหไดวัสดุเพ่ือใชตามวัตถุประสงคเดิม  หรือ
วัตถุประสงคใหม แตไมรวมกระบวนการเพ่ือการผลิตพลังงาน 
       1.6.6  การดึงทรัพยากรกลับ  (Recovery)  หมายถึง  การนําวัสดุกอสรางท่ีเหลือใช  มาใชใหมโดย
ผานกระบวนการแปรรูปในลักษณะกระบวนการผลิต  ใหไดวัสดุเพ่ือใชตามวัตถุประสงคเดิม  หรือ
วัตถุประสงคใหม  รวมถึงกระบวนการเพ่ือการผลิตพลังงาน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีสะอาดในการกอสราง  กรณีศึกษา 4R  ( Reduce Reuse 
Recycle Recovery )  ในครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎี  แนวคิดจากตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของในหัวขอตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 
2.1  ทฤษฎี 
  2.1.1  ความหมายและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
        สุพจน  สรอยไข (2553) ไดกลาวถึง  การจัดการสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรมตางๆ นั้น สวนใหญ
มักใชระบบการจัดการท่ีปลายทาง ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพ่ิมภาระใหกับผูประกอบการแลว  ยังทําให
รัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณในการตรวจสอบ เพ่ือใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดวยปจจุบัน
แนวโนมของการจัดการสิ่งแวดลอมไดถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพิจารณาท่ีตนทางหรือแหลงท่ี
กอใหเกิดมลพิษมากข้ึน โดยพยายามท่ีจะลดมลพิษตางๆ ใหไดมากท่ีสุด ดังนั้น การใชแนวทางการลด
มลพิษท่ีแหลงกําเนิดหรือเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) จึงเปนแนวทางท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับสากลวาเหมาะสมในการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       ของเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมมาจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดชื้อ
วัตถุดิบท่ีไมจําเปน กระบวนการผลิตท่ีลาสมัย การขาดการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณอยาง
สมํ่าเสมอ ทําใหเกิดการรั่วไหลของระบบ นอกจากนี้การเก็บรักษาวัตถุดิบและการบริหารจัดการสินคาท่ี
ไมดีพอในบางครั้งทําใหเกิดของเสียจํานวนมาก  และสงผลใหโรงงานตองแบกรับตนทุนวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 
ดังนั้นในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ไดเริ่มมีการพัฒนาหลักการของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology 
: CT) มาใช อันเนื่องจากการแกปญหาสิ่งแวดลอมในเชิงรับท่ีใชในประเทศท่ีพัฒนา ในอดีตไดพิสูจนแลว
วาไมประสบความสําเร็จและประสบกับปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก 
        เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) หรือมีชื่ออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน หรือ
เหมือนกัน คือ การปองกันมลพิษ (Pollution Prevention หรือ P2) การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner 
Production หรือ CP) และการลดของเสียใหนอยท่ีสุด (Waste Minimization)  คือ กลยุทธในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
ใหเปลี่ยนเปนของเสียนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด จึงเปนท้ังการรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอม และการลดคาใชจายในการผลิตไปพรอมๆ กัน การใชเทคโนโลยีสะอาดจะเปนวิธีการ 
นําไปสูมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14000 ซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงการคาในโลกปจจุบัน 
        หลักการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือปองกันและลดมลพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรและ
วัตถุดิบอยางมีคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนท่ี
จะตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอนท่ีเปนระบบตอเนื่อง และตองอาศัยความรวมมือของทุกๆ คนใน
องคกร แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) เกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากเจตนารมณท่ีกลุม
ความรวมมือระหวางองคกรพัฒนาเอกชนและกลุมอุตสาหกรรมไทยเพ่ือสิ่งแวดลอม (Industries and 
Non-government Organization : IN Group) ไดประกาศเปนแนวทางปฏิบัติและใหความรวมมือ   
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ในการดําเนินการเพ่ือจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนภายในองคกรของตน   จึงไดมีการสัมมนา           
ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากลุมอุตสาหกรรม และองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม 23 องคกร       
ท่ีรวมกันกอตั้งและเกิดเปนกลุมความรวมมือ In Group รวมกันขยายแนวความคิดเทคโนโลยีสะอาด 
รวมสรรคสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหนวยงานของตน และสังคมสวนรวมใหดียิ่งข้ึน ภายใต
แนวคิดท่ีจะนําหลักการเทคโนโลยีสะอาด  CT  ไปสูแนวทางปฏิบัติเพ่ือท่ีจะลดตนทุนการผลิต          
ลดกระบวนการท่ีเกินความจําเปน ใชทรัพยากรใหคุมคาและเหมาะสม  ลดการทําลายสิ่งแวดลอม โดยมี 
เปาหมายรวมกันคือ  การสงเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนภายใตบูรณาการ      
อันสอดคลองกับกระแสของสังคมไทย  และสังคมโลก 
        (วรพจน  มีถม : 2549) หลักการของเทคโนโลยีสะอาด สําหรับหลักการงาย ๆ ของเทคโนโลยี
สะอาด (CT Concept) 
 2.1.1.1  แนวทางการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด แบงไดเปน   2 แนวทางคือ 
   ก)  การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ  อาจทําไดโดยการออกแบบใหมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมนอยท่ีสุด หรือใหมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน เชน ปรับเปลี่ยนสูตรของผลิตภัณฑ เพ่ือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เม่ือผูบริโภคนําไปใชยกเลิกการใชชิ้นสวน หรือองคประกอบในผลิตภัณฑท่ีไม
สามารถนํากลับมาใชใหมได  และยกเลิกหีบหอบรรจุท่ีไมจําเปน  เปนตน 
  ข)  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต  แบงไดเปน  3 กลุม ดังตอไปนี้ 
         -  การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ โดยการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์สูง 
รวมท้ังลด หรือยกเลิก การใชวัตถุดิบท่ีเปนอันตราย เพ่ือหลีกเลี่ยงการเติมสิ่งปนเปอนเขาไปใน
กระบวนการผลิต และการพยายามใชวัตถุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได 
         -  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ทําไดโดยการออกแบบใหม โดยเพ่ิมระบบอัตโนมัติ
เขาชวยในการปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ  และแสวงหาเทคโนโลยีใหมมาใช 
          -  การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เปนข้ันตอนท่ีทําให ไดผลิตภัณฑมากข้ึน 
เพราะผลิตภัณฑท่ีเสียลดลง  และยังทําใหเกิดของเสียท่ีจะตองจัดการกําจัดลดนอยลง โดยกําหนดใหมี
ข้ันตอนการผลิตกระบวนการ งาน และข้ันตอนบํารุงรักษาท่ีชัดเจน รวมถึงการจัดระบบการบริหารการ
จัดการในโรงงาน ตัวอยางเชน  วางแผนการผลิต เพ่ือลดความจําเปนท่ีจะตองลางเครื่องจักร หรือ
อุปกรณบอยๆ กําจัดขนาดของจํานวนการผลิตแตละครั้งใหเหมาะสมเพ่ือลดปริมาณของเสีย ติดตั้ง
เครื่องจักร หรืออุปกรณในลักษณะท่ีลดการรั่วไหล สูญเสีย  และปนเปอน ในระหวางการผลิตท่ีมีการ
เคลื่อนยาย จนถายชิ้นสวนหรือวัสดุตางๆ เปนตน 
 2.1.1.2  แนวทางในการนํากลับมาใชใหม แบงออกไดเปน  2 แนวทางคือ 
   ก)  การใชผลิตภัณฑหมุนเวียน โดยหาทางนําวัตถุดิบท่ีไมไดคุณภาพมาใชประโยชน 
หรือหาทางใชประโยชนจากสารหรือวัสดุท่ีปนอยูในของเสีย โดยนํากลับมาใชในกระบวนการผลิตเดิม 
หรือกระบวนการผลิตอ่ืนๆ   
   ข)  การใชเทคโนโลยีหมุนเวียน เปนการนําเอาของเสียผานกระบวนการตางๆ เพ่ือ
นําเอาทรัพยากรกลับมาใชอีก หรือเพ่ือทําใหเปนผลพลอยได  เชน การนําน้ําหลอเย็น น้ําท่ีใชใน
กระบวนการผลิต และตัวทําละลายตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ กลับมาใชใหมในโรงงาน การนําพลังงานความ
รอนสวนเกิน หรือเหลือใชกลับมาใชใหม  
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     การนําของเสียกลับมาใชใหม  (Recycle)  ควรทํา ณ จุดกําเนิดมากกวาท่ีจะตองมีการขนยาย  
ไปจัดการท่ีอ่ืน  โดยเฉพาะของเสียท่ีเกิดจากการปนเปอนของวัตถุดิบ เชน การกลั่นแยกตัวทําละลาย 
เพ่ือใชขจัดคราบไขมัน ชิ้นงานกลับมาใชใหม หรือการแยกน้ําเสียดวยไฟฟา เพ่ือแยกดีบุก ทองแดง หรือ
ตะก่ัว กลับมาใชงาน ซ่ึงจะทําไดงาย และมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังลดอัตราเสี่ยงจากการปนเปอน ใน
ระหวางรวบรวมหรือขนถาย   
     จากท่ีกลาวมากิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดท่ีดีท่ีสุดคือ  การลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต 
และวัตถุดิบท่ีจะกอใหเกิดของเสีย ดังนั้นหลักการท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสะอาด คือ  การตรวจสอบ
กระบวนการผลิตเพ่ือท่ีจะหาแหลงกําเนิด วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขดังแสดงในภาพท่ี  2.1  
      จากรายละเอียดท่ีกลาวมา  สามารถท่ีจะพิจารณาวิธีการปองกันและแกไขได  จากการวิเคราะห
หาสาเหตุ จากแหลงสําคัญ 5 แหลงดังท่ีไดกลาวมาแลวในภาพท่ี 2.1 ซ่ึงสามารถสรุปวิธีการแกไขและ
ปองกันไดดังแสดงในภาพท่ี  2.2 
 

 
 

ภาพท่ี  2.1  แสดงหลักการของเทคโนโลยีสะอาด 
ท่ีมา  :  สุพจน  แสงไข  ;  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการกอสรางบานจัดสรร  (2553) 

การตรวจสอบกระบวนการผลิต 

การหาแหลงกําเนิดของเสีย 
-  แหลงท่ีเกิดของเสีย/ใชน้ํามาก/ใชพลังงานมาก 
-  จัดทําการสรางแผนภาพกระบวนการผลิต 
-  ใชหลักการท่ีสําคัญคือ  มีสารเขาจะตองออกไปในรูปผลผลิตหรือของเสีย 

การวิเคราะหสาเหตุ 
-  พิจารณาจาก 5 แหลงคือ วัตถุดิบ  เทคโนโลย ี การจัดการ  ผลิตภัณฑ   ของเสีย 
-  วัดและบันทึกตัวเลขท่ีเก่ียวของ เชน น้ําหนัก ปริมาตร ความเขมขนเปนตน 

การหาวิธีปองกันและแกไข 
-  พิจารณาเทคนิค  5  ประการ ตามการวิเคราะหหาสาเหตุ คือ ปรับปรุง/เปลี่ยน  วัตถุดิบ  
เทคโนโลย ี ผลิตภัณฑ   ใชวิธกีารผลิต /จัดการท่ีเหมาะสม   การใชซํ้าหรือการรีไซเคิล 
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ภาพท่ี  2.2  แสดงเทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด 
ท่ีมา  :  สุพจน  แสงไข  ;  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการกอสรางบานจัดสรร  (2553) 

 

 
 

เทคนิคของเทคโนโลยีสะอาด 

มลพิษท่ีแหลงกําเนิด การนํากลับมาใชใหม 

เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ 
-  ออกแบบใหกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
-  ออกแบบใหผลิตภณัฑ
มีอายุท่ียาวนาน 

เปลี่ยนแปลง
กระบวนการ 

การใชผลิตภัณฑ
หมุนเวียน 
-  เพ่ือใชใน
กระบวนการผลติ
เพ่ิมเตมิ 
-  นําไปใชใน
กระบวนการอ่ืน 

ใชเทคโนโลยี
หมุนเวียน 
-  นําทรัพยากร
กลับมาใชอีก 
-  ผานกระบวนการ
เพ่ือเปนผลพลอยได 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ 
-  ใชวัตถุดิบท่ีสะอาด 
-  ใชวัตถุดิบท่ีมีสารพิษนอย 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
-  เปลี่ยนแปลงการออกแบบใหม 
-  เพ่ิมระบบอัตโนมัติเขาชวย 
-  ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
-  ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ 
-  ใชเทคโนโลยีใหมๆ 

