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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชวีติของเชื้อเพลงิ
จากหญ้าเนเปียร์ส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนดว้ยระบบแก๊สซฟิิเคชัน่ ขนาด 10 kW โดยใชก้ารประเมนิวฏัจกัร
ชวีติ ตัง้แต่ข ัน้ตอนเตรยีมดนิ ขัน้ตอนการเตรยีมท่อนพนัธุ์ ข ัน้ตอนการเพาะปลูก ข ัน้ตอนการเกบ็เกี่ยว  ขัน้ตอน
การขนส่ง ขัน้ตอนการน าเชื้อเพลงิไปใช้กบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน วธิกีารด าเนินการวจิยันี้จะด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนของ LCA ของ ISO 14040 ผลการวิจยัพบว่า ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 0.32 kgCO2eq/kWh คดิเป็น
ปรมิาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธ ิเท่ากบั -0.19 kgCO2eq/ kWh แนวทางในการลดผลกระทบทางดา้น
สิง่แวดลอ้มคอื ในช่วงการเพาะปลูก ซึ่งมกีารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงทีสุ่ด ควรลดปรมิาณการใชปุ้๋ ยหรอื
เปลีย่นจากการใชปุ้๋ ยเคมเีป็นปุ๋ ยอนิทรยี์ และใชแ้รงงานคนในการเพาะปลกูแทนการใชเ้ครือ่งจกัร 
 

ค าส าคญั : การประเมนิวฏัจกัรชวีติ หญา้เนเปียร ์และแก๊สซฟิิเคชัน่ 
 

Abstract  
The purpose of this study was to analyze the environmental impact for Biomass Community 

Based Power Plant (BCBPP) with gasification technology 10 kW. Life cycle assessment as the ISO 14040 
was applied in this study which covered from land preparing, seed cane preparing, farming, harvesting, 
transportation and electricity generation. The results showed total CO2 emission for BCBPP Gasification 
10 kW was 0.32 kgCO2eq/kWh. The net CO2 emission was -0.19 kgCO2eq/ kWh. The results suggest 
that the highest CO2 emission in farming process can be reduce by purchase the seed cane in the 
community. Substitute chemical fertilizer to organic fertilizer in farming as well as use man labor instead 
of machine also will make environmental friendly for community. 
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บทน า  
ปจัจุบนัการด ารงชวีติของมนุษย์ จ าเป็นต้อง

พึ่งพาพลงังานในการผลิตสินค้าส าหรบัอุปโภคและ
บรโิภค การคมนาคมขนส่ง การประกอบธุรกจิ การท า
การเกษตรต่างๆ พลงังานทีใ่ชส้่วนใหญ่เป็นพลงังานที่
ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล  (Fossil Fuels) อันได้แก่ 

น ้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน  ซึ่งเชื้อเพลิงเหล่านี้
นอกจากจะมอียู่จ ากดัแล้ว การเปลีย่นรูปเชื้อเพลงิให้
เป็นพลงังานเพื่อน าไปใช้ ยงัก่อใหเ้กดิการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ (Climate Change) ของโลก และยงัส่งผล
กระทบอื่นๆ อกี เช่น ไฟไหมป้า่ น ้าท่วม ภยัแลง้ เป็น
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ต้น อย่างไรก็ตาม พลังงานมีความจ าเป็นต่อการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจและความสะดวกสบายในการ
ด ารงชพี ดงันัน้การแสวงหาเชือ้เพลงิใหม่เพื่อทดแทน
เชื้อเพลงิฟอสซลิโดยไมก่่อใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกจงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ ไฟฟ้าเป็นพลงังานทีม่ ี
ความส าคญั เป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชวีติและการ
พฒันาประเทศ ปจัจุบนันี้การผลติไฟฟ้าส่วนใหญ่มา
จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมขีดีจ ากดัในการผลิตและไม่

เพยีงพอต่อการใชง้าน ส าหรบัประเทศไทยมปีรมิาณ
การใช้พลงังานของประเทศมมีากกว่าพลงังานทีผ่ลติ
ได้ โดยเฉพาะไฟฟ้าปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ดงันัน้การหาแหล่งพลงังาน
หรอืเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ผลการผลติหรอืศกัยภาพการ
ผลิตไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างมาก 
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รปูท่ี 1 การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) แต่ละภาคเศรษฐกจิ [1] 
 

 การใช้พลงังานไฟฟ้านัน้มกีารปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในกระบวนการใช้งาน 
ด้วยเหตุนี้ ท าให้เกิดแนวคิดในการวิจัยเรื่องการ
ประเมนิวฎัจกัรชวีติของการผลติไฟฟ้าจากเชื้อเพลงิ
ชีวมวล เพื่อให้ทราบการปล่อยก๊าซคาร์บอนได -
ออกไซดห์รอืก๊าซเรอืนกระจก ในช่วงขัน้ตอนก่อนการ
ใช้งาน แมว้่าการน าชวีมวลที่เหลอืทิ้งทางการเกษตร
มาผลิตไฟฟ้านัน้ ท าให้ลดปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะมลพษิทางอากาศไดส้่วนหนึ่ง แต่อย่างไรก็
ตาม กระบวนการผลติไฟฟ้าจากชวีมวลนัน้ มขี ัน้ตอน
ต่างๆ มากมาย ซึ่งโดยภาพรวมนัน้อาจจะลดปญัหา
ด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากลดการเผาเศษวสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรลง แต่ข ัน้ตอนระหว่างการ
กระบวนการผลติไฟฟ้านัน้อาจก่อใหเ้กดิมลพษิในดา้น

อื่น ซึง่การประเมนิวฏัจกัรชวีติและตน้ทุนของการผลติ
กระแสไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ ใช้กระถิน
ยกัษ์เป็นเชื้อเพลิง พบว่าใช้พลังงาน 24.03 MJ ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า 1 kWh และเก็บข้อมูลในทุก
ขัน้ตอนที่เกี่ยวข้อง ตัง้แต่ข ัน้ตอนการเพาะปลูก 
ข ัน้ตอนการขนส่ง ข ัน้ตอนการแปรรปูไม ้และขัน้ตอน
การผลิต ไฟ ฟ้ า ผลการประเมิน ผลกระทบ ต่ อ
สิง่แวดลอ้มอาศยัโปรแกรมส าเรจ็รปู SimaPro ดว้ยวธิ ี
EDIP/UMIP 97 ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 
1.66x10-4 Pt ต่อไฟฟ้าปรมิาณ 1 kWh ที่ผลติขึน้ [2]. 
การประเมนิวฏัจกัรชวีติของการผลติก๊าซเชือ้เพลงิจาก
ถ่านหนิเพื่อใช้กบัเตาเผาเหล็กในประเทศไทย โดยมี
ขอบเขตตัง้แต่ข ัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ ข ัน้ตอนการ
ขนส่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน ขัน้ตอนการผลิตก๊าซ
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เชื้อเพลิง และขัน้ตอนการน าก๊าซเชื้อเพลิงไปใช ้
พบว่าข ัน้ตอนการน าก๊าซเชื้อเพลิงไปใช้กับเตาเผา
เหล็ก มปีรมิาณการใช้พลงังานมากที่สุด ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 2922.81 กรัม ส่วน
ขัน้ตอนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ 
ข ัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิสูงถึง 70.9% เมื่อเทยีบกบั
ขัน้ตอนอื่นๆ [3] การน าการประเมนิวฏัจกัรชีวิตมา
ประยุกต์ใช้กบัโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้ไม้ที่เหลอืทิ้ง
เป็ น แหล่ งเชื้ อ เพ ลิง  วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อท าการ
เปรยีบเทยีบผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มระหว่างขนาด
โรงไฟฟ้า 2 MW กบั 10 MW และการผลติไฟฟ้าทีใ่ช้
เครื่องยนต์ดีเซล รวมทัง้พจิารณาเชื้อเพลงิที่มคีวาม
แตกต่างกนั จากงานวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพในการ
ผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาด 10 MW กบั 2 
MW และที่ใช้เครื่องยนต์ดเีซล คอื 19% และ 16.2% 
ตามล าดับ แต่ โรงไฟฟ้ าชีวมวลมีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพน้อยกว่าแบบที่ใชเ้ครื่องยนต์
ดีเซล โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่มีส่วนที่ใช้เชื้อเพลิงจาก
แหล่งฟอสซิส รวมถึงเป็นการลดภาวะโลกร้อน
เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นพืชในระหว่างที่ท าการ
เพาะปลูกพืชได้มีการดึงคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศมาใช้ [4] หญ้าเนเปียร์ เป็นพชืพลงังานที่
นามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิจากแหล่งพลงังานทีส่ะอาด โดย
กระทรวงพลงังาน มเีป้าหมายในการใชห้ญ้าเนเปียร์
เพื่อผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิภาวะโลกรอ้น งานวจิยันี้
ท าการประเมนิคาร์บอนฟุตพริ้นท์และพลงังานของ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยใช้การประเมนิวฏัจกัร
ชวีติ ตัง้แต่ข ัน้ตอนการเตรยีมดนิ การเตรยีมท่อนพนัธุ ์
การเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว โดยท าการศึกษา
พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 105 ไร่ ณ  ต าบลดงประคา 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก พบว่า หญ้า            
เน เ ปี ย ร์ ป า ก ช่ อ ง  1 มี ป ริ ม าณ  ก า ร ป ล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ ากับ  38.23 kgCO2eq/ตัน
ผลผลติ หรอื 0.04 kgCO2eq/kg [5] 

 อย่างไรก็ตาม เชื้อเพลิงต่างๆ ที่น ามาใช้
ผลติไฟฟ้าส่วนใหญ่มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
ปรมิาณที่แตกต่างกนั เพื่อการพฒันาการผลติไฟฟ้า
ชวีมวลชุมชนจากพืชพลงังานเป็นไปอย่างยัง่ยืน จึง
ควรท าการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อ เพลิงส าหรับ
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชน การประเมนิวฏัจกัรชวีติของ
เชื้อเพลงิส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนเพื่อให้ทราบ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณเท่าใดของแต่ละ
กระบวนการไดม้าซึง่เชือ้เพลงิทีใ่ชส้ าหรบัโรงไฟฟ้าชวี
มวลชุมชน โดยใช้การประเมนิวฏัจกัรชวีติ วเิคราะห์
ในขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว ขัน้ตอนการขนส่งหรอืล าเลยีง 
ขัน้ตอนการน าเชื้อเพลิง (หญ้า  เนเปียร์) ไปใช้กับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เพื่อน ามาพัฒนา และเพิ่ม
ศั ก ยภ าพ ใน ก ารผ ลิต โร ง ไฟ ฟ้ าชี ว ม ว ล ให้ มี
ประสทิธภิาพ ลดการใชพ้ลงังาน ลดปญัหาภาวะโลก
รอ้น เพือ่ความมัน่คงดา้นพลงังานและการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืนทางด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 
การประเมนิการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดใ์ช้

หลกัการประเมนิวฏัจกัรชวีติ (LCA) คอื กระบวนการ
วเิคราะห์และประเมนิค่าผลกระทบทีม่ต่ีอสิ่งแวดลอ้ม
ตลอดช่วงชวีติของผลติภณัฑ์ โดยพจิารณาตัง้แต่การ
เกิดขึ้นและหมดอายุของผลิตภัณฑ์  (Cradle to 
Grave) มีการระบุปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช ้
รวมถึงผลเสียทีปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีลด
ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์  ตาม
มาตรฐาน  ISO 14040 การประเมิน วัฏจักรชีวิต 
ประกอบด้วย 4 ข ัน้ ตอน [6] ได้แก่ 1. การก าหนด
เป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope 
Definition) 2. การวเิคราะห์บญัชรีายการ (Life Cycle 
Inventory Analysis: LCI) 3. การประเมินผลกระทบ 
(Life Cycle Impact Assessment: LCIA) 4. การแปล
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต  (Life Cycle 
Interpretation) ดงัรปูที ่2 
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รปูท่ี 2 กรอบการด าเนินงานการประเมนิวฏัจกัรชวีติ
  

1. ก ารก าห น ด เป้ าห ม ายแล ะขอบ เข ต
การศกึษา 
 เป้าหมายของการศึกษาเพื่ อวิเคราะห์
พลงังานรวมและผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้น
ตลอดวฏัจกัรชวีติของหญ้าเนเปียร์ซึ่งใช้เป็นวตัถุดิบ
ส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซฟิิ-
เคชัน่ ก าลงัผลติไฟฟ้า 10 kW อายุโครงการ 20 ปี ว่า 
ข ัน้ตอนใดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากที่สุด 
โดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้ตอนการเตรยีมดนิ การเตรยีมท่อน
พันธ์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และ
ขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการประเมินวัฏจักรใน
งานวิจยันี้ เป็นแบบ Cradle to gate คือการประเมิน
ตัง้แต่การไดม้าของวตัถุดบิถงึกระบวนการผลติไฟฟ้า 
โดยไม่รวมขัน้ตอนการ ใช้งานและการก าจัดซาก 
หน่วยการท างาน (Functional Unit) ผลิตไฟฟ้าจาก
หญา้เนเปียร ์1 kWh 

2. การวเิคราะหเ์พือ่ท าบญัชรีายการ 
 จัดท าบัญชีรายการข้อมูลและเก็บข้อมูล
ชนิดและปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกที่
เกดิขึน้ในระบบ โดยเริม่จากกระบวนการเตรยีมดนิซึ่ง
ใช้น ้ ามันดีเซลและสารปรับสภาพดิน โดยมีสารขา
ออกเป็นมลพิษจากการใช้น ้ ามนัดีเซลและสารปรบั
สภาพดนิ กระบวนการเตรยีมท่อนพนัธุ์มกีารใชน้ ้ามนั
ดีเซลในการขนส่งท่อนพันธุ์ โดยมีสารขาออกเป็น
มลพิษจากการใช้น ้ ามันดีเซลและได้ท่ อนพันธุ ์
กระบวนการเพาะปลูกมีการใช้น ้ า ปุ๋ ย น ้ ามนัดีเซล 

และท่อนพนัธุ์ โดยมสีารขาออกเป็นมลพษิจากการใช้
ปุ๋ ย น ้ามนัดเีซลและได้หญ้าเนเปียร์ กระบวนการเก็บ
เกี่ยวใช้น ้ามนัดเีซล โดยมสีารขาออกเป็นมลพษิจาก
การใช้น ้ามนัดีเซลและได้หญ้าเนเปียร์ กระบวนการ
ขนส่งใช้น ้ ามันดีเซลและไม้เชื้อเพลิง โดยมีสารขา
ออกเป็นมลพิษจากการใช้น ้ ามันดีเซลและได้ไม้
เชื้อเพลงิ การผลติก๊าซชวีมวลมกีารใช้น ้า ไฟฟ้าและ
ไมเ้ชื้อเพลงิ มสีารขาออกเป็นมลพษิจากการใชไ้ฟฟ้า
และน ้า กระบวนการผลติไฟฟ้า มสีารขาเข้าคือก๊าซ 
ชวีมวล และไดไ้ฟฟ้าออกมา ดงัรปูที ่3 

3. การประเมนิผลกระทบ 
 การประเมนิวฏัจกัรชีวิตของหญ้าเนเปียร์
ส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนในงานวิจัยนี้ศึกษา
เฉพาะประเด็นการท าให้เกิดภาวะโลกร้อน จากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เท่านั ้นไม่น าผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มในประเดน็อื่นมาร่วมประเมนิดว้ย โดยแปร
ข้อมูลจากบัญชีรายการ ให้อยู่ในรูปของผลกระทบ
สิง่แวดล้อมจากการค านวณจากสมการ 1 โดยแสดง
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วย
กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (kgCO2eq) 
 

CO2 Emission = (EF x AD)  (1) 
 

โดยที ่CO2 Emission = ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 
         EF (Emission factor) = ค่าสมัประสทิธิก์าร
ปล่อยก๊าซ CO2 
         AD (Activity data) = ขอ้มลูกจิกรรมการปล่อย
ก๊าซ CO2 
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โดยค่า Emission Factor ใชฐ้านขอ้มลูจากองคก์าร
บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) [7] 

4. การแปลผลการประเมนิวฏัจกัรชวีติ 
 เป็นการน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลในขัน้ตอนการท าบญัช ีแล้วท าการประเมนิผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมา สรุป รวบรวม 

ตคีวามหมาย และแปลค่าผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึ้นของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึ่งขอ้มูลที่ได้ท าให้ทราบ
ว่าในช่วงใดของวัฏจักรชีวิตที่ เกิดผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มมากที่สุด โดยผลการประเมนิวฏัจกัรชวีติ
แสดงในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (kgCO2eq)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 3 ชนิดและปรมิาณของสารขาเขา้และสารขาออก 

  
ผลการวิจยั 

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์การประเมินผล
กระทบจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกดิขึน้
ตลอดวฏัจกัรชวีติของหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ซึง่ใช้
เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนด้วย

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ ก าลงัผลิตไฟฟ้า 10 kW 
อายุโครงการ 20 ปี โดยใช้วิธีการประเมนิวฏัจกัร
ชวีติ ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

 

 

สารขาเข้า กระบวนการ สารขาออก 

การเตรยีมดนิ 

การเตรยีมท่อนพนัธุ ์

การเพาะปลกู 

การเกบ็เกีย่ว 

- น ้ามนัดเีซล   
- สารปรบัสภาพดนิ 

- น ้ามนัดเีซล  

- น ้ามนัดเีซล 
- น ้ามนัเบนซนิ  
- ปุ๋ ย น ้า และท่อนพนัธุ ์  
 
 - น ้ามนัดเีซล 
- น ้ามนัเบนซนิ 
- หญา้เนเปียร์ 

  

 

- มลพษิทางอากาศ 

- มลพษิทางอากาศ 
- ท่อนพนัธุ ์

- มลพษิทางอากาศ 
- หญา้เนเปียร์ 

- มลพษิทางอากาศ 
- หญา้เนเปียร์ 
 

การขนส่ง - น ้ามนัดเีซล 
- ไมเ้ชือ้เพลงิ 

 

 

- มลพษิทางอากาศ 
- หญา้เนเปียร์ 

การผลติก๊าซชวีมวล 
- มลพษิทางอากาศ 
- ก๊าซชวีมวล 
 
 
 
 

- น ้าประปา  
- ไฟฟ้า 
- หญา้เนเปียร์ 
 
 การผลติไฟฟ้า - ไฟฟ้า 

 
 
 
 

- ก๊าซชวีมวล 
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1. ข ัน้ตอนการเตรยีมดนิ 
 ขัน้ตอนการเตรยีมดนิเป็นการปรบัสภาพ
ดินให้มคีวามเหมาะสมพร้อมในการเพาะปลูก มี
ข ั ้น ต อ น ย่ อ ยห ล าย ขั ้น ต อ น  ป ร ะก อบ ด้ ว ย                  
ผานบุกเบกิ ผานพรวน ป ัน่ดนิ และปรบัสภาพดิน 

ซึ่งปรมิาณผลการเก็บข้อมูลของบญัชีรายการ ค่า
สมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
แหล่ งที่มาของค่ าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละรายการของขัน้ตอน
การเตรยีมดนิ ดงัแสดงในตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 บัญชีรายการและค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขัน้ตอนการเตรียมดิน
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 
ผานบุกเบกิและผานพรวน     
   น ้ามนัดเีซล (ผลติ) 

 
kg 

 
0.00061 

 
0.3282 

   น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.00072 2.7446 
ป ัน่ดนิ น ้ามนัดเีซล (ผลติ) kg 0.00024 0.3282 
น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.00029 2.7446 
โดโลไมท ์(การผลติ) kg 0.01416 0.0265 
            (การใชง้าน) kg 0.01416 0.4773 
    

2. ขัน้ตอนการเตรยีมท่อนพนัธุ์ 
 ขัน้ตอนการเตรยีมท่อนพนัธุใ์ชท้่อนพนัธุ์
ในการเพาะปลกู 0.5 ตนั/ไร่ โดยซื้อท่อนพนัธุ์แหล่ง
เพาะพนัธุ์หญ้าจากจงัหวดันครราชสีมาและได้รบั
การสนับสนุนพันธุ์หญ้าเนเปียร์จากสถานีพัฒนา
อาหารสตัว์พิจิตร อ าเภอตะพานหิน จ. พิจติร ซึ่ง

การเก็บขอ้มูลเพื่อท าบญัชรีายการ ค่าสมัประสทิธิ ์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งที่มา
ของค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยก๊าซคาร์บอนได-
ออกไซด์ในแต่ละรายการของขัน้ตอนการเตรียม
ท่อนพนัธุ ์ดงัแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 บญัชรีายการและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นขัน้ตอนการเตรยีมท่อนพนัธุ์ 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 
รถกระบะบรรทกุ 6 ลอ้ ขนาดใหญ่ วิง่ปกต ิ0% Loading km 0.00015 0.4892 
รถกระบะบรรทกุ 6 ลอ้ ขนาดใหญ่ วิง่ปกต ิ100% Loading tkm 0.00167 0.0610 
รถกระบะบรรทกุ 4 ลอ้ ขนาดเลก็ วิง่สมบุกสมบนั 0% Loading km 0.00006 0.3726 
รถกระบะบรรทกุ 4 ลอ้ ขนาดเลก็  วิง่สมบุกสