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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (LCA) ของการผลิตไฟฟ้า
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอย ในการวิเคราะห์ได้แบ่งการผลิตไฟฟ้าออกเป็น 3 
ขั้นตอนได้แก่ 1) กระบวนการขนส่งขยะ 2) กระบวนการผลิตขยะเช้ือเพลิงแข็ง และ 3) กระบวนการผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิง ท าความสะอาดและผลิตไฟฟ้า และใช้อายุของโครงการ 25 ปี จากผลการประเมิน LCA พบว่า 
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้านี้มีผลกระทบรวมจากทุกกระบวนการทั้งสิ้น 9.10E+05 NETS หรือคิดเป็น 2.23E-03 
NETS/kWh โดยกระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาดและผลิตไฟฟ้า มีค่าผลกระทบสูงที่สุด 7.06E+05 NETS 
รองลงมา คือ กระบวนการขนส่งขยะ 1.10E+05 NETS และ กระบวนการแปรรูปขยะเชื้อเพลิง RDF มีผลกระทบที่
น้อยทีสุ่ด 9.83E+04 NETS เมื่อพิจารณาผลกระทบตามประเภทของผลกระทบ พบว่า ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหา
มลพิษทางอากาศมีค่าสูงที่สุด 7.94E+05 NETS ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแก๊สไนตริกออกไซด์และซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์รองลงมาคือ ผลกระทบทางด้านการลดลงของเช้ือเพลิงและการเกิดสภาวะโลกร้อนโดยมีค่าเท่ากับ 
5.30E+04 NETS และ 3.91E+04 NETS ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแก๊ส
เชื้อเพลิงขยะกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆในประเทศไทยในหน่วย NETS/kWh พบว่า โรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงขยะมี
ค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีต่ ากว่าโรงไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล กังหันแก๊สและพลังงานถ่านหินตามล าดับ 
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ABSTRACT 

 This paper aims to evaluate Life Cycle Assessment (LCA) of electricity generation from 
municipal solid waste (MSW) to refuse derived fuel (RDF) gasification technology. For analysis, 
electricity production was categorized into 3 processes 1) MSW transportation; 2) refuse derived 
fuel (RDF) production and 3) gas generation, gas cleaning and electricity generation and the life 
cyclewas25  years. The LCA results showed that the electricity generation with this technology 
caused the environmental impact 9 .1 0 E+0 5  NETS or 2 .2 3 E-0 3  NETS/kWh from all of the 
activities. The process of gas generation, gas cleaning and electricity generation had the highest 
impact of 7.06E+05 NETS, while the impacts of MSW transportation and RDF production were 
1.10E+05 NETS and 9.83E+04 NETS, respectively. Regarding to impact categories, the highest 
impact was air pollution, mainly due to the high emission rates of nitric oxide and sulphur 
dioxide, and it was followed by the impacts of natural resource depletion and global warming at 
5.30E+04 NETS and3.91E+04 NETS, respectively. Comparing the impact of MSW-RDF gasification 
technology with the different technologies for power generation in Thailand in term of 
NETS/kwh, it was found that the environmental impact of MSW-RDF gasification power plant was 
less than those of diesel, gas turbine and coal fired power plants, respectively.  
 

ค าส าคัญ: ขยะเช้ือเพลิงอัดแท่ง  แก๊สซิฟิเคชั่น  การผลิตไฟฟ้า 
Keywords: Refuse Derived Fuel process, Gasification, Electricity Generation 
 

บทน า 
 ในปัจจุบัน ปัญหาในด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยได้มีการให้ความส าคัญและถูกก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่น ามาใช้ในการจัดการ
ขยะคือ การน าเทคโนโลยีผสมผสานมาใช้ในการก าจัด
ขยะและแปรรูปเพื่อเป็นพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร -
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557) 
 จากการรวบรวมข้อมูลในปี  2557 ส าหรับ
จังหวัดที่ ใช้เป็นกรณีตัวอย่างพบว่า มีปริมาณขยะ
ตกค้าง มีปริมาณมูลฝอยจ านวน 874.97 ตันต่อวัน 
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ 778.71 ตันต่อวัน มีมูล
ฝอยคัดแยกได้  28.19 ตันต่อวัน และขยะมูลฝอย

ตกค้าง 68.07 ตันต่อวัน ซึ่งจากปริมาณขยะตกค้าง
ดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ทางจังหวัดจึงก าหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
เป้าหมายระยะปานกลาง 1 ปี ในการก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ตามยุทธ์ศาสตร์ที่วางไว้โดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (ส านักนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน, 2557) 
 กษมาและคณะ (2559) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ของความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
ด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
เช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอยส าหรับพื้นที่ที่มี
ปริมาณขยะมูลฝอย 104.8 ตันต่อวัน จากงานวิจัย
พบว่า ทั้งสองเทคโนโลยีมีศักยภาพในการลงทุน โดย
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เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงมีศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าที่สูงกว่าเทคโนโลยีหลุมฝังกลบ โดยมีค่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 238,130,898 บาท อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 24.01 อัตรา
ผลตอบแทนต่ อต้ นทุน  (B/CRatio) เท่ ากั บ  1.45 
ระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 4 ปี  1 เดือน และมี
ต้ นทุ น ในการผลิ ต ไฟฟ้ า  4.89 บ าทต่ อหน่ วยซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิและคณะ (2553) ที่
ได้ท าการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้
แก๊ส เช้ือ เพลิ งจากขยะชุมชน RDF-5 โดยการใช้
ปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial Combus-
tion) ที่พบว่าส าหรับการผลิตไฟฟ้าขนาด 100 kW 
จากขยะ RDF-5 เป็นเช้ือเพลิงร้อยละ 100 นั้นมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนเมื่อได้รับการสนับสนุนจากค่าไฟฟ้า
ที่  3.5-4.5 บาท/kWh  และมีต้นทุนอยู่ที่  2.82-4.73 
บาท/kWh  
 อนุวัตร์ (2548) ได้ท าการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (LCA) 
และต้นทุนรวม (LCC) ตลอดวัฏจักรของโรงไฟฟ้าถ่าน
หินแม่เมาะ โดยแบ่งการพิจารณา LCA ออกเป็น  5 
กระบวนการหลักและมีการค านวณผลกระทบในหน่วย 
NETS จากผลการวิเคราะห์พบว่า พลังงานที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและระบบ FGD มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 1.53E+09 NETS รองลงมาเป็น
ผลกระทบจากมลพิษที่ปล่อยออกจากระบบเหมือง 
ระบบขนส่ง โรงไฟฟ้าและระบบ FGD เป็น 1.33E+09 
NETS และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามประเภทผลกระทบพบว่า โรงไฟฟ้าถ่าน
หินแม่ เมาะส่งผลให้ เกิดฝนกรดสูงที่สุด 1.25E+09 
NETS รองลงมาเป็นการเกิดสภาวะโลกร้อน 6.54E+08 
NETS และการลดลงของเช้ือเพลิง 6.23E+08 NETS 
ตามล าดับ โดยส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมแบบ

ภาพรวมที่มีต่อโลก 1.69E+09 NETS และต่อชุมชนที่ 
1.25E+09 NETS ตามล าดับ 
 Varabuntoonvit (2002) ได้ ท า ก ารศึ ก ษ า
วิเคราะห์การใช้พลังงานและใช้วิธี LCA-NETS เพื่อ
เปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิต
ไฟฟ้าแต่ละประเภทในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ 
Eco-Load พบว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 1.53E-02 NETS/kWh ตามมาด้วย
โร ง ไฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น ดี เซ ล  1.50E-02 NETS/kWh 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 1.03E-02 NETS/kWh 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2.58E-03 NETS/kWh 
โร ง ไฟ ฟ้ ากั งหั น แ ก๊ ส  4.13E-03 NETS/kWh แ ล ะ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าที่สุด
คือ 2.67E-04 NETS/kWh 
 ชูลีรัตน์และคณะ (2554) ได้ท าการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
ชุมชนแก๊สชีวมวลขนาดเล็กในหน่วย Point (Pt.) ต่อ
การผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวล 1 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง จากงาน 
วิจัยพบว่า ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงส่งผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 5.71x10-4Pt. รองลงมาเป็น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลและขั้นตอนการ
ข น ส่ ง ซึ่ ง มี ค่ า  1.17x10-4Pt. แ ล ะ  8.39x10-5Pt. 
ตามล าดับ 
 ประวิทย์ และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษา
องค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิงโดยเทคโนโลยีการผลิต
แก๊สเช้ือเพลิงจากขยะ RDF-5 ที่มีส่วนประกอบส าคัญ
คือ พลาสติก ไม้  และกระดาษในอัตรา  1:1:1 ผล
การศึกษาพบว่า แก๊สเช้ือเพลิงมีส่วนประกอบร้อยละ
เป็ น ไฮ โด ร เจน  5.27 ค าร์ บ อน ม อน อก ไซ ด์  22 
ออกซิ เจน  6.63 ไน โตรเจน  62 มี เทน  0.19 และ
คาร์บอนไดออกไซด์ 4.6 มีค่าความร้อนเป็น 3,232.13 
kJ/Nm3 
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 Dutsadee et al. (2015) ได้ท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการ
ปลดปล่อยมลพิษที่ เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากเตา
ปฎิกรณ์ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงชนิดไหลลง เมื่อใช้เช้ือเพลิง
ขยะ RDF-5 โดยแก๊สเช้ือเพลิงที่ได้จะถูกป้อนเข้าสู่
เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์
ก าเนิดไฟฟ้าขนาด 20 kVA ระบบสามารถผลิตไฟฟ้า
ต่ าสุดอยู่ที่ 1.5 kW และสูงสุดที่  9 kW จากผลการ
ทดลองพบว่า ประสิทธิภาพมีค่าสูงที่สุดที่ร้อยละ 62 
การปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จะสูงสุดเมื่อมี
การผลิตไฟฟ้าท่ี 9 kW 
 ทัศวรรณและคณะ (2558) ได้ศึกษาศักยภาพ
ในการน าขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาใช้ประโยชน์
และปริมาณ การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกใน
กรณีศึกษา 5 กรณีคือ 1) การก าจัดขยะด้วยการฝังกลบ 
ณ. อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 2) การก าจัดขยะโดยวิธีการ 
รีไซเคิลและการฝังกลบ ณ. อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 3) การ
ก าจัดขยะโดยวิธีการรีไซเคิลและการฝังกลบโดยน าแก๊ส
มีเทนไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ณ. อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 4) 
การก าจัดขยะโดยวิธีการรีไซเคิลผลิตปุ๋ยและผลิตแก๊ส
ชีวภาพโดยน าแก๊สที่ได้ไปใช้แทนแก๊ส LPG โดยท้ายสุด
ท าการฝังกลบ ณ. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ 5) การก าจัด
ขยะโดยวิธีการรีไซเคิลผลิตปุ๋ยและผลิตแก๊สชีวภาพโดย
น าแก๊สที่ ได้ ไปใช้แทนแก๊ส  LPG ณ . มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  และท้ายสุดท าการฝังกลบ ณ . อ.ฮอด  
จ.เชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า กรณีที่ 1) ไม่มีการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์และเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 200.24 kg CO2-eq ในขณะที่กรณี
ที่ 5) สามารถน าขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ใน  5 ส่วนคือ 
การน ากลับมาใช้ใหม่ 179.43 kg/ton-ขยะ ปุ๋ยหมัก 
8.23 kg/ton-ขยะผลิตแก๊ส LPG 5.45 MJ/ton-ขยะ
เช้ือเพลิงขยะ RDF-5 297.15 kg/ton-ขยะ และผลิต

ไฟ ฟ้ า  1,152.02 MJ/ton-ขยะ  และ เป็ น ก รณี ที่ มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด -213.47 kg CO2-
eq 
 จากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏ-
จักรชีวิต (LCA) ของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการ
ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย นั้นยังไม่มีผู้ท า
การศึกษา ในงานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ 
LCA ของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิต
แก๊สเช้ือเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยโดยใช้ข้อมูลขยะ
มูลฝอยจากพื้นที่เทศบาลแห่งหนึ่งที่มีปัญหาขยะสะสม
ในพื้นที่และมีเป็นปริมาณขยะ 104 ตันต่อวัน ด้วยวิธี
Numerical Environmental Total Standard 
(NETS) 
 

วิธีการศึกษา 
 ขั้นตอนในการศึกษาของงานวิจัยเป็นตาม
หลักการของ LCA ดังนี ้
1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต 
 ในงานวิจัยนี้ได้ท าการค านวณ LCA โดยใช้
ข้อมูลการใช้พลังงานและไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงขยะมูล
ฝอยโดยพิจารณาขอบเขตเริ่มต้นที่กระบวนการขนส่ง
ขยะจากชุมชนมาถึงโรงไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ต่าง ๆ ในขั้นตอนผลิตไฟฟ้า จนถึงการผลิตไฟฟ้าและได้
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การขนส่ง
ขยะ 2) การอัดแท่งเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel, RDF) และ 3) การผลิตแก๊สเช้ือเพลิงโดยระบบ
แก๊ ส ซิ ฟิ เค ช่ั น  ท าค ว าม ส ะอ าด แ ก๊ ส แ ล ะผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้า วงจรชีวิตของโรงไฟฟ้ามี เวลา 25 ปี 
ขอบเขตการศึกษาที่ใช้ในวิจัยนี้แสดงในรูปที่ 1 โดยมี
อินพุ ทของระบบซึ่ ง เป็ น ขยะ ชุมชน  (Municipal 
Waste, MSW) พลังงานในรูปแบบไฟฟ้าและน้ ามัน 
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ผ่านกระบวนการต่าง ๆ จากนั้นเอาท์พุทเป็นผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ 
(By-product) 
 เพื่ อให้ข้อมูลที่ ได้จากงานวิจัยนี้สามารถ
น า ไป ใช้ เป รี ยบ เที ยบ กั บ ข้ อมู ล ผล กระทบ ทาง

สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชนิดอื่นที่ได้จากงานวิจัยก่อน
หน้านี้ที่ท าโดย Varabuntoonvit (2002) และ อนุวัตร์ 
(2548) จึงใช้หน่วยหน้าที่  (Functional Unit) เป็น 
NETS และ NETS ต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าที่
ผลิตได้ 1 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (NETS/kWh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขอบเขตของระบบในการศึกษา LCA ของการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
จากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 

 

2. การวิเคราะห์บัญชีรายการ  
 การจัดท าบัญชีรายการของงานวิจัยนี้ได้ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินค่างานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลจริงจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 
RDF ในโครงการน าร่องของบริษัทเกาะแก้วกรีนเอ็น
เนอร์ยี่ จ ากัด โดยรายละเอียดของกระบวนการและ
ปริมาณการใช้พลังงานที่ใช้ในแต่ละกระบวนการตลอด
ระยะเวลาโครงการ 25 ปี แสดงในรูปท่ี 2 และตารางที่ 
1 ตามล าดับ โดยปริมาณการใช้น้ ามันดีเซลและไฟฟ้า
ในแต่ ละกระบวนการได้จากการค านวณ โดยใช้
ก าลังไฟฟ้าติดตั้งและช่ัวโมงการท างานที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยที่ได้จากข้อมูลจากบริษัทเกาะ
แก้วกรีน เอ็น เนอร์ยี่  จ ากั ด  พบว่า ขยะที่ ได้ จาก
ครัวเรือนมคี่าความช้ืนร้อยละ 50 โดยปริมาณขยะที่เข้า
สู่กระบวนการผลิตไฟฟ้านั้น พิจารณาจากปริมาณร้อย
ละ 80 ของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือมีปริมาณ 85 

ตันต่อวัน เมื่อท าการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ 
ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกแล้วขยะจะเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปขยะเช้ือเพลิง จะสามารถผลิตเป็น 
RDF ที่มีค่าความช้ืนร้อยละ15 ได้ 50 ตันต่อวันโดย 
RDF ที่ได้มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกร้อยละ 15 เศษ
ไม้ใบหญ้าร้อยละ 30 เศษผ้าร้อยละ 10 เศษยางหนัง
ร้อยละ 15 เศษโฟมร้อยละ10 และเศษกล่องนม เส้นใย 
กระดาษฟอยล์อีกร้อยละ 20 จากนั้น RDF จะถูก
ล าเลียงเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เตา
ปฎิกรณ์ชนิดไหลลงที่รองรับอัตราการป้อนเช้ือเพลิง 
1,200–2,160 kg/h จากขยะ RDF 1 kg สามารถผลิต
แก๊สเช้ือเพลิง 2.2 Mm3 (Dogru et al., 2006) และมี
ค่าความร้อนของก๊าซเช้ือเพลิงที่  3 MJ/Nm3 (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวง
พลังงาน, 2554) จากนั้นแก๊สเช้ือเพลิงจะเข้าสู่ระบบท า
ความสะอาดและเครื่องยนต์แก๊สที่ติดตั้งคู่กับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1 MW จากข้อมูลข้างต้นจะสามารถ

Outputs 

Environment 

By-product 

 

Inputs 

MSW 

Energy 

Resources 

การขนส่ง 

การแปรรปู
เชื้อเพลิงขยะ RDF 

การผลิตแก๊ส ท า
ความสะอาดและ

กระแสไฟฟ้า 
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ค านวณปริมาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น  955 kW 
เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพรวมในการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าเป็น 25% โดยรายละเอียดข้อมูลทางด้าน

เทคนิคในกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตไฟฟ้าสามารถ
ดูได้จากงานวิจัยของกษมาและคณะ (2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการผลิตแกส๊เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะมลูฝอย 
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ตารางที่ 1 ปริมาณน้ ามันดีเซลและไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละกระบวนการตลอดอายุโครงการ 25 ปี 

กระบวนการ 
ปริมาณพลังงาน 

ดีเซล [kg] ไฟฟ้า [kWh] 

ขนส่งขยะ 
• รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
ขนาด 6 ล้อ จ านวน 3 คัน 

6.94E+05 - 

แปรรปูขยะเชื้อเพลิง RDF 
• สายพานล าเลียง  
ก าลังไฟฟ้า 10 kW  1 เครื่อง 

- 3.19E+05 

• เครื่องอบแห้งขยะ  
ก าลังไฟฟ้า 55 kW 1 เครื่อง 

- 1.76E+06 

• สายพานล าเลียง  
ก าลังไฟฟ้า 10 kW 1 เครื่อง 

- 3.19E+05 

• เครื่องบดขยะ  
ก าลังไฟฟ้า 65 kW 1 เครื่อง 

- 1.19E+06 

• สายพานล าเลียง  
ก าลังไฟฟ้า 20 kW 1 เครื่อง 

- 3.65E+05 

• เครื่องผสมขยะ  
ก าลังไฟฟ้า 55 kW 1 เครื่อง 

- 1.00E+06 

• สายพานล าเลียง  
ก าลังไฟฟ้า 15 kW 1 เครื่อง 

- 2.74E+05 

• เครื่องอัดแท่งขยะเชื้อเพลิง ก าลังไฟฟ้า 220 kW 1 เครื่อง - 4.02E+06 

• สายพานล าเลียง  
ก าลังไฟฟ้า 20 kW 1 เครื่อง 

- 1.83E+05 

รวมใช้ในกระบวนการทั้งสิ้น  9.43E+06 

การผลิตแก๊ส ท าความสะอาดและผลิตกระแสไฟฟ้า 
• ปั๊มน้ า 
ก าลังไฟฟ้า 15 kW 3 เครื่อง 

- 9.46E+06 

• พัดลมความดันสูง (blower)  
ก าลังไฟฟ้า 15 kW 2 เครื่อง 

- 6.57E+06 

• พัดลมระบายอากาศ ก าลังไฟฟ้า 4 kW 4 เครื่อง - 3.50E+06 

• สายพานล าเลียงเถ้า ก าลังไฟฟ้า 45 kW 1 เครื่อง - 9.86E+06 

รวมใช้ในกระบวนการทั้งสิ้น  2.94E+07 
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จาก ต ารางที่  1 พ บ ว่ า  อิ น พุ ท ห ลั ก ใน

กระบวนการขนส่งคือ น้ ามันดีเซลที่ใช้ส าหรับรถบรรทุก 
และอินพุทหลักส าหรับกระบวนการแปรรูปขยะคือ 
ไฟฟ้าที่ใช้ในการล าเลียงเช้ือเพลิงและการอัดแท่งขยะ
เชื้อเพลิง ส่วนในกระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาด
และผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ใช้ไฟฟ้าสูง
ที่สุด เนื่องจากต้องใช้พัดลมความดันสูง (Blower) ปั๊ม
น้ าและพัดลมระบายอากาศส าหรับหอผึ่งน้ า (Cooling 
tower) 

3. การประเมินผลกระทบและการแปลผลวัฏจักรชีวิต  
 หลังจากที่ ได้ เก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ตาม
กระบวนการผลิตไฟฟ้าแล้ว ก็จะน าข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต 
(LCA) โดยใช้วิธีการ NETS ในการตีค่ าของภาระ
สิ่งแวดล้อมให้ออกมาเป็นตัวเลข แบ่งเป็นผลกระทบที่มี
ต่อทั้งโลกและผลกระทบที่มีต่อชุมชน โดยผลกระทบที่
น ามาพิจารณาประกอบไปด้วย การลดลงของเชื้อเพลิง 
การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน และ
ปัญหามลพิษทางอากาศ และผลกระทบจากปัญหาฝน
กรด เช่นเดียวกับงานวิจัยเพื่ อวิ เคราะห์  LCA ของ
โรงไฟฟ้ าประเภทต่ างๆ (Anugerah et al., 2002; 
Theeranuntha et al., 2008) 
 ส าหรับการค านวณมลพิษที่เกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทและปรมิาณอินพุท
ที่เข้าสู่กระบวนการจากตารางที่ 3 โดยมลพิษในการ
ผลิตแก๊สจะค านวณจากปริมาณ RDF ที่ป้อนเข้าสู่เตา
ปฏิกรณ์และค่าตัวคูณการปล่อยมลพิษ จากงานวิจัย
ของ Panepinto et al. (2005) ส่วนค่ามลพิษจากการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์แก๊สค านวณได้จากปริมาณ

ไฟฟ้าที่ผลิตได้และค่าตัวคูณมลพิษจากงานวิจัยของ 
Kristensen et al. (2011) ดั ง ต า ร า งที่  4 แ ล ะ  5
ตามล าดับ 
 ใน ก ารค าน วณ ได้ ก าห น ด ค่ าป ริ ม าณ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยของ [NETS] จะ
ค านวณค่าผลกระทบที่ เราท าให้เกิดต่อสิ่งแวดล้อม 
(ELMi) จากค่าผลกระทบที่สามารถเกิดได้สูงสุด (MEVi) 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  2 และค่าสูงสุดของ
จ านวนภาระสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับได้แต่ละประเภท (Pi) 
ดังสมการ 

ELMi = MEVi/Pi                   (1) 
และค านวณค่าผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มท้ังวัฏจักรชีวิต 
(EcL) ในหน่วย [NETS] จากความสัมพันธ์ 

1

ELM




n

i i

i

xEcL =                 (2) 

เมื่อ xi คือ จ านวนของทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ
หรือสารที่ปลดปล่อยออกมาในแต่ละประเภทของ
กระบวนการ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ ELMi คือ ค่า
เงื่อนไขภาระสิ่งแวดล้อม 

เมื่อค านวณค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
วิธี NETS แล้วก็จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลดังนี้คือ 
1) เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก ระ ท บ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน แ ต่ ล ะ
กระบวนการ 2) เปรียบเทียบผลกระทบตามประเภท
ของผลกระทบ 3) เปรียบเทียบผลกระทบตามประเภท
ต่อชุมชนและต่อโลก 4) เปรียบเทียบผลกระทบของ
โรงไฟฟ้าแก๊สเช้ือเพลิงขยะในงานวิจัยนี้กับโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน และสุดท้าย 5) เปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงขยะในงานวิจัยนี้กับ
โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในประเทศไทย 
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ตารางที่ 2 ค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดให้เกิดได้สูงสุด (MEVi) ในป ี2002 

ประเภทของผลกระทบ MEVi [NETS] 
การลดลงของเชื้อเพลิง MEVG

FD= 6.3 x 1011 

การลดลงของทรัพยากร MEVG
RD= 6.3 x 1011 

ปัญหาสภาวะโลกร้อน MEVG
GW= 6.3 x 1011 

ปัญหามลพิษทางอากาศ MEVG
WP= 6.3 x 1011 

ปัญหาฝนกรด MEVG
AR= 3.52 x 108 

 
ตารางที ่3 ฐานข้อมูลอินพุท ตรวจสอบเอาท์พุทในการผลิตพลังงานชนิดต่างๆ 

อินพุท เอ้าท์พุท 
ปริมาณอินพุท เอาท์พุท (kg) ต่อ 1 kg (หรือ kWh) ของเชื้อเพลิง 

ถ่านหิน ดีเซล ไฟฟ้า ก๊าซเหลว 
crude oil 2.69E-02 1.12E+00 1.91E-03 3.38E-02 

coal 1.70E+00 2.50E-02 8.99E-01 2.13E+00 

natural gas 1.36E-02 3.23E-02 1.15E-01 1.71E-02 
iron 1.50E-03 1.67E-02 1.19E-03 1.24E-03 

bauxite 3.13E-05 1.98E-05 2.13E-05 2.51E-05 
copper 1.26E-05 4.10E-05 2.01E-05 3.24E-05 

nickel 0.00E+00 7.18E-06 0.00E+00 0.00E+00 
CO2 2.84E+00 3.59E+00 1.30E+00 2.88E+00 
CH4 1.17E-02 4.37E-03 1.55E+00 8.12E-03 
N2O 3.48E-05 7.67E-04 3.49E-07 3.10E-05 
CO 3.14E-03 1.97E-02 2.02E-04 1.22E-03 

Benzene 1.51E-05 1.29E-04 0.00E+00 1.87E-05 
NO2 0.00E+00 0.00E+00 2.93E-11 0.00E+00 

SO2 0.00E+00 0.00E+00 2.99E-03 0.00E+00 
 
ตารางที่ 4 ค่าตัวคูณการปล่อยมลพิษจากการผลิตแก๊สเช้ือเพลิง (Panepinto, et al., 2005) 

Emission ค่าตัวคูณการปล่อยมลพิษ [g/ton-RDF] 

NOx 59.69 
CO 12.9 
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ตารางที ่5 ค่าตัวคูณการปล่อยมลพิษจากการผลิตกระแสไฟฟ้า (Kristensen, et al., 2011) 

Emission ค่าตัวคูณการปล่อยมลพิษ [g/GJ] 

NOx 169 

CH4 251 
CO 129 

NMVOC 56 
 

ผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
แต่ละกระบวนการ 

 รูปที่ 3 แสดงค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มรวม
ทุกประเภทในแต่ละกระบวนการในผลิตกระแสไฟฟ้า
จากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงขยะ
มูลฝอย จากรูปที่  3 จะเห็นได้ว่า ผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาดและการผลิต
ไฟฟ้ าส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมสู งที่ สุ ด  คื อ 
7.06E+05 NETS รอ งล งม า  คื อ  ผ ล ก ระท บ จ าก

กระบวนการขนส่งขยะ 1.10E+05 NETS และที่ส่งผล
กระทบน้อยที่สุด คือ กระบวนการแปรรูปขยะเชื้อเพลิง
เป็ น เ ช้ื อ เพ ลิ ง  RDF9.83E+04 NETS แ ล ะ เ มื่ อ
เปรียบ เที ยบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในแต่ละ
กระบวนการเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่า การปลดปล่อย
มลพิษในกระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาดและ
ผลิตไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นร้อยละ 
77 ในขณะที่กระบวนการขนส่งขยะและการแปรรูป
ขยะมี สั ด ส่ วน เพี ย งร้ อยละ  12 และร้ อยละ  11 
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท้ังหมดของกระบวนการต่างๆ [NETS] 

 

2. เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภท
ของผลกระทบ 
 รูปที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาแยกตามประเภทของการ
เกิดผลกระทบ ได้แก่ การลดลงของเช้ือเพลิง การ

ลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน ปัญหา
มลพิษทางอากาศ และการก่อให้เกิดภาวะฝนกรด จาก
รูปที่ 4 พบว่า การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊ส
เชื้อเพลิงขยะส่งผลกระทบที่มีต่อสิ ่งแวดล้อมสูง
ที ่ส ุด ในด้านมลพิษทางอากาศเท่ากับ 7.94E+05 
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NETS ห ร ือ ร ้อ ย ล ะ  87 ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่อ
สิ ่งแวดล ้อมรวมทุกประเภท ของผลกระทบส่วน
ผลกระทบที่รองลงมา คือ ผลกระทบทางด้านการลดลง
ของเช้ือเพลิงและการเกิดสภาวะโลกร้อน โดยมีค่า
เท่ า กั บ  5.30E+04  NETS แ ล ะ  3.91E+0 4  NETS 
ตามล าดับ 
 เมื ่อวิเคราะห์ค่าผลกระทบในด้านมลพิษ
ทางอากาศในแต่ละกระบวนการพบว่า มลพิษส่วน
ใหญ่เกิดในกระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาด
และผล ิตกระแสไฟฟ ้าม ีค ่าถ ึง  6.19E+05 NETS 
หรือร้อยละ  78 ของผลกระทบด ้านมลพ ิษทาง
อากาศจากผลรวมของทุกกระบวนการเนื่องจากใน
กระบวนการดังกล ่าวม ีการปลดปล่อยมลพ ิษที่
อุปกรณ์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง (Gas generator) และ
เครื ่องยนต์ (Gas Engine) ในขณะที่กระบวนการ
ขนส่งขยะและแปรรูปเชื้อเพลิงมีค่าผลกระทบต่อ

มลพิษทางอากาศเป็น 9.67E+04 และ 8.14E+04 
ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ12 และร้อยละ10 
ตามล าดับ 

เมื ่อพ ิจารณาผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม
ต าม ชน ิด ขอ งแ ก ๊ส มลพิษที่ ปลดปล่อยในแต่ละ
กระบวนการและรวมทุกกระบวนการในการผลิตไฟฟ้า
ดังในรูปที่ 5 จากรูปจะพบว่า การปลดปล่อยมลพิษที่
เกิดขึ้นสูงสุดในกระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาด
และผลิตไฟฟ้าเมื่อพิจารณารวมทุกกระบวนการพบว่า 
แก๊สหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ไนตริกออก
ไซด์โดยมีปริมาณ 4.42E+05 NETS และซัลเฟอร์ได
ออกไซด์มีปริมาณ 3.47E+05 NETS ส่วนผลกระทบที่
เกิดจากแก๊สเบนซินและคาร์บอนมอนอกไซด์มีปริมาณ
เล็กน้อยคือ 6.33E+03 NETS และ 1.32E+03 NETS 
ตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามประเภทของผลกระทบ 
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รูปที่ 5 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามชนิดของแก๊สมลพิษหลักทางอากาศที่ปลดปล่อยในแต่ละกระบวนการ

และรวมทุกกระบวนการในการผลิตไฟฟ้า 
 

3. เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภท
ต่อชุมชนและต่อโลก 
 รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชนและต่อโลก โดยในการ
ค านวณผลกระทบที่มีต่อโลกจะพิจารณาผลกระทบที่
เกิดขึ้นในด้าน การลดลงของเช้ือเพลิง การลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษ
ทางอากาศ และจากข้อมู ลของ United Nations 

(2015) คิดจ านวนประชากรโลก 7.35 พันล้านคน ส่วน
ผลกระทบที่มีต่อชุมชน ประกอบด้วย ปัญหาฝนกรด
และคิดที่จ านวนประชากรในชุมชนของประเทศไทย
132.6 คนต่อตารางกิ โล เมตร (คิดที่  3.14 ตาราง
กิ โล เมตร) จากการค านวณผลที่ ได้ แสดงค่ าของ
ผลกระทบที่มีต่อโลกสูงที่สุด คือ 7.61E+05 NETS 
ส่วนผลกระทบที่มีต่อชุมชน อยู่ที่  1.94E+04 NETS 
ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรวมทั้งหมดตามประเภทของผลกระทบหลัก 

 
 
 

 

0.0E+00 1.0E+05 2.0E+05 3.0E+05 4.0E+05 5.0E+05

Carbon monoxide

Sulphur dioxide

Nitric oxide

Tetrachloroetylene

Trichloroethylene

Benzene

NETS

               
                                    
                      
           

0.00E+00 2.00E+05 4.00E+05 6.00E+05 8.00E+05

             

               

NETS



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4 839 

 
4. เป รียบ เที ยบผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิงขยะกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่
เมาะ 
 รูปที่  7 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบ
ทางด้ านการลดลงของเช้ือ เพลิ งการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติปัญหาโลกร้อนปัญหามลพิษทาง
อากาศและการก่อให้เกิดภาวะฝนกรดของโรงไฟฟ้า
แก๊สเชื้อเพลิงจากขยะกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะที่ได้
จากงานวิจัยของอนุวัตร์ (2548) โดยคิดเทียบเป็นค่า 
NETS ต่อก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า 1 MW ของทั้ง
สองรูปแบบจากรูปที่ 7 พบว่า โดยรวมแล้วโรงไฟฟ้า
แก๊สเช้ือเพลิงจากขยะมีค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่าค่าผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่
เมาะในเกือบทุกด้าน ยกเว้นเพียงผลกระทบทางด้าน
ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีค่ามากกว่า ซึ่ งสามารถ
อธิบายได้จากที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงเพื่ อแก้ปัญหาดั งกล่าวในหลายวิธี ได้แก่ 
ก าหนดจ านวนโรงไฟฟ้าที่พึ่งจะพัฒนาได้ในบริเวณลุ่ม
แม่เมาะก าหนดความสูงของปล่องก าหนดประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีของเครื่องดักฝุ่นก าหนดให้ติดตั้งเครื่อง
ดักแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส าหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 

12 และ 13 (ชนิด  wet Scrubber ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 92) และเลือกใช้เตาเผาชนิด Low NOx Burner 
หลังจากที่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงไฟฟ้าได้รับ
ผลกระทบจากปัญหามลภาวะอากาศในปี  2535 
(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, 2559) รวมถึงการจัดการทางด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแก๊สเช้ือเพลิงจากขยะซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตไม่สูงนั้นยังไม่ได้รับการให้
ความส าคัญจากผู้ประกอบการ เนื่องจากท าให้ต้นทุนใน
การผลิตไฟฟ้ามีค่าเพิ่มสูงขึ้นและท าให้ผลตอบแทน
ต่ าลง  
 โดยผลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับบทความของ
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (2558) ที่กล่าวว่า ใน
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าจากขยะมีการปลดปล่อยมลพิษทาง
อากาศมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณ ไฟฟ้ าที่ ผลิ ตมาเท่ ากันมี การปล่อยแก๊ส
ไนโตรเจนไดออกไซด์ 3 เท่า/unit ของถ่านหิน แก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ 2 เท่า/unit ของถ่านหิน และ
แม้ว่าโรงไฟฟ้าขยะจะมีอุปกรณ์ป้องกันมลพิษทาง
อากาศได้ค่อนข้างดี แต่จ าเป็นต้องมีการลงทุนสูงมาก
เป็น 2 เท่าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขนาดไฟฟ้าที่ได้
เท่ากัน 

 
 

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประเภทของผลกระทบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ 
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5. เปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า
แก๊สเชื้อเพลิงขยะกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆใน
ประเทศไทย 
 รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบประเภทของ
โรงไฟฟ้าที่ส่งผลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏ
จักรชีวิตโดยพิจารณาผลกระทบต่อ 1 หน่วยการผลิต
กระแสไฟฟ้า [NETS/kWh] ของโรงไฟฟ้าโดยข้อมูล
โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆอ้างอิงจากงานวิจัยของอนุวัตร์ 
(2548) และ Varabuntoonvit (2002) 
 จากรูปกราฟที่  8 พบว่า โรงไฟฟ้ าแก๊ส
เชื้อเพลิงจากขยะนั้นมีปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นอันดับ 4 เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล 
โรงไฟฟ้าพลังงานกังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ า
และโรงไฟฟ้าพลังงานจากถ่านหิน โดยที่โรงไฟฟ้า
พลังงานดีเซลมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมทุก 
ด้านตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าค่าสูงที่สุด 
1.50E-02 NETS/kWh เนื่องจากมีการใช้น้ ามันดีเซล
เป็นเช้ือเพลิงหลัก ท าให้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของ
เช้ือเพลิงในระยะยาว รวมถึงมีการปลดปล่อยมลพิษ
ทางอากาศที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย ในขณะที่โรงไฟฟ้าถ่าน

หินแม่เมาะมีค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรองลงมาเป็น 
6.26E-03NETS/kWh เนื่องจากมีการปลดปล่อยแก๊สที่
ส่งผลต่อทั้ งปัญหาฝนกรดและสภาวะโลกร้อนใน
ปริมาณสูง โดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นเป็นสาเหตุหลักของปัญหาอุณหภูมิ
ของโลกที่ สู งขึ้ น ด้ วย  (ส านั ก งานที่ ป รึกษ าด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) รวมถึงการใช้ถ่าน
หินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นส่งผลให้มีผลกระทบต่อ
การลดลงของเช้ือเพลิงในปริมาณที่สูงอีกด้วย ส่วน
โรงไฟฟ้ าที่ มี ค่ าผลกระทบต่อหน่ วยน้อยที่ สุด คื อ 
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าประเภท
พลังงานสะอาด และไม่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนได -
ออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า (กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2554) 
มีค่าเท่ากับ 2.67E-04 NETS/kWh ส่วนโรงไฟฟ้ากังหัน
แก๊ส มีค่าอยู่ที่ 4.13E-03 NETS/kWh เนื่องจากมีการ
ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ
โรงไฟฟ้ าแก๊ส เช้ือ เพลิ งขยะ มี ค่ าอยู่ที่  2.23E-03 
NETS/kWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบของโรงไฟฟ้าแก๊สเช้ือเพลิงขยะกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆในประเทศไทย 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีการ
ผลิตแก๊สเช้ือเพลิงจากเช้ือเพลิงขยะมูลฝอยตลอดอายุ 
25 ปีพบว่า โรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวม
จากทุ กก ระบ วน การ เป็ น  9.10E+05 NETS โด ย
กระบวนการผลิตแก๊ส ท าความสะอาด และผลิต
กระแสไฟฟ้ามีค่าผลกระทบสูงที่สุด ถึง 7.06E+05 
NETS ห ร ือ ร ้อ ย ล ะ  77 ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่อ
สิ่งแวดล้อมจากทุกกระบวนการ เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทของมลพิษพบว่า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้านี้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดในด้านปัญหามลพิษ
ทางอากาศ มีค่าถึง 7.94E+05 NETS หรือร้อยละ 
87 ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทุกประเภท
ของผลกระทบ โดยไนตริกออกไซด์เป็นแก๊สที่ส่งผล
กระทบสู งสุด  4.42E+05 NETS ตามด้วยซัล เฟอร์ 
ไดออกไซด์ 3.47E+05 NETS ส่วนผลกระทบที่เกิดจาก
แก๊สเบนซินและคาร์บอนมอนอกไซด์มีปริมาณเล็กน้อย
เมื่ อพิ จารณ าเป็ นผลกระทบต่ อ โลกพบว่ามี ค่ า 
8.87E+05 NETS ส่วนผลกระทบที่มีต่อชุมชน อยู่ที่ 
2.29E+04 NETS ตามล าดับ  
 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมระหว่างโรงไฟฟ้าแก๊สเช้ือเพลิงขยะกับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ พบว่า โรงไฟฟ้าแก๊สเชื้อเพลิง
ขยะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่าน
หินแม่เมาะเพียงด้านเดียวคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ 
เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
แก๊สเช้ือเพลิงขยะกับโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ใน
ประเทศไทย พบว่า โรงไฟฟ้าแก๊สเช้ือเพลิงขยะมีค่า
ผลกระทบ อยู่ ที่  2.23E-03 NETS/kWh ซึ่ งต่ ากว่ า
ผลกระทบที่เกิดจากโรงไฟฟ้าจากน้ ามันดีเซล กังหัน
แก๊สและพลังงานถ่านหินตามล าดับ 
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