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
-  มีกระบวนการดําเนินงานและ
ข้ันตอนบํารุงรักษาท่ีชัดเจน 
-  มีการบริหารการปฏิบัติงานจัดการ
ใหไหลโดยราบรื่น 
-  ปรับปรุงเทคโนโลยีการขนถาย 
-  มีข้ันตอนการผลติท่ีชัดเจน 
-  มีการทํารายงานบันทึกการควบคุม
สินคาคงคลัง 
-  มีการฝกอบรม 
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  2.1.2  ประโยชนท่ีไดจากการใชเทคโนโลยีสะอาด 
   สุพจน  สรอยไข (2553)  ไดกลาววา  เทคโนโลยีสะอาด เปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  ทําใหสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ   ผลของการใชเทคโนโลยีสะอาดสามารถกอประโยชนตอหลายดานดังตอไปนี้ 
          2.1.2.1  ประโยชนตอภาคอุตสาหกรรม  
                     ก)  การประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน  การจัดการท่ีดีทําใหเกิดการประหยัด
วัตถุดิบ  และลดการเกิดมลพิษ  เทคโนโลยีสะอาดจะชวยทําใหเกิดการประหยัดการใชน้ําและวัตถุดิบ
โดยขบวนการนํากลับมาใชใหมได 
                     ข)  การปรับปรุงสภาพการทํางาน  จะทําใหการทํางานมีคุณภาพมากข้ึน
เนื่องจากจะทําใหมีสุขอนามัยดีข้ึน และกอใหเกิดอันตรายตางๆ  นอยลง  
                     ค)  การปรับปรุงคุณภาพของสินคาเปนสิ่งสําคัญของผูผลิตภาคอุตสาหกรรม  
เนื่องจากตองแขงขันกับนานาปะเทศ  การลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิดทําใหคุณภาพของกระบวนการผลิต
ดีข้ึน  
                    ง)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและกําไร  เกิดจากการประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน  
นําไปสูการลดตนทุนการผลิต  ซ่ึงเปนการเพ่ิมกําไร และขีดความสามารถในการแขงขัน  
                    จ)  การลดตนทุนการบําบัดมลพิษ โดยการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิดทําใหมลพิษ
มีปริมาณ ลดลงซ่ึงมีผลทําใหตนทุนการบําบัดมลพิษลดลง  
                     ฉ)  การมีภาพพจนท่ีดีตอสาธารณชน ทําใหโรงงานสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี มีโรงงาน หรือสถานประกอบการท่ีสะอาด  เปนเพ่ือนบานท่ีดีกับ
ชุมชนรอบขางจะสงผลดีตอกิจการ  
                   ช)  การปองกันสิ่งแวดลอมจากการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด  จะทําใหลด
จํานวนมลพิษจากอุตสาหกรรมลง  และหลีกเลี่ยงการสะสมตัวของความเปนพิษตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดย
การใชขบวนการท่ีไมซับซอน  โดยคํานึงถึงมลพิษทุกรูปแบบ และทรัพยากรทุกอยางไปพรอมๆ  กัน 
และตองมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรแนวคิดในการปองกันมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจึงเกิดข้ึน 
      2.1.2.2  ประโยชนตอสุขภาพ  
                   การประยุกตใช เทคโนโลยีสะอาดจะสงผลใหทุกชีวิตมีสุขภาพแข็งแรง  
ปลอดภัยจากมลพิษตางๆ เพราะมีสารพิษท่ีปลอยสูธรรมชาติ  และตกคางอยูในผลิตภัณฑนอยลง 
สุขภาพจิตก็ดีดวย   เทคโนโลยีสะอาดทําใหเราไดใชสินคาอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน มี
สภาพแวดลอม ความเปนอยู และคุณภาพท่ีดีข้ึน เชน แมน้ําลําคลองจะสะอาดข้ึน  และมีขยะลดนอยลง 
ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาล มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีมีสวนทําใหเกิดสิ่งดีๆ ข้ึนในสังคม 
        2.1.2.3  ประโยชนตอชุมชน 
                   การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจะสงผลใหชุมชนมีความสมานสามัคคีกัน
ระหวางบาน ชุมชน และโรงงาน เพราะทุกฝายเขาใจปญหา และรวมกันหาหนทางแกไข ทําใหเกิดสังคม
ท่ีนาอยู มีทรัพยากรธรรมชาติ เหลือใหใชอยางเพียงพอ เพราะมีการจัดสรรการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน มีการนําเอาของเสียกลับมาใชใหม เปนตน 
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     2.1.2.4  ประโยชนตอภาครัฐ 
                การประยุกตใช เทคโนโลยีสะอาดจะชวยแบงเบาภารกิจในการติดตาม
ตรวจสอบของภาครัฐ และบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สงเสริมภาพพจน
ของประเทศไทยในดานการจัดการสิ่งแวดลอม และเพ่ิมศักยภาพในการสงออก 
  2.1.3  การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  
           สุพจน  สรอยไข (2553)  ไดกลาววา  การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดเปนวิธีการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดภายในอุตสาหกรรมซ่ึงสามารถนํามาใชไดในอุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมการบริหาร  ข้ันตอนในการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดตามหลักของสถาบันสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
         2.1.3.1  วางแผนและจัดองคกร 
                การจัดตั้งองคกรมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงความมุงม่ันของผูบริหาร  โดยการ
กําหนดนโยบาย และเปาหมาย  ซ่ึงจะเปนแนวทางในการทําเทคโนโลยีสะอาด  (CT) ขององคกรนั้นๆ 
นอกจากนั้นผูบริหารสูงสุดยังตองใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยการจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยี
สะอาด และในข้ันตอนนี้อาจมีการพิจารณาถึงอุปสรรค  ซ่ึงอาจมีผลตอการดําเนินงานและควร
เตรียมการเพ่ือการแกไขไวดวย  
            ทีมงานตรวจประเมินซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีงบประมาณ
กําลังคนเพ่ือท่ีจะดําเนินกิจกรรมไดโดยมีการกําหนดเปาหมายของกิจกรรม  ซ่ึงควรเปนเปาหมายเชิง
ปริมาณ เพ่ือวัดและประเมินผล ไดมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา  และตรวจสอบได  
สรางแรงจูงใจเหมาะกับนโยบายรวมของฝายบริหารและมีการขจัดปญหาตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน  
          2.1.3.2  การประเมินเบื้องตน 
               หลังจากท่ีไดโครงสรางและกรอบในการทํางานแลว คณะทํางานหรือทีม CT 
แลวจะตองดําเนินการประเมินเบื้องตนวามีบริเวณหรือจุดใดบาง ท่ีเกิดความสูญเสียและสามารถ
ปรับปรุงใหดีข้ึนได  และเลือกบริเวณท่ีจะทําการประเมินโดยละเอียดตอไป การประเมินเบื้องตนอาศัย
หลักสามัญสํานึกเปนสวนใหญ และยังไมลงลึกในรายละเอียด ผลจากการประเมินนี้จะใชเปนแนวทาง
กําหนดบริเวณหรือทรัพยากร ท่ีจะศึกษาในการประเมินโดยละเอียดตอไป  
                    การประเมินเบื้องตน  เปนการพิจารณาจัดทําแผนภาพกระบวนการผลิต
ตลอดจนการประเมินสารท่ีปอนเขาและออกจากกระบวนการ  โดยพิจารณาขอมูลเบื้องตนจากขอมูล
การผลิต  และเอกสารตางๆ เชน คาน้ํา  คา ไฟ  คาวัตถุดิบ เปนตน และพิจารณาถึงจุดท่ีเกิดการสูญเสีย
ของกระบวนการผลิต  พรอมท้ังเสนอแนวทางการแกไขท่ีสามารถปฏิบัติไดทันที โดยไมเสียคาใชจาย
หรือเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 
          2.1.3.3  การประเมินโดยละเอียด 
                  เม่ือไดพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีเกิดความสูญเสียสูง และตองการปรับปรุงใหดีข้ึนแลว  
จึงเริ่มทําการประเมินโดยละเอียด  เพ่ือจัดทําสมดุลมวลและพลังงานเขา-ออก เพ่ือทําใหทราบถึงสาเหตุ
และแหลงกําเนิดของของเสียหรือมลพิษ การสูญเสียพลังงาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมการทํางาน
ท่ีไมดี  จากนั้นจึงทํารายการและจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกเพ่ือการปรับปรุงตอไป 
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         การตรวจประเมินละเอียดเพ่ือสรางชุดขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด พรอมกําหนด
ขอเสนอท่ีปฏิบัติไดทันที  และขอเสนอท่ีตองทําการศึกษาเพ่ิมเติม  โดยจะตองคํานึงถึงสมดุลมวลสาร 
แหลงกําเนิดและสาเหตุท่ีกอใหเกิดของเสีย การจัดทําดุลมวลสารและดุลพลังงานเพ่ือใหทราบถึงปริมาณ
สารเขาและออก โดยมีหลักการจัดทําดุลมวลสาร  และดุลพลัง  คือ 

ปริมาณสารเขา = ปริมาณสารออก + ปริมาณสารสะสม 
ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 
 

 
 

ภาพท่ี  2.3  แสดงตัวอยางการดุลมวลสารเขา-ออกในกระบวนการผลิต 
ท่ีมา :  สุพจน  แสงไข  ;  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการกอสรางบานจัดสรร  (2553) 

 
                  การพิจารณาแหลงกําเนิดและสาเหตุการเกิดของเสีย  ใชคําถามในการพิจารณา  
คือ เกิดข้ึนท่ีแหลงใด  (Source)  เกิดจากสาเหตุใด  (Cause)  วิธีการพิจารณานั้นใชหลักดู 5 แหลงท่ี
เก่ียวของกับขบวนการผลิต  ไดแก  วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ    ของเสีย    วิธีปฏิบัติงาน  เทคโนโลยี  ดัง
แสดงในภาพท่ี  2.4 
 

 
 
 

ภาพท่ี  2.4  แสดงการพิจารณาแหลงสาเหตุการเกิดของเสีย 
ท่ีมา  :  สุพจน แสงไข  ;  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการกอสรางบานจัดสรร  (2553) 

 

กระบวนการหรือ

หนวยปฏิบัติการ 

วัตถุดิบ 

ตัวเรงปฏิกิริยา 

น้ํา/อากาศ 

พลังงาน 

ไอ/กาซ 

ผลิตภัณฑ 

ผลพลอยไดรวม 

ของเสียท่ีนํากลับมาใชใหม 

กากของเสีย 

หมุนเวียน น้ําเสีย 

ของเสียท่ีนําไปใชในกระบวนการอ่ืน 

กระบวนการผลิต 

เทคโนโลย ี

ผลิตภัณฑ,ของเสีย 

วิธีปฏิบัติงาน 

วัตถุดิบ 
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                      จากการพิจารณาการจัดทําสมดุลมวลสาร  แหลงกําเนิดและสาเหตุการเกิดของ
เสียทําใหไดชุดขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดท่ีเรียงตามลําดับความสําคัญ  เทคนิคท่ีใชในการพิจารณา
เทคโนโลยีสะอาด  คือปจจัย 5 ประการ  ดังแสดงในภาพท่ี 2.5 

 

 
ภาพท่ี  2.5  แสดงเทคนิคท่ีใชในการพิจารณาขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด 

ท่ีมา  :  สุพจน แสงไข  ;  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการกอสรางบานจัดสรร  (2553) 
 
        2.1.3.4  การศึกษาความเปนไปได 
                   ในการศึกษาความเปนไปได มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงระดับความละเอียดท่ี
ตองทําการศึกษาในแตละทางเลือกและความพรอมของขอมูล นอกจากนั้นสําหรับโครงการท่ีตองมีการ
ลงทุนสูง ตองประเมินความคุมคาในการลงทุน และทํารายการของทางเลือกท่ีเปนไปได  
                การศึกษาความเปนไปไดนั้น  เพ่ือเลือกขอเสนอเทคโนโลยีสะอาดสําหรับการลง
มือปฏิบัติจะตองทําการศึกษาในสวนของการประเมินทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม 
การประเมินทางดานเทคนิค ในการคัดเลือกจะพิจารณาเลือกในสวนท่ีมีการใชอยางไดผล และมีความ
เหมาะสมท่ีจะนํามาใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตและทักษะของคนงานดวย  สวนการประเมินทาง
เศรษฐศาสตรมีวิธีวิเคราะหท่ีใชโดยท่ัวไปคือระยะการคืนทุน  มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ และอัตรา
ผลตอบแทน การพิจารณาทางดานสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมาก  เพราะหากแมวาการศึกษาของท้ังสอง
ทางท่ีกลาวมาแลวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็ไมควรท่ีจะเลือกแนวทางนั้น 
       2.1.3.5  การลงมือปฏิบัติ  
                 การลงมือปฏิบัติเพ่ือใหทางเลือกท่ีไดเลือกไวประสบความสําเร็จ ตองมีการวาง
แผนการทํางานโดยละเอียด โดยในแผนงานควรประกอบดวยเรื่องท่ีจะทําบริเวณเปาหมาย ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้น และผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 
       2.1.3.6  การติดตามประเมินผล    
                   เม่ือการทํางานดําเนินไประยะหนึ่ง  ควรมีการติดตามประเมินผลเพ่ือใหแนใจวา 
การปฏิบัติเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว หรือถาหากมีปญหาประการใดจะไดทบทวนแกไขเพ่ือมิให
เปนอุปสรรคในการทํางานตอไป การติดตามประเมินผลยังเปนการทําให CT ของบริษัทดําเนินตอไป
อยางตอเนื่องและดียิ่งข้ึน  

 

กระบวนการผลิต 

เปลี่ยนปรับปรุงเทคโนโลยี 

เปลี่ยนปรับปรุงวัตถุดิบ 

หมุนเวียนกลับมาใชใหม 

วิธีปฏิบัติงานท่ีดี 

เปลี่ยนปรับปรุงผลิตภัณฑ 
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       ข้ันตอนการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช และรายละเอียดการประเมินโครงการเทคโนโลยี
สะอาด อาจแตกตางกันไปแลวแตลักษณะ และประเภทขององคกร  
           ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในการทําเทคโนโลยีสะอาด คือ ความมุงม่ันของผูบริหาร   
ความม่ันคงในนโยบาย  การไดรับการฝกอบรมในทุกระดับ  ทุกคนมีศรัทธา และเห็นคุณคาของ
เทคโนโลยีสะอาดอยางแทจริง สรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม  การมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับอยาง
สมํ่าเสมอ  มีแหลงขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย  ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ทําเทคโนโลยีสะอาดอยาง
ตอเนื่อง 
       ปญหาอุปสรรคของการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใช ซ่ึงเกิดจากการไมเขาใจแนวความคิด
เทคโนโลยีสะอาด  การไมมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรไมมีขอมูล  ขาดเทคโนโลยี ท้ังดานความรู
ของบุคลากร และการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  ตัวอยาง
ความสําเร็จ CT ในเชิงรูปธรรมยังมีจํานวนนอย การไมยอมเปดเผยขอมูลความสําเร็จของ CT ในวงกวาง   
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดาน CT ยังมีจํานวนนอย 
         การทําเทคโนโลยีสะอาด  อาจจะเปนเรื่องท่ีใหม และเม่ือยังไมไดลองทําแลวจะมีความคิด
วายุงยาก  เนื่องจากไมไดปรับเปลี่ยนหรือกระทําไดดวยใครคนใดคนหนึ่ง  จะตองเปนการปรับ
กระบวนการท้ังระบบ ปรับวิธีการและวัสดุในระยะเริ่มแรกอาจจะดูวาเปนการลงทุน ซ่ึงอาจจะสิ้นเปลือง
คาใชจาย ในการปรับเปลี่ยน แตกระบวนการในระยะยาวท้ังการลดมลพิษ และเพ่ิมผลผลิตจะคุมคากวา 
          การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนท่ีจะตองดําเนินการอยาง
เปนข้ันตอนท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง และตองอาศัยความรวมมือของทุกๆ คนในองคกร 
          จากท่ีไดกลาวมาขางตนเปนวิธีการท่ีจะนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใช  ซ่ึงในปจจุบัน
มีอุตสาหกรรมดานตางๆ  ไดนําวิธีการดังกลาวไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมของตน  และจากการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาประยุกตใชก็สามารถลดปญหาดานสิ่งแวดลอม  และชวยลดตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมนั้นๆ  ได 
         อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมหนึ่ ง ท่ีส งผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมมาก  
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม  ดังนั้นการนําหลักการของ
เทคโนโลยีสะอาดมาใชในการแกปญหาดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  เพ่ือชวยลดของเสีย ลดการใช
ทรัพยากร  และพลังงาน  ลดการกอมลพิษ อันจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะใชกับการแกปญหาในกิจกรรม
งานกอสรางอยางลงตัว 
 2.1.4  เครื่องมือทางเทคโนโลยีสะอาด 4R ( Reduce Reuse Recycle Recovery ) 
         2.1.4.1  Reduce หรือการลด  คือ การออกแบบใหผลิตภัณฑมีอายุยืนยาว โดยใช
วัตถุดิบท่ีมีสารพิษและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
 กรมควบคุมมลพิษ  (2555) ไดใหแนวทางการปฏิบัติของ  Reduce  ไวดังนี้ 
 ก)  ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑท่ีจะสรางปญหาขยะ (Refuse) 
  -  ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมท้ังขยะท่ีเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
เชน กลองโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 
  -  หลีกเลี่ยงการเลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น 
  -  หลีกเลี่ยงการเลือกซ้ือสินคาชนิดใชครั้งเดียว หรือมีอายุการใชงานต่ํา 
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  -  ไมสนับสนุนรานคาท่ีกักเก็บและจําหนวยสินคาท่ีใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย 
และไมมีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
  -  กรณีการเลือกซ้ือผลิตภัณฑประจําบานท่ีใชเปนประจํา เชน สบู 
ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน  ใหเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีขนาดบรรจุใหญกวา  เนื่องจากใชบรรจุภัณฑนอย
กวา  เม่ือเปรียบเทียบกับหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 
  -  ลดหรืองดการบริโภคท่ีฟุมเฟอย  โดยเลือกใชสินคา  หรือผลิตภัณฑให
เหมาะสมกับความตองการ 
 ข)  เลือกใชสินคาท่ีสามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (Return) 
  -  เลือกซ้ือสินคาหรือใชผลิตภัณฑท่ีมีระบบมัดจํา – คืนเงิน เชน ขวด
เครื่องดื่มประเภทตาง ๆ 
  -  เลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมี
สวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล  เชน  ถุงชอปปง โปสการด 
  -  เลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผูผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ หลังจาก
การบริโภคของประชาชน 
    2.1.4.2  Reuse คือ การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด  โดยการนํากลับมาใชซํ้าใน
กระบวนการผลิตเดิม หรือใชซํ้าในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
 กรมควบคุมมลพิษ  (2555)  ไดกลาววา  การใชซํ้าเปนหนึ่งในแนวทางการใช
ประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางรูคุณคา  การใชซํ้าเปนการท่ีเรานําสิ่งตางๆ  ท่ีใชงานไปแลว  และยัง
สามารถใชงานได  กลับมาใชอีก  เปนการลดการใชทรัพยากรใหม  รวมท้ังเปนการลดปริมาณขยะท่ีจะ
เกิดข้ึนอีกดวย  ตัวอยางของการใชซํ้า เชน 
 ก)  เลือกซ้ือหรือใชผลิตภัณฑท่ีออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 ครั้ง เชน 
แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหมได 
 ข)  ซอมแซมเครื่องใช และอุปกรณตางๆ (Repair) ใหสามารถใชประโยชน
ตอไปไดอีก 
 ค)  บํารุงรักษาเครื่องใชอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานคงทนและยาวนานข้ึน 
 ง)  นําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใชอ่ืนๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซํ้า
ถุงพลาสติก  ถุงผา  ถุงกระดาษ  และกลองกระดาษ  การใชซํ้าขวดน้ําดื่ม  เหยือกนม  และกลองใสขนม 
 จ)  ยืม เชา หรือใชสิ่งของหรือผลิตภัณฑท่ีใชบอยครั้งรวมกัน เชน หนังสือพิมพ 
วารสาร 
 ฉ)  บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน หนังสือ เสื้อผา เฟอรนิเจอร 
และเครื่องมือใชสอยอ่ืนๆ 
 ช)  นําสิ่งของมาดัดแปลงใหใชประโยชนไดอีก  เชน  การนํายางรถยนตมาทํา
เกาอ้ี  การนําขวดพลาสติกมาดัดแปลงเปนท่ีใสของ  แจกัน  การนําเศษผามาทําเปลนอน เปนตน 
 ซ)  ใชซํ้าวัสดุสํานักงาน  เชน  การใชกระดาษท้ังสองหนา เปนตน 
 
 



14 
 

   2.1.4.3  Recycle คือ การผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหม หรือผานกระบวนการ
เพ่ือใหเกิดผลพลอยได อ่ืนๆ 
 กรมควบคุมมลพิษ  (2555)  ไดกลาววา  รีไซเคิล เปนการนําวัสดุตางๆ 
อยางเชน กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีตางๆ เพ่ือนํากลับมา
ใชใหม ซ่ึงนอกจากจะเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษท่ี
เกิดกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเราสามารถทําไดโดย 
 ก)  คัดแยกขยะรีไซเคิลแตละประเภท ไดแก แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อโลหะ เพ่ือใหงายตอการนําไปรีไซเคิล 
 ข)  นําไปขาย  บริจาค  นําเขาธนาคารขยะ  กิจกรรมขยะแลกไข เพ่ือเขาสูวงจร
ของการนํากลับไปรีไซเคิล 
   2.1.4.4  Recovery คือ การผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหม หรือผาน
กระบวนการเพ่ือใหเกิดผลพลอยได อ่ืนๆ โดยคํานึงถึงการไดมาซ่ึงพลังงาน 
 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (2551)  ไดกลาววา  การนํา
กลับคืน  (Recovery) ตามความหมายของระเบียบขยะ (2008/98/EC)  หมายถึง  การดําเนินการใดๆ 
ท่ีมีผลลัพธหลักท่ีทําใหขยะเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง  โดยการทดแทนการใชวัสดุอ่ืนท่ีตองใช
เพ่ือใหทํางานได  หรือขยะท่ีถูกจัดเตรียมเพ่ือใชในงานนั้นๆ  ในโรงงาน  หรือใชประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ  ตอไปนี้เปนตัวอยาง การกระทําท่ีเรียกวา  การนํากลับคืน  (Recover) 
 ตัวอยาง กระบวนการนํากลับคืน (Recovery Operations) 
 R1  การใชเปนเชื้อเพลิง  หรืออยางอ่ืนเพ่ือการผลิตพลังงานเปนหลัก 
 R2  Solvent reclamation / regeneration 
 R3  การหมุนเวียน / การดึงสารอินทรียกลับคืน โดยไมนําไปใชเปนตัวทํา
ละลาย (รวมการหมักปุย และกระบวนการแปรสภาพทางชีวภาพ) 
 R4  การหมุนเวียน / การดึงโลหะหรือสารประกอบโลหะกลับคืน 
 R5  การหมุนเวียน / การดึงโลหะหรือสารประกอบอโลหะกลับคืน 
 R6  การฟนฟู กรดหรือดางใหม (Regeneration) 
 R7  การดึงชิ้นสวนท่ีใชในการฟอกมลพิษกลับคืน 
 R8  การดึงชิ้นสวนจากตัวเรงปฏิกิริยา (catalysts) กลับคืน 
 R9  การสกัดน้ํามัน หรือการใชซํ้าน้ํามันดวยวิธีอ่ืน 
 R10  การบําบัดดิน ท่ีเปนประโยชนตอ ปรับปรุงในดานการเกษตร  หรือระบบ
นิเวศน 
 R11  การใชขยะท่ีไดจากการดําเนินการในขอ R1 ถึง R10 
 R12  การแลกเปลี่ยนขยะเพ่ือสงตอไปยังการดําเนินการในขอ R1 ถึง R11 
 R13  การเก็บรักษาขยะเพ่ือรอการดําเนินการในขอ R1 ถึง R12  (ไมรวมการ
เก็บรักษาชั่วคราว ณ ท่ีท่ีผลิตขยะ เพ่ือรอการเก็บรวบรวม) 
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  2.1.5  ความหมายของงานกอสราง  และลักษณะท่ัวไปของงานกอสราง 
        2.1.5.1  ความหมายของงานกอสราง  
                 สุพจน  สรอยไข (2553)  ไดกลาววา  ความหมายของงานกอสรางอางอิงตาม
องคการแรงงานระหวางชาติ (International labour Organization)  คือ งานกอสรางเปนการกอสราง
อาคาร รวมท้ังงานขุดเจาะ เชน  อุโมงค การเปลี่ยนแปลงโครงสราง การซอมแซม เพ่ือการคงรูปท่ีดีไว 
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งกอสราง และโครงสรางทุกชนิด  หากมองเปนงานทางดานวิศวกรรมโยธา 
ไดแก  สนามบิน ทาเรือ อาว เข่ือน การสรางเขตแนวในแมน้ํา ทะเล  การสรางถนน ทางรถไฟ สะพาน 
อุโมงค รวมท้ังงานท่ีเก่ียวของกับการบริการ  เชน  การทําทอระบายน้ํา  การทําท่ีเก็บแหลงเชื้อเพลิง  
หรือแหลงกักเก็บน้ํา เปนตน 
                  ก)  อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย  แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ 
                    -  การกอสรางอาคาร (Building or Light Construction) คือ อาคารท่ี
ออกแบบและกอสรางใหเปนท่ีอยูอาศัย อาคารเพ่ือการศึกษา อาคารเพ่ือพักผอนหยอนใจ อาคารเพ่ือ
การคา อาคารเพ่ือการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
                    -  งานกอสรางวิศวกรรมโยธา  (Engineering or Heavy Construction) 
คือ  สิ่งกอสรางท่ีออกแบบ  และกอสรางโดยวิศวกรแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
                        ประเภทท่ี 1  งานกอสรางเสนทาง งานนี้รวมงานกอสรางผิวถนน 
บุกเบิกทาง  งานทําทางระบายน้ํา สะพาน 
                      ประเภทท่ี 2  งานกอสรางโยธาขนาดหนัก ไดแก งานกอสรางเข่ือน
ขนาดใหญ ทาเทียบเรือน้ําลึก ทาง รถไฟ อุโมงค และสะพานชวงยาว เปนตน 
                     ประเภทท่ี 3  การกอสรางเพ่ืองานอุตสาหกรรม ไดแก งานกอสราง
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีตองการเทคนิคในการกอสรางสูง เชน การกอสรางโรงกลั่นน้ํามัน 
โรงงานถลุงเหล็ก เปนตน 
                   ข)  ในการกอสรางอาคารโดยท่ัวไปมีข้ันตอน 10 ข้ันตอนดังนี้    
                    -  งานปรับพ้ืนท่ี 
                    -  งานวางผัง  และเตรียมการ เปนการกําหนดวาบริเวณใดใชทําอะไร แลว
ปลูกสรางสํานักงานชั่วคราว สรางเครื่องมือ ท่ีพักคนงาน 
                    -  งานวางเสาเข็ม  
                    -  งานฐานราก 
                    -  งานหลอเสา 
                    -  งานหลอพ้ืน 
                    -  งานกออิฐ และฉาบปูน 
                    -  งานหลังคา 
                    -  งานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง เครื่องสุขภัณฑ น้ํา และไฟฟา 
                    -  งานตกแตงภายใน  และเก็บรายละเอียด 
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          2.1.5.2  ลักษณะของงานกอสราง 
                  สุพจน  สรอยไข (2553)  ไดกลาววา  งานกอสรางในปจจุบันเปนผลผลิตท่ีเกิด
ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของมนุษยและปจจัย 4  จึงทําใหบุคคลตางๆ  มากมายเขาไป
เก่ียวของกับงานกอสราง  จึงทําใหงานกอสรางในปจจุบันเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคจากงานกอสรางท่ีอยู
อาศัยไปเปนงานกอสรางทางธุรกิจและสาธารณูปโภค   จึงจัดไดวางานกอสรางเปนงานท่ีมีลักษณะท่ี
แตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอ่ืนคือ 
                  ก)  งานกอสรางเปนงานผลิตในท่ี หมายถึงผลผลิตเกิดข้ึนในแหลงผลิต  เม่ือ
ผลิตแลวเคลื่อนยายไดยาก  และการบริการก็เกิดข้ึนในแหลงผลิตเชนเดียวกัน  สวนอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนผลิตในแหลงผลิต เม่ือผลิตเสร็จแลวการบริการ การจําหนาย  และการใชสอยเกิดข้ึนนอก
แหลงผลิต  ทําใหการจัดการดานการผลิตตางกัน  
                   ข)  ลักษณะและรูปแบบของการผลิตเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ  และ
สภาพแวดลอมตางๆ  ดังนี้ 
                            -  ตามวัตถุประสงคของเจาของอาคารหรือผูใชบริการจากสิ่งกอสราง 
                            -  ตามสภาพของภูมิประเทศ  ดิน  ฟาอากาศ  ฤดูกาล  ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ 
                           -  ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  ชุมชน  และขอกฎหมายทองถ่ิน  
                   ค)  การกอสรางใชระยะเวลานาน  และใชตนทุนในการผลิตสูง ทําใหอัตรา
เสี่ยงทางธุรกิจสูง การผัน แปรทางดานตางๆ  ท่ีมีผลตอโครงการควบคุมไดยาก  ซ่ึงจะทําใหระยะเวลา
ในการกอสรางนานข้ึน 
                   ง)  การผลิตใชบุคลากรจํานวนมาก  หลายระดับ หลายสาขาอาชีพ  รวมถึงการ
ใชแรงงานไรฝมือจํานวนมาก  ทําใหการจัดสรรบุคลากรท้ังในดานปริมาณ   คุณภาพ  และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมาตรฐานฝมือแรงงาน หรือการเคลื่อนยายแรงงานทําใหการทํางานลาชา งานเสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลาซ่ึงทําใหตองมีการปรับแผนการทํางานตลอด    
        2.1.5.3  สรุปงานกอสรางมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 
               ก)  เปนงานท่ีตองทําในท่ีโลงแจง ในบริเวณท่ีกวางใหญภายใตสภาพของอากาศ
ท่ีแปรผันเปนประจํา  
                  ข)  แผนการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนไปในลักษณะวันตอวัน 
               ค)  เปนงานท่ีตองใชฝมือ  และบุคลากรท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษในบางสาขา 
                ง)  เปนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงกวางานประเภทอ่ืน ท้ังดานรางกาย  และจิตใจ 
                จ)  สถานท่ีตั้งของสิ่งกอสรางจะกระจายไปในทุกแหงตามทองถ่ินตางๆ 
                  ฉ)  เปนผลผลิตท่ีสําเร็จรูปดวยบุคคล 2 กลุม คือ สถาปนิก  และวิศวกร  ซ่ึง
ทํางานดานการออกแบบ และผูรับเหมากอสรางหรือผูผลิต  
                ช)  เปนงานท่ีข้ึนอยูกับชางฝมือ และข้ึนอยูกับแรงงานเกือบท้ังหมด ดังนั้น
คาแรงของคนงาน ก็มีสัดสวนสูงตาม 
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2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
     2.2.1  งานวิจัยภายในประเทศ 
        สุพจน  แสงไข  (2553)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการ
กอสรางบานจัดสรร  โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใชหลักการเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือหา
ขอเสนอเทคโนโลยีสะอาด สําหรับกิจกรรมในกระบวนการกอสรางท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก
ท่ีสุด  จากผลการประเมินเบื้องตน ซ่ึงไดแบงกระบวนการกอสรางออกเปน 23 กิจกรรม  พบวากิจกรรม
ท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุดสามอันดับแรกไดแก งานทําผิวพ้ืนไมปารเก  มีผลการประเมิน  235.13  
คะแนน  รองมาคืองานเทคอนกรีต มีผลการประเมิน  171.13  คะแนน  และงานกออิฐมวลเบา  มีผล
การประเมิน  235.13  คะแนน  โดยการทําผิวพ้ืนไมปารเกมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด  เม่ือทํา
การประเมินละเอียด กิจกรรมนี้ทําใหทราบถึงสาเหตุของการสูญเสียอันนําไปสูการสรางขอเสนอ
เทคโนโลยีสะอาดไดท้ังหมด  13 ขอ  และผลการประเมินความเหมาะสม ของขอเสนอท่ีไดท้ังดาน
เทคนิค  ดานเศรษฐศาสตร  และดานสิ่งแวดลอม พบวาขอเสนอท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 
ขอเสนอการตรวจรับไมกอนนํามาปูจากโรงงาน  มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  68.16  
อันดับท่ีสองไดแกการใชไมท่ีมีคุณภาพเกรด เอ  และการออกแบบใหนําแผนไมปารเกมาใชในสวนอ่ืน
ของบาน  สองขอเสนอนี้มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  62.30  อันดับท่ีสามไดแก การเปลี่ยน
ชนิดแผนไมปารเก  และการเปลี่ยนเทคนิคการปูปารเกเปนแบบเปยก  สองขอเสนอนี้มีคะแนนประเมิน
ความเปนไปไดเทากับ  62.16  อันดับท่ีสี่ ไดแก การปรับลดมาตรฐานในการตรวจรับงาน  มีคะแนน
ประเมินความเปนไปไดเทากับ  62.02   อันดับท่ีหาไดแก การวางแผนข้ันตอนการปูแผนไมปารเก  มี
คะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  59.44     อันดับท่ีหกไดแกการกําหนดใหใชเครื่องขัดท่ีมีระบบ
ดักฝุนท้ังหมด  มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  59.16  อันดับท่ีเจ็ดไดแก การกอสรางบานท่ีมี
แบบบานเดียวกันสองหลังคูกัน และการจัดอบรมเทคนิคในการปูแผนไมปารเกใหแกชางปูปารเก  สอง
ขอเสนอนี้มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  56.44  อันดับท่ีแปดไดแก การคัดแยกแผนไมท่ีเปน
เศษกลับมาใชใหม (Reuse)  มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  47.44  อันดับท่ีเกาไดแก การลด
ขนาดกําลังงานของอุปกรณตัด  มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  44.89  สวนขอเสนอท่ีมีความ
เหมาะสมนอยท่ีสุดคือการเพ่ิมอุปกรณปองกันฝุนใหคนงาน  มีคะแนนประเมินความเปนไปไดเทากับ  
38.86 

       ธัชวีร  ลีละวัฒน  (2546)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การนําเอาวัสดุเหลือใชจากการกอสราง
และทุบทําลายมาใชใหมแทนท่ีมวลรวมจากธรรมชาติ  โดยทําการสํารวจและเก็บตัวอยางของเสียจาก
การกอสรางและรื้อถอนจากสถานท่ีกองเก็บ จํานวน 6 แหงในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพ่ือ
ทําการศึกษาถึงองคประกอบของเสียจากการกอสราง  และรื้อถอนเพ่ือใหไดแนวโนมการนําของเสียจาก
การกอสรางและรื้อถอนกลับไปใชเปนวัสดุมวลรวมทดแทน จากการศึกษาพบวาองคประกอบของ    
ของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนจากแตละสถานท่ีกองเก็บมีความแตกตางกันคอนขางมาก 
องคประกอบหลักสวนใหญของของเสียประเภทนี้ประกอบดวยคอนกรีตและมอรตาร ซ่ึงมีปริมาณมาก
เกินกวารอยละ 62  ยกเวนของเสียท่ีไดมาจากงานรื้อถอน  ถนนซ่ึงมีองคประกอบหลักคือ แอสฟลต 
โดยท่ัวไปพบวาของเสียจากการกอสรางและรื้อถอนจากสถานท่ีกองเก็บสวนใหญจัดอยูในประเภทของ
เสียผสม 
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        อลงกรณ  ผาทอง  (2548)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การนําหลักการเทคโนโลยีสะอาดมาใชใน
โรงงานยาสูบเพ่ือประยุกตใชในการลดซัลเฟอรไดออกไซด  โดยในข้ันตอนการบมใบยาสูบของสถานีบม
ใบยาสูบ สันกลาง บริษัทเทพวงษ จํากัด ผลการศึกษาพบวาเตาอบระบบความรอนรวมศูนยใชถาน
ลิกไนตเปนเชื้อเพลิงสําหรับบมใบยาสูบมีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด  252.0 ppm.  การใชซังขาวโพด
เพียงอยางเดียวเปนเชื้อเพลิงไมพบซัลเฟอรไดออกไซด สวนการใชเชื้อเพลิงตามสัดสวนความรอน
ระหวางถานหินกับซังขาวโพดในสัดสวน 1:2 , 1:1, 2:1  มีปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉลี่ย 9.5, 
87.5, 182.5 ตามลําดับ สําหรับการใชเชื้อเพลิงการใชซังขาวโพดเพียงอยาเดียวเปนเชื้อเพลิงจะ
ประหยัดคาใชจายกวาการใชถานหินลิกไนตเทากับ 250,023 บาท/ฤดูปลูก หรือประหยัด 1.15 บาท/
กิโลกรัม ของใบยาสูบแหงและการใชเชื้อเพลิงผสมตามสัดสวนความรอนระหวางถานหินกับซังขาวโพด
สัดสวน 1:2 , 1:1, 2:1 จะประหยัดกวาการใชถานหินลิกไนตเทากับ 166,486 ,  124,641   และ 
83,537 บาท/ฤดูปลูก ดังนั้นการใชซังขาวโพดเพียงอยางเดียว จะเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
บมใบยาสูบ 
  กรมควบคุมมลพิษ  (2546)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  CT ทางเลือกใหมเพ่ือสิ่งแวดลอม
โรงพยาบาลเลิศสิน   โดยการนําหลักการเทคโนโลยสีะอาดมาใชในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมและลด
ตนทุนในโรงพยาบาล  โดยมีท่ีมาจากในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ํา    กระทรวงสาธารณสุขมี
มาตรการใหหนวยงานในสังกัดลดการใชพลังงานลง  โรงพยาบาลเลิศสินจึงคิดหาวิธีการและแนวทางมา
ปฏิบัติเพ่ือลดคาใชจายโดยไดรับคําแนะนําจากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยใหนําหลักการเทคโนโลยีสะอาด
เขามาใชในกิจกรรมของโรงพยาบาล  ในเดือนเมษายน 2542 โรงพยาบาลเลิศสินไดรวมมือกับสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยจัดทําโครงการการใหบริการดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสะอาดสําหรับโรงพยาบาล
เลิศสิน  ควบคูไปกับการจัดการระบบดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน  ISO 14001  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมแนวคิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา  ใหเกิดข้ึนในกิจกรรมการทํางานของโรงพยาบาลโดยใช
ขอมูลพ้ืนฐาน  และแนวทางการแกไขปญหาจากการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด  การดําเนินการ
ปรับปรุงทางเทคโนโลยีสะอาดสามารถลดการใชน้ํามันเตาได 14,965 ลิตรตอป  คิดเปนเงินท่ีประหยัด
ได 97,272 บาท (ลดลง 5.2%)  และลดปริมาณน้ําประปา  ซ่ึงปอนเขาหมอไอน้ําได 1,971 ลูกบาศก
เมตรตอป เปนคาใชจายท่ีประหยัดได 19,710 บาทตอป  โดยรวมเปนคาใชจายท่ีประหยัดไดท้ังสิ้น 
116,982  บาทตอป ระยะเวลาในการคืนทุนเทากับ 2.82 ป ผลประโยชนท่ีไดรับคือ ลดปริมาณการใช
ทรัพยากร ท้ังท่ีเปนน้ํามันเตาและน้ําใชลง รวมท้ังตนทุน คาใชจายท่ีลดลงอีกดวย         
  2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  Huang, Chen  (2002)  ไดทําการวิจัยในเรื่อง  Occupational  injuries  among  
construction  workers in Hong  Kong กลาวคือ  ปญหาอุบัติเหตุจากการทํางานในหนวยงาน
กอสรางกอใหเกิดความสูญเสียและเปนอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการกอสราง  มีผลกระทบ
โดยตรงกับการใชหลักการเทคโนโลยีสะอาด จากผลการศึกษาวิจัย พบวาอุบัติเหตุจากการทํางาน
กอสรางมาจากปจจัยดานสถานท่ีทํางานรอยละ 49   ความบกพรองของเครื่องมือ รวมท้ังไมมีอุปกรณ
ปองกันรอยละ 56  และจากสภาพไมสมบูรณของเครื่องมือและเครื่องจักร รอยละ 27  และการบาดเจ็บ
ของคนงานกอสรางจากการทํางานเนื่องจากสภาพแวดลอมในการทํางานรอยละ 68 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงาน 

 

       การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  เพ่ือการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R มาใช
รวมกับงานกอสรางในการลดปญหาท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอม  เริ่มจากการศึกษาข้ันตอนของการกอสราง  
เพ่ือพิจารณาวาข้ันตอนในสวนใดมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โดยศึกษาขอมูลการใชทรัพยากร        
และของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการกอสราง เพ่ือหาขอเสนอทางเลือกเทคโนโลยีสะอาดสําหรับ
กิจกรรมนั้น 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ทําการศึกษาจากหนวยงานกอสราง  และสถานท่ีกอสรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  โดย
ทําการเก็บขอมูลจากผูบริหารโครงการกอสราง  ผูรับเหมา  วิศวกร  สถาปนิก  หรือผูท่ีเก่ียวของ   
 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามสําหรับใชศึกษาหาความสัมพันธระหวางงานกอสรางท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมหรือ
การสิ้นเปลืองกับแนวทางตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด (4R)  ซ่ึงแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 สวนท่ี 2  วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R 
 สวนท่ี 3  การประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 
 สวนท่ี 4  การประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
 สวนท่ี 5  การประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม 
 สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะ 
 
3.3  สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
โดยคุณลักษณะของขอมูลท่ีใช  ไดแก  คาความถ่ี  (Frequency), คาเฉลี่ย (Mean), รอยละ
(Percentage)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) 

 
    คือ  คาผลเฉลี่ยของขอมูล 

    คือ  คาผลรวมของขอมูล 

   N คือ  จํานวนของขอมูล 
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 การแปรความหมายคาเฉลี่ย  (อลงกรณ  ผาทอง  :  2548) 
  0.00-0.67  หมายถึง  ไมใช  หรือ  ไมมีการนําใช 
  0.68-1.34  หมายถึง  ไมแนใจ 
 1.35-2.00  หมายถึง  ใช  หรือ  มีการนําไปใช 
 การคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 

 
   S.D. คือ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    คือ  คาผลเฉลี่ยของขอมูล 

   X คือ  คาของขอมูล 
   N คือ  จํานวนของขอมูล 

 
3.4  การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล 
 ทําการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี
ใชวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ซ่ึงเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เปน
คาความถ่ี (Frequency)  สรุปเปนรอย 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื ่อ ง เครื ่องมือสําหรับ เทคโนโลยีสะอาดในการกอสราง  กรณีศึกษา 4R  
(Reduce Reuse Recycle Recovery) ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  
และทําการวิเคราะหขอมูลตามที่ไดศึกษาจากการแจกแบบสอบถามจํานวน  400 ชุด  ไดรับ
กลับคืน  268  ชุด  และใชไดท้ังหมด  200 ชุด 
 
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงประกอบไปดวย  ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  
ทุนจดทะเบียน  จํานวนพนักงานในองคกร  จํานวนวิศวกรและสถาปนิกในองคกร  และรายได  (มูลคา
งาน) ท่ีไดรับตอป ไดผลดังตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี  4.1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาท่ีดําเนินงาน 

ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน จํานวน  (คน) รอยละ 
1 – 5 ป 16 8.0 
6 – 10 ป 70 35.0 
11 – 15 ป 96 48.0 
16 ป ข้ึนไป 18 9.0 

รวม 200 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.1  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนองคกรท่ีมีระยะเวลาใน
การดําเนินงานหรือประกอบกิจการ 11–15 ป คิดเปนรอยละ 48.0  รองลงมาคือ 6–10 ป คิดเปน   
รอยละ 35.0  และ  16 ป ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 9.0  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4.2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน จํานวน  (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 10 ลานบาท 25 12.5 
10 – 20 ลานบาท 87 43.5 
มากกวา 20 – 30 ลานบาท 70 35.0 
30 ลานบาทข้ึนไป 18 9.0 
                   รวม 200 100.0 

  
 จากตารางท่ี  4.2  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนองคกรท่ีมีทุนจด
ทะเบียนอยูระหวาง 10 – 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.5  รองลงมาคือ 20 – 30 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 35.0  และ ต่ํากวา 10 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4.3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนพนักงานในองคกร 
จํานวนพนักงานในองคกร จํานวน  (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 20 คน 36 18.0 
20 – 30 คน 50 25.0 
31 – 50 คน 74 37.0 
มากกวา 50 คน 40 20.0 

รวม 200 100.0 
  
 จากตารางท่ี  4.3  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนองคกรท่ีมีจํานวน
พนักงานในองคกรอยูระหวาง 31 – 50 คน  คิดเปนรอยละ 37.0  รองลงมาคือ 20 – 30 คน คิดเปน
รอยละ 25.0  และ  มากกวา 50 คน  คิดเปนรอยละ 20.0  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4.4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนวิศวกรและสถาปนิกใน
องคกร 

จํานวนวิศวกรและสถาปนิก จํานวน  (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 5 คน  46 23.0 
5 – 10 คน 82 41.0 
11 – 15 คน 60 30.0 
16 คนข้ึนไป 12 6.0 
                   รวม 200 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.4  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนองคกรท่ีมีจํานวนวิศวกร
และสถาปนิกในองคกรอยูระหวาง 5–10 คน คิดเปนรอยละ 41.0  รองลงมาคือ 11 – 15 คน คิดเปน
รอยละ 30.0  และ  ต่ํากวา 5 คน  คิดเปนรอยละ 23.0   ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4.5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได (มูลคางาน) ท่ีไดรับตอป 
รายได (มูลคางาน) ท่ีไดรับตอป จํานวน  (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 20 ลานบาท 36 18.0 
20 – 50 ลานบาท 66 33.0 
มากกวา 50 – 100 ลานบาท 48 24.0 
มากกวา 100 ลานบาท 50 25.0 
                   รวม 200 100.0 
  
 จากตารางท่ี  4.5  ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนองคกรท่ีมีรายไดหรือ
มูลคางานท่ีไดรับตอป อยูระหวาง 20–50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาคือ มากกวา 50–100 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.0  และ มากกวา 50-100 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 24.0 ตามลําดับ 
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4.2  ผลการวิเคราะหวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดโดยเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery)  
 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R (Reduce 
Reuse Recycle Recovery )  แลวไดผลการศึกษาตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.6  ดังนี้ 
ตารางท่ี  4.6  แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R (Reduce 
Reuse Recycle Recovery ) 

วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R X S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.  มีการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีจะกอปญหาดานปริมาณเศษ
วัสดุ 

1.4500 0.62 มีการนําไปใช 

2.  วางแผนการทํางานท่ีสามารถควบคุมปริมาณวัสดุและของ
เสียได 

1.5500 0.54 มีการนําไปใช 

3.  มีการจํากัดจํานวนแรงงานกับปริมาณงานใหสัมพันธกัน 1.3700 0.66 มีการนําไปใช 
4.  มีการควบคุมระยะเวลาในการทํางานไมใหสิ้นเปลือง 1.2400 0.62 ไมแนใจ 
5.  มีการนําเศษวัสดุกลับมาใชงานตอในลักษณะเดิมหรือใน
งานอ่ืนๆ 

1.3900 0.60 มีการนําไปใช 

6.  มีการเลือกใชเครื่องจักร  หรืออุปกรณตางๆ ใหสามารถใช
งานไดนานยิ่งข้ึน 

1.3800 0.66 มีการนําไปใช 

7.  มีการดูแลรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณตางๆ ใหสามารถใช
งานไดนานยิ่งข้ึน 

1.3700 0.64 มีการนําไปใช 

8.  มีการคัดแยกประเภทของเศษวัสดุท่ีเหลือจากการใชงาน 1.3000 0.64 ไมแนใจ 
9.  มีการนําเศษวัสดุกลับมาดัดแปลงแกไข  หรือแปรรูป  เพ่ือ
นําไปใชใหเกิดประโยชนอ่ืน ๆ ในโครงการ 

1.1000 0.82 ไมแนใจ 

10. มีการนําเศษวัสดุท่ีไมสามารถใชงานไดไปจําหนาย หรือ
เคลื่อนยายออกจากโครงการ เพ่ือเขาสูกระบวนการ Recycle 
หรอื Recovery 

1.3600 0.70 มีการนําไปใช 

11. มีการเลือกซ้ือหรือเลือกใชวัสดุท่ีผลิตจากกระบวนการ 
Recycle หรือ Recovery 

1.3600 0.70 มีการนําไปใช 

รวม 1.3527 0.60 มีการนําไปใช 
 

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบวา  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดย
เครื่องมือ 4R ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมีการนําไปใช  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.35  และเม่ือพิจารณา
เปนขอแลวพบวา ระดับความคิดเห็นตอวิธีการของเทคโนโลยี 4R สวนใหญอยูในระดับท่ีมีการนําไปใช
เชนกัน   จํานวน  8 ขอ และอีก 3 ขอ อยูในระดับท่ีไมแนใจ   โดยขอท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก เรียงตามคาเฉลี่ยไดแก วางแผนการทํางานท่ีสามารถควบคุมปริมาณวัสดุและของเสียไดมี
การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีจะกอปญหาดานปริมาณเศษวัสดุ  และมีการนําเศษวัสดุกลับมาใชงานตอใน
ลักษณะเดิมหรือในงานอ่ืนๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.55 , 1.45 และ 1.39 ตามลําดับ 
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4.3  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 
 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิคของการนํา
เทคโนโลยีสะอาด   โดยเครื่องมือ 4R  แลวไดผลการศึกษาตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 4.7  ดังนี้ 
ตารางท่ี  4.7  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดทางเทคนิค ในการนําเทคโนโลยสีะอาด โดย
เครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery ) มาใช 

การประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค X S.D. แปลความหมาย 

1.  มีการใชทางเลือกนี้กับโครงการอ่ืนมากอนหรือไม 1.3100 0.67 ไมแนใจ 
2.  ทางเลือกนี้ไมทําใหคุณภาพงานลดลง 1.3900 0.60 มีความเปนไปได 
3.  ทางเลือกนี้ไมสงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน 1.3850 0.68 มีความเปนไปได 
4.  การนําทางเลือกนี้มาใชไมจําเปนตองอบรมพนักงาน
เพ่ิมเติม 

1.3950 0.60 มีความเปนไปได 

5.  ทางเลือกนี้สามารถใชเปนหลักปฏิบัติพ้ืนฐานได 1.4500 0.58 มีความเปนไปได 
6.  ทางเลือกนี้ไมขัดตอมาตรฐาน หรือคุณภาพของงาน 1.4300 0.63 มีความเปนไปได 
7.  ทางเลือกนี้ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานของ
พนักงานดีข้ึน 

1.4200 0.60 มีความเปนไปได 

8.  ทางเลือกนี้ไมกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึนกับพนักงาน
ผูปฏิบัติงาน 

1.3500 0.66 มีความเปนไปได 

9.  ทางเลือกนี้เหมาะสําหรับบริษัทของทาน 1.0400 0.81 ไมแนใจ 
รวม 1.3522 0.64 มีความเปนไปได 

 
 จากตารางท่ี 4.7  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค สําหรับการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ใน
ภาพรวมอยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเทคนิค  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.3522  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค สําหรับ
การนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R  อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปได  จํานวน 7 ขอ และอยู
ในระดับท่ีไมแนใจ จํานวน 2 ขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  
ทางเลือกนี้สามารถใชเปนหลักปฏิบัติพ้ืนฐานได  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.450 อยูในระดับท่ีเห็นวามีความ
เปนไปไดทางเทคนิค รองลงมาคือ  ทางเลือกนี้ไมขัดตอมาตรฐาน หรือคุณภาพของงาน  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.4300  อยูในระดับท่ีเห็นวามีการนําไปใช และอันดับสาม ทางเลือกนี้ทําใหสภาพแวดลอมใน
การทํางานของพนักงานดีข้ึน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.4200 
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4.4  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  ของการ
นําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R   ซ่ึงผลการวิเคราะหสามารถนําเสนอไดดังตารางท่ี 4.8 ดังนี้  
ตารางท่ี  4.8  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดย
เครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery ) มาใช 

การประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร X S.D. แปลความหมาย 

1.  ทางเลือกนี้ชวยลดตนทุนท่ีเกิดจากการใชวัตถุดิบได 1.3650 0.61 มีความเปนไปได 
2.  ทางเลือกนี้ชวยลดตนทุนการใชพลังงานดานตางๆ ได 1.3000 0.65 ไมแนใจ 
3.  การใชทางเลือกนี้จะไมเพ่ิมตนทุนดานเครื่องมือและ
อุปกรณ 

1.2750 0.68 ไมแนใจ 

4.  ทางเลือกนี้ชวยลดตนทุนดานสุขภาพหรือบาดเจ็บของ
ผูปฏิบัติงาน 

1.3850 0.74 มีความเปนไปได 

5.  ทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนในการดูแลรักษาผลิตภัณฑได 1.2350 0.66 ไมแนใจ 
6.  การใชทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนในการขนสง  1.5500 0.52 มีความเปนไปได 
7.  ทางเลือกนี้เพ่ิมโอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหม
หรือไม 

1.4900 0.63 มีความเปนไปได 

8.  ทางเลือกนี้ทําใหสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ผูปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม  

1.2250 0.74 ไมแนใจ 

รวม 1.3500 0.65 มีความเปนไปได 
  
 จากตารางท่ี 4.8  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวม อยูในระดับ
ท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R มาใช  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.350  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
วิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปได จํานวน 4 ขอ และ อยู
ในระดับท่ีไมแนใจจํานวน 4 ขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
การใชทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนในการขนสง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.55  รองลงมาคือ  ทางเลือกนี้เพ่ิม
โอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.49  และ  ทางเลือกนี้ชวยลดตนทุนดาน
สุขภาพหรือการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.385 ตามลําดับ  
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4.5  ผลการประเมินความเปนไปไดทางส่ิงแวดลอม  
 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางดานสิ่งแวดลอม  ของ
การนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ซ่ึงผลการวิเคราะหสามารถนําเสนอไดดังตารางท่ี 4.9  ดังนี้ 
ตารางท่ี  4.9  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม   ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดย
เครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery ) มาใช 

การประเมินความเปนไปไดดานส่ิงแวดลอม X S.D. แปลความหมาย 

1.  ทางเลือกนี้ลดมลพิษทางอากาศและของเสีย 1.7800 0.46 มีความเปนไปได 
2.  ทางเลือกนี้ลดการใชพลังงานไฟฟา 1.5900 0.55 มีความเปนไปได 
3.  ลดจํานวนของเสียท่ีออกจากโครงการสูภายนอก 1.4750 0.54 มีความเปนไปได 
4.  ทางเลือกนี้ลดการใชวัตถุดิบ 1.5350 0.56 มีความเปนไปได 
5.  ทางเลือกนี้ลดการใชสารเคมี 1.4750 0.60 มีความเปนไปได 
6.  กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลง  1.5300 0.54 มีความเปนไปได 
7.  เพ่ิมโอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหม 1.4750 0.64 มีความเปนไปได 

รวม 1.5514 0.55 มีความเปนไปได 
 
 จากตารางท่ี 4.9  ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม   
ในการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery )  ในภาพรวมอยูในระดับท่ี
เห็นวามีความเปนไปได  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.551  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดในดานสิ่งแวดลอมทุกขอ เชนเดียวกัน  โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ทางเลือกนี้ลดมลพิษทางอากาศและของเสีย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.78  
รองลงมาคือ  ทางเลือกนี้ลดการใชพลังงานไฟฟา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.59  และ ทางเลือกนี้ลดการใช
วัตถุดิบ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.5350 
 
4.6  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 การนําเสนอผลของการศึกษาเชิงคุณภาพ  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) 

กลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูท่ีอยูในวงการรับเหมากอสราง มีประสบการณและความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ใชเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R    ซ่ึงผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึก และทําการเรียบเรียงและ

วิเคราะหขอมูลท่ีได  และสามารถนําเสนอเปนประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

 4.6.1  การวิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค 

  จากการสัมภาษณกับกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล  พบวา  การนําเทคโนโลยีสะอาด   มีความ

เปนไปไดทางเทคนิคอยางมาก  ดังบทสัมภาษณดังตอไปนี้ 

 “ปจจุบันผูประกอบการและภาคเอกชนไทยเริ่มตระหนักและใหความสําคัญกับเทคโนโลยี

สะอาด เพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงเกิดจากหลายปจจัยหลายประการประกอบกัน  โดยเฉพาะคานิยมหลักของ

ผูบริหารยุคใหม ท่ีใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกมากยิ่ ง ข้ึน  กลาวคือ   

การใหความสําคัญตอความคิดเห็นหรือสิ่งท่ีผูบริโภค  ซ่ึงหมายถึงประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับผลกระทบ    
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ท้ังทางตรงและทางออมแตการกระทําขององคกรเอกชน    ทําใหผูประกอบการตื่นตัวท่ีจะให

ความสําคัญตอภาพลักษณท่ีตรงกับความตองการ หรือสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวังจากองคกรเอกชนมากยิ่งข้ึน  

ซ่ึงอุตสาหกรรมกอสรางก็ไดรับผลกระทบดังกลาวเชนกัน  ท่ีผานมาในแวดวงธุรกิจกอสรางไดมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันอยูเสมอ  และเทคโนโลยีสะอาด ก็เปนหนึ่งในประเด็นท่ีมีการ

หยิบยกข้ึนมาพูดถึงอยูบอยครั้ง” 

 “ท้ังนี้  หากมองถึงความเปนไปไดทางเทคนิค มองวา  การนําเทคโนโลยีสะอาดมาปรับหรือ

ประยุกตใชในวงการธุรกิจกอสรางไมใชเรื่องยากแตอยางใด  เนื่องจากไมไดมีความซับซอนในการ

นํามาใช จนกระท่ังตองปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต หรือการวาจางบุคคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะเขามา แตหากสามารถฝกอบรมเพ่ิมเติมไดไมยากนัก  ข้ึนอยูกับวาองคกรนั้นๆ ใหความสนใจ

ตอการนําเทคโนโลยีประเภทนี้มาใชหรือไม   อยางบริษัทของตน  เพียงแคมีการสงพนักงานไปอบรม

เพ่ิมเติม เพียงไมก่ีครั้ง เนื่องจากการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชไมไดสงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน 

และแนวทางการทํางานหลักของบริษัทอยูแลว” 

 เชนเดียวกันกับความคิดของผูใหสัมภาษณอีกทาน คือ 

 “การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับบริษัทของตน ไมยุงยากเทาใดนักหลักๆ คือ มีการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบบางอยาง   เทคโนโลยีบางอยาง รวมท้ังปรับเปลี่ยนกระบวนการตางๆ ในการ

ทํางานใหสะดวก รวดเร็ว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดของเสียนอยลง หรือนอยท่ีสุด  โดย

ในสวนของการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ  ทําไดโดยการเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือมีมาตรฐานสูง  ลดหรือ

ยกเลิกการใชวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑบางอยางท่ีมีความเสี่ยงหรืออาจกอใหเกิดอันตรายท้ังตอพนักงาน

ผูปฏิบัติงาน และ ผูท่ีใชสินคา นั่นหมายถึง ผูท่ีอยูอาศัยนั่นเอง 

 สวนเทคโนโลยีอาจจะยุงยากข้ึนมาเล็กนอย เพราะบริษัทคอนขางท่ีจะใชเทคโนโลยี

แบบเดิมๆ  เนื่องจากบุคลากรสวนใหญเปนพนักงานรุนเกาๆ แตมีความไดเปรียบเรื่องความเชี่ยวชาญ

และชํานาญในงานกอสราง   ทําใหเราคอยเปนคอยไป  โดยเริ่มจากการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุ

อุปกรณ   หรือปรับเปลี่ยนไปใชเทคโนโลยีท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน และลด

สวนสูญเสียใหนอยลง เปนตน   ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบางอยาง  เพ่ือใหการทํางาน

เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน” (ผูใหสัมภาษณทานท่ี 2)   

 สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ดังนี้ 

 “การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช  ในดานเทคนิค ไมยุงยากมาก  แตผูบริหารตองมีการสื่อสาร

กับผูรวมงาน ซ่ึงหมายถึงพนักงานท่ีอยูในองคกรทุกระดับ  เพ่ือใหทราบวาขณะนี้บริษัทหรือองคกรกําลัง

เดินไปในทิศทางใด  อยางการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช  ก็ตองมีการวางแผนและกําหนดวัตถุประสงค

ใหทุกคนในองคกรไดทราบ  โดยเฉพาะผูท่ีเก่ียวของตอกระบวนการผลิตซ่ึงจําเปนอยางยิ่งและไดรับ

ผลกระทบมากท่ีสุดตอการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน   อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน บริษัทอาจลาชาไปบาง

ในการทํางาน  เนื่องจากตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการทํางานบางอยาง   

ตองมีการนําผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู  มีความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสะอาดโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
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หรือเทคนิค  ตลอดจนตองมีการสงพนักงานของเราไปอบรมศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องใน

ชวงแรกของการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช   ซ่ึงตองมีการชี้แจงหรือสรางแรงจูงใจใหพนักงานเห็นถึง

ความสําคัญหรือประโยชนท่ีพวกเขาจะไดรับจากการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใชกับบริษัท”  (ผูให

สัมภาษณทานท่ี 3)   

 รวมท้ังความคิดเห็นของผูใหขอมูลอีกทาน ท่ีพูดถึงการวิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค

ของการนําเทคโนโลยีสะอาด มาใชในธุรกิจรับเหมากอสราง ดังนี้ 

 “จริงๆ แลวธุรกิจรับเหมากอสราง  แตกตางจากธุรกิจเก่ียวกับการผลิตสินคาท่ัว ๆ ไป  คือ 

ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญขนาดไหน  จะมีกําลังทุนหรือเทคโนโลยีสูงเพียงใดก็ตาม ก็ตองอาศัย

บุคลากร หรือ คน เปนเครื่องมือหลักในการทํางาน  เนื่องจากไมสามารถใหเครื่องจักรทํางานไดในทุก

กระบวนการ หรือถึงแมจะใชเครื่องจักรในการทํางานเกือบท้ังหมดในสวนหรือในชวงของการทํางาน

นั้นๆ  ก็ยังตองอาศัย หรือ ตองมีคนเปนผูคอยตรวจสอบหรือดูแลความเรียบรอยของการทํางานของ

เครื่องจักรอีกที   ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช  จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับบุคลากรกอน

เปนอันดับแรก  วามีความพรอม หรือ มีศักยภาพในระดับไหน  อะไรท่ีสามารถทําได อะไรท่ีทําไมไดและ

ตองมีการรับพนักงานท่ีสามารถทําได หรืองานไหนท่ีเม่ือนํามาใชแลว  เราตองใหพนักงานของเราเรียนรู

เพ่ิมเติมบาง  ซ่ึงบริษัทเรา โดยมากจะเปนการใหพนักงานไดมีโอกาสเรียนรูฝกฝนอบรมเพ่ิมเติม  

มากกวาการวาจางพนักงานใหมหรือจางผูเชี่ยวชาญมาเพ่ิม  เนื่องจากเสียคาใชจายมากข้ึน  และงาน

กอสรางจะตองอาศัยกลุมพนักงานท่ีมีความรูในงานเดิมๆ เปนทุนอยูเดิม เพราะวัฒนธรรมการทํางาน

ของบริษัทท่ีทําเก่ียวกับกอสรางจะแตกตางกันมากในแตละบริษัท และพนักงานท่ีอยูมานาน หรือมี

ประสบการณสูงจะสามารถทํางานท่ีมีประสิทธิภาพหรืองานไดคุณภาพสูงกวาการนําคนใหมเขามาทํา

แทน”  

 4.6.2  การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท้ังสี่ทาน ใหความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตรของการนําเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในประเทศไทยเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  คือ  การนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช  จะทําใหองคกรไดรับผลประโยชนในดานของการ
ลดตนทุนและคาใชจาย  ท้ังตนทุนท่ีเก่ียวของในกระบวนการทํางานและการผลิตในทุกข้ันตอน  และ
ตนทุนท่ีลดลงนอกเหนือจากกระบวนการผลิต คือ ตนทุนในดานสุขภาพ กลาวคือ การนําเทคโนโลยี
สะอาดมาใชในงาน  ท่ีเปนเชนนี้ เพราะเทคโนโลยีสะอาด นอกจากจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
และการทํางานในทุกข้ันตอนแลว  ผลประโยชนท่ีไดท่ีสําคัญคือ ลดความเครียดของพนักงาน  เนื่องจาก
เทคโนโลยีสะอาด มีหัวใจสําคัญคือตองผลิตดวยวัตถุดิบท่ีดี  กระบวนการผลิตท่ีไมซับซอนและไมยุงยาก  
ท่ีสําคัญคือ กอใหเกิดของเสียหรือมลภาวะนอยลง  ทําใหพนักงานไดรับของเสีย ความเสี่ยง หรือ
อันตรายจากการทํางานนอยลงตามไปดวยนั่นเอง” 
 
 
 



30 
 

 

 4.6.3  การวิเคราะหความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม  

  ปริมาณของเสียท่ีลดลงเปนผลมาจากการใชเทคโนโลยีสะอาด ในงานวิจัยครั้งนี้ มีขอความ

ตัวอยางจากการสัมภาษณเพ่ือชวยสนับสนุนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

 “ผลท่ีไดรับจากการใชเทคโนโลยีสะอาด  นอกจากจะเขามาชวยปรับปรุงในระบบงานแลว  

พนักงานของเรามีการทํางานท่ีปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  ไดรับอันตรายและไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน

นอยลง ทํางานสะดวกข้ึน สถานท่ีทํางานก็สะอาดข้ึน  โดยเฉพาะการใชระบบแยกขยะและของเสียไมให

ปะปนกัน รวมถึงการนําของเสียบางอยางกลับมาใชใหม ทําใหปริมาณของเสียลดนอยลง   ทําใหสภาวะ

อากาศดีข้ึน กลิ่นรบกวนนอยลง พนักงานก็มีสุขภาพดีมากข้ึนดวย” (ผูใหสัมภาษณทานท่ี 1) 

 ความคิดเห็นดังกลาวนี้ สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง คือ 

 “เทคโนโลยีสะอาดกอใหเกิดการปรับปรุงสภาวะแวดลอมในการทํางานของพนักงานใหดีข้ึน  

พนักงานในองคกรมีระเบียบวินัยมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงสงผลใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความ

สูญเสียและความเสียหายในงานท่ีทําลงได  นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความสัมพันธอันดีกับชุมชนแวดลอม  

และเกิดความสัมพันธอันดีกับหนวยงานราชการเนื่องจากมีของเสียลดนอยลง  และกอใหเกิดปญหาดาน

ตางๆ  แกคนและชุมชนรอบขางนอยลง” (ผูใหสัมภาษณทานท่ี 2)  

 นอกจากนี้ ยังเปนไปในแนวทางเดียวกันกับผูใหสัมภาษณทานท่ี 3  ดังนี้  

 “ การนําเทคโนโลยีสะอาด  ชวยใหบริษัทฯ สามารถลดอัตราการสูญเสียเศษไมและเศษ

บรรจุภัณฑตางๆ  ไดคอนขางมาก  เชน เศษไมท่ีเกิดจากการตัดแตงเขามุมหรือแผนริมผนัง  นอกจากนี้

ยังชวยลดเสียงและฝุน  ท่ีโดยปกติมักจะกอใหเกิดปญหาสภาวะแวดลอมในท่ีทํางาน รวมท้ังกอใหเกิด

ปญหาและสิ่งรบกวนตอคนและชุมชนรอบขาง จากฝุนผงขนาดเล็กท่ีฟุงกระจาย  ในกระบวนการ

กอสรางอยูเปนประจําใหนอยลงคอนขางมาก  ตลอดจนปญหากลิ่นสี ท่ีเกิดจากการทาสีไมยอมหลาย

รอบและทาสีเคลือบเงาไมก็ลดลงเชนกัน” (ผูใหสัมภาษณทานท่ี 3)  

 รวมถึงความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานท่ีใหความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมจากการนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช ดังนี้ 

 “เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด  เปนวิธีการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน  ใช

วัตถุดิบและทรัพยากรนอยลง  เปนการประหยัดคาใชจายในการผลิต  และลดภาระคาใชจายในการ

บําบัดของเสีย  ซ่ึงเปนการลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม  เนื่องจากมีการใชพลังงาน วัตถุดิบ และ

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือมีการนํากลับมาใชใหม  ซ่ึงเปนผลดีตอทุกอุตสาหกรรม

ไมเฉพาะอุตสาหกรรมกอสราง” (ผูใหสัมภาษณทานท่ี 4)  
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
            การศึกษาเรื ่อง เครื ่องมือสําหร ับ เทคโนโลย ีสะอาดในการกอสราง  กรณีศึกษา 4R  
( Reduce Reuse Recycle Recovery ) ในครั้งนี้  เปนการศึกษาแบบผสม (Mix Approach)  
โดยการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูประกอบการหรือผูบริหารในธุรกิจรับเหมากอสราง  
และการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept 
Interview)  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
  จากการวิ เคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถาม  สวนใหญเปนองคกรท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานหรือประกอบกิจการ  11 – 15 ป   
มีทุนจดทะเบียนอยูระหวาง 10 – 20 ลานบาท  มีจํานวนพนักงานในองคกรอยูระหวาง 30 – 50 คน   
มีจํานวนวิศวกรและสถาปนิกในองคกรอยูระหวาง 5 – 10 คน  และมีรายไดหรือมูลคางานท่ีไดรับตอป  
อยูระหวาง 20 – 50 ลานบาท  
  5.1.2  ผลการวิเคราะหวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดโดยเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle 
Recovery )  
   พบวา  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ใน
ภาพรวมอยูในระดับที่มีการนําไปใช  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.35  สวนรายขอ พบวา ระดับความ
คิดเห็นตอวิธีการของเทคโนโลยี 4R สวนใหญอยูในระดับท่ีมีการนําไปใชเชนกัน จํานวน 8 ขอ  และอีก 
3 ขอ อยูในระดับท่ีไมแนใจวามีการนําไปใชหรืออาจมีการใชในจํานวนไมมาก   โดยขอท่ีมีระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด 3 อันดับแรก เรียงตามคาเฉลี่ยไดแก วางแผนการทํางานท่ีสามารถควบคุมปริมาณวัสดุ
และของเสียได  มีการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีจะกอปญหาดานปริมาณเศษวัสดุ  และมีการนําเศษวัสดุ
กลับมาใชงานตอในลักษณะเดิมหรือในงานอ่ืนๆ 
  5.1.3  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 
  พบวา  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค สําหรับการนํา
เทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวมอยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเทคนิค  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.3522  สวนรายขอ พบวา  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินความเปนไปไดทาง
เทคนิค สําหรับการนําเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R  อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปได  
จํานวน 7 ขอ และอยูในระดับท่ีไมแนใจ จํานวน 2 ขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
3 อันดับแรก  ไดแก  ทางเลือกนี้สามารถใชเปนหลักปฏิบัติพ้ืนฐานได  รองลงมาคือ  ทางเลือกนี้ไมขัด
ตอมาตรฐาน หรือคุณภาพของงาน  และอันดับสามไดแก  ทางเลือกนี้ทําใหสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงานดีข้ึน 
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  5.1.4  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
 พบวา  มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของการนําเทคโนโลยี
สะอาด โดยเครื่องมือ 4R ในภาพรวม อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร ในการนํา
เทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R มาใช     และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร  อยูในระดับท่ีเห็นวามีความเปนไป
ได จํานวน 4 ขอ และ อยูในระดับท่ีไมแนใจจํานวน 4 ขอ  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด 3 อันดับแรก การใชทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนในการขนสง    รองลงมาคือ  ทางเลือกนี้เพ่ิม
โอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหม  และทางเลือกนี้ชวยลดตนทุนดานสุขภาพหรือการบาดเจ็บของ
ผูปฏิบัติงาน 
  5.1.5  ผลการประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม  
   พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ ความเปนไปไดดานสิ่งแวดลอม   ในการนําเทคโนโลยี
สะอาด โดยเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery)  ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมีความเปนไปได  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.551  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับท่ีเห็นวามีความเปนไปไดในดานสิ่งแวดลอมทุกขอ เชนเดียวกัน  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก ทางเลือกนี้ลดมลพิษทางอากาศและของเสีย  รองลงมาคือ ทางเลือกนี้ลดการใชพลังงานไฟฟา     
และทางเลือกนี้ลดการใชวัตถุดิบ 
 
5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1  ผลการวิเคราะหวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดโดยเครื่องมือ 4R (Reduce Reuse Recycle 
Recovery )  
   สอดคลองกับทฤษฎีของ  สุพจน  สรอยไข  (2553)  ในขอท่ี 2.1 ท่ีกลาววา  หลักการของ
เทคโนโลยีสะอาด สําหรับหลักการงายๆ ของเทคโนโลยีสะอาด (CT Concept) คือ การใชหลัก 3R 
ไดแก 
 Reduce คือ การออกแบบใหผลิตภัณฑมีอายุยืนยาว โดยใชวัตถุดิบท่ีมีสารพิษและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
 Reuse เปนการลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด โดยการนํากลับมาใชซํ้าในกระบวนการผลิตเดิม 
หรือใชซํ้าในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
 Recycle คือ การผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหมหรือผานกระบวนการเพ่ือให
เกิดผลพลอยไดอ่ืนๆ 
  เทคโนโลยีสะอาดอาจจะดูเหมือนเปนเรื่องใหมและยุงยาก แตจากหลักการ 3 R ดังกลาวจะ
เห็นวาเปนสิ่งท่ีมีมานานและทําไดไมยาก ดังนั้น ควรนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากจะเกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอมแลวยังชวยประหยัดคาใชจาย 
  5.2.2  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 
  สอดคลองกับทฤษฎีของ  ณัฐวรรณ  ทิพยเจริญพร  (2550)  ในขอท่ี  1.2  ท่ีกลาววา  
เทคโนโลยีสะอาดทําใหโรงงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี  เปนการสราง
ภาพพจนความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานไดเปนอยางดี   
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 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีของ  วรพจน  มีถม  (2549)  ในขอท่ี 5.2  ท่ีกลาววา 
เทคโนโลยีสะอาด  ทําใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานดีข้ึน ถูกสุขลักษณะสงผลใหสุขภาพ
อนามัยของพนักงานดีข้ึนและกอใหเกิดอันตรายตางๆ นอยลง  
 และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ  สุพจน  สรอยไข  (2553)  ในขอท่ี  1.2  ท่ีกลาววา  การ
ใชหลักการเทคโนโลยีสะอาด ทําใหการทํางานมีคุณภาพมากข้ึนเนื่องจากจะทําใหมีสุขอนามัยดีข้ึน  และ
กอใหเกิดอันตรายตางๆ นอยลง 
  5.2.3  ผลการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
 สอดคลองกับทฤษฎีของ  สุพจน  สรอยไข  (2553)  ในขอท่ี  1.2  ท่ีกลาววา  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและกําไร เกิดจากการประหยัดวัตถุดิบและพลังงาน นําไปสูการลดตนทุนการผลิต ซ่ึงเปน
การเพ่ิมกําไร และขีดความสามารถในการแขงขัน 
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีของ  วรพจน  มีถม  (2549)  ในขอท่ี 5.3  ท่ีกลาววา 
เทคโนโลยีสะอาด ทําใหเกิดการประหยัดวัตถุดิบและลดการเกิดมลพิษ ชวยทําใหเกิดการประหยัดการ 
พลังงานและวัตถุดิบ ดวยกระบวนการนํากลับมาใชใหม ซ่ึงสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง 
  5.2.4  ผลการประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม  
   สอดคลองกับทฤษฎีของ  สุพจน  สรอยไข  (2553)  ในขอท่ี  2.2.1.7  ท่ีกลาววา  การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดจะทําใหลดจํานวนมลพิษจากอุตสาหกรรมลงและหลีกเลี่ยงการสะสมตัว 
ของความเปนพิษตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยการใชขบวนการท่ีไมซับซอนโดยคํานึงถึงมลพิษทุกรูปแบบ และ
ทรัพยากรทุกอยางไปพรอมๆ กัน และตองมีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรแนวคิดในการปองกันมลพิษ
ท่ีแหลงกําเนิดจึงเกิดข้ึน 
 และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ  ณัฐวรรณ  ทิพยเจริญพร  (2550)  ในขอท่ี  1.5  ท่ีกลาว
วาเทคโนโลยีสะอาดนั้นเปนกลยุทธในเชิงรุกท่ีจะแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตอยางตอเนื่อง เปนการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย โดยท่ีของเสียจะกลายเปนผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน ดวยวิธีนี้จึงเปนการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันดานการคา และเทคโนโลยีสะอาดเปนพ้ืนฐานสําคัญในการนําองคกรไปสู
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  5.3.1  ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
 การศึกษาในครั้งนี้  แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของเครื่องมือ 4R  ตอการนําไป
ประยุกตใชในงานกอสราง ยังไมไดแสดงรายละเอียดในขอจํากัดของเครื่องมือ  4R 
  5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป   
 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบในลักษณะท่ีมีการจําแนกตามรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ
รับเหมากอสราง 
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แบบสอบถาม  โครงงานการจัดการงานกอสราง 
เรื่อง เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีสะอาดในการกอสราง  กรณีศึกษา 4R 

( Reduce Reuse Recycle Recovery ) 
สาขาวิชาการจัดการงานกอสราง  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1.  แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 6 สวน ประกอบดวย 
    สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2  วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R 
  สวนท่ี 3  การประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 
  สวนท่ี 4  การประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
  สวนท่ี 5  การประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม 
  สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะ 
 2.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  หรือตามความคิดเห็นท่ีแทจริงของทานทุกขอคําถาม  
เพ่ือความถูกตองและสมบูรณของการศึกษารายวิชาโครงงานการจัดการงานกอสราง 
 3.  ขอมูลท่ีไดรับจากแบบทอสอบนี้  จะไมมีการนําไปเผยแพรตอสาธารณะ โดยผูศึกษาจะนําขอมูล

ท่ีไดรับไปใชในการวิเคราะหเพ่ือหาขอมูลสรุปในเรื่อง  เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีสะอาดในการ

กอสราง  กรณีศึกษา 4R (Reduce Reuse Recycle Recovery) ตอไป 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง 
 

 

 

 

............................................. 
(อาจารยขวัญชัย  จันทนา) 

ผูวิจัย 
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แบบสอบถาม  งานวิจัย 
เรื่อง เครื่องมือสําหรับเทคโนโลยีสะอาดในการกอสราง  กรณีศึกษา 4R 

( Reduce Reuse Recycle Recovery ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความหมายของคําศัพทเฉพาะ 
  Reduce หรือ การลด หมายถึง การลดปริมาณทรัพยากรตางๆ ท่ีเกินความจําเปนไมให
สิ้นเปลือง 
  Reuse หรือ การใชซํ้า หมายถึง การนําทรัพยากรตางๆมาใชซํ้าในกระบวนการผลิตเดิม หรือ
กระบวนการผลิตใหมๆ 
  Recycle หรือ การหมุนเวียน หมายถึง ทรัพยากรท่ีผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหม หรือ
ผานกระบวนการเพ่ือใหเกิดผลพลอยได อ่ืนๆ 
  Recovery หรือ การนํากลับคืน หมายถึง ทรัพยากรท่ีผานกระบวนการแลวนํากลับมาใชใหม 
หรือผานกระบวนการเพ่ือใหเกิดผลพลอยได อ่ืนๆ โดยคํานึงถึงการไดมาซ่ึงพลังงาน 
  ทางเลือก  หมายถึง  ทางเลือกการใชเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน □ 1-5 ป □ 6-10 ป □ 11-15 ป □ 16 ป ข้ึนไป 
 
ทุนจดทะเบียน □ ไมเกิน 10 ลานบาท □ 10 – 20 ลานบาท □ มากกวา 20 – 30 ลานบาท 

  □ มากกวา 30 ลานบาท 
 

จํานวนพนักงานในองคกร   □ ต่ํากวา 20 คน     □ 20-30 คน     □ 31-50 คน    □ มากกวา 50 คน 
 

จํานวนวิศวกรและสถาปนิก □ นอยกวา 5 คน     □ 5-10 คน      □ 11-15 คน     □ 16 คน ข้ึนไป 
 

รายได (มูลคางาน) ท่ีไดรับตอป   □ ต่ํากวา 20 ลานบาท      □ 20-50 ลานบาท      
    □ มากกวา 50-100 ลานบาท        □ มากกวา 100 ลานบาท 
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สวนท่ี 2  วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด โดยเครื่องมือ 4R  (Reduce Reuse Recycle Recovery) 

ลําดับ รายการ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1 มีการหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีจะกอปญหาดานปริมาณเศษวัสดุ    
2 วางแผนการทํางานท่ีสามารถควบคุมปริมาณวัสดุและของเสียได    
3 มีการจัดจํานวนแรงงานกับปริมาณงานใหสัมพันธกัน    
4 มีการควบคุมระยะเวลาในการทํางานไมใหสิ้นเปลือง    
5 มีการนําเศษวัสดุกลับมาใชตอในงานลักษณะเดิมหรือในงานอ่ืนๆ    
6 มีการเลือกใชเครื่องจักร  หรืออุปกรณตางๆ ท่ีสามารถใชงานได

มากกวาหนึ่งครั้ง 
   

7 มีการดูแลรักษาเครื่องจักร  หรืออุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงาน
ไดนานยิ่งข้ึน 

   

8 มีการคัดแยกประเภทของเศษวัสดุท่ีเหลือจากการใชงาน    
9 มีการนําเศษวัสดุกลับมาดัดแปลงแกไข  หรือแปรรูป เพ่ือ

นําไปใชใหเกิดประโยชนอ่ืนๆในโครงการ 
   

10 มีการนําเศษวัสดุท่ีไมสามารถใชงานตอไดไปจําหนาย หรือ
เคลื่อนยายออกจากโครงการ เพ่ือเขาสูกระบวนการ Recycle 
หรือ Recovery 

   

11 มีการเลือกซ้ือหรือเลือกใชวัสดุท่ีผลิตจากกระบวนการ Recycle 
หรือ Recovery 

   

 รวมคะแนน    

 

สวนท่ี 3  การประเมินความเปนไปไดทางเทคนิค 

ลําดับ รายการ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1 มีการใชทางเลือกนี้กับโครงการกอสรางอ่ืนมากอนหรือไม    
2 ทางเลือกนี้ไมทําใหคุณภาพงานลดลง    
3 ทางเลือกนี้ไมสงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน    
4 การนําทางเลือกนี้มาใชไมจําเปนตองอบรมพนักงานเพ่ิมเติม    
5 ทางเลือกนี้สามารถใชเปนหลักปฏิบัตพ้ืินฐานท่ีดีได    
6 ทางเลือกนี้ไมขัดตอมาตรฐาน หรือคุณภาพของงาน    
7 ทางเลือกนี้ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานดีข้ึน    
8 ทางเลือกนี้ไมกอใหเกิดอันตรายเพ่ิมข้ึนกับพนักงานผูปฏิบัติงาน    
9 ทางเลือกนี้เหมาะสมสําหรับบริษัทของทาน    

 รวมคะแนน    
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สวนท่ี 4  การประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร   

ลําดับ รายการ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1 ทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนท่ีเกิดจากการใชวัตถุดิบได    
2 ทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนการใชพลังงานตางๆได    
3 การใชทางเลือกนี้จะไมเพ่ิมตนทุนดานเครื่องมือและอุปกรณ    
4 ทางเลือกนี้ทําใหลดตนทุนดานสุขภาพหรือบาดเจ็บของ

ผูปฏิบัติงาน 
   

5 ทางเลือกนี้จะชวยลดตนทุนในการดูแลรักษาผลิตภัณฑได    
6 การใชทางเลือกนี้ทําใหลดตนทุนการขนสง    
7 ทางเลือกนี้เพ่ิมโอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหมหรือไม    
8 ทางเลือกนี้ทําใหสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

ผูปฏิบัติงานดีข้ึนหรือไม  
   

 รวมคะแนน    
 

สวนท่ี 5  การประเมินความเปนไปไดทางสิ่งแวดลอม   

ลําดับ รายการ ใช ไมใช ไมแนใจ 
1 ทางเลือกนี้ลดมลพิษทางอากาศและของเสียหรือไม    
2 ทางเลือกนี้ลดการใชพลังงานไฟฟาหรือไม    
3 ลดจํานวนของเสียท่ีออกจากโครงการสูภายนอก    
4 ทางเลือกนี้ลดการใชวัตถุดิบหรือไม    
5 ทางเลือกนี้ลดการใชสารเคมีหรือไม    
6 กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยลงหรือไม    
7 เพ่ิมโอกาสในการนําของเสียกลับมาใชใหมไดหรือไม    

 รวมคะแนน    
 
 
สวนท่ี 6  ขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณสําหรับการตอบแบบสอบถาม  
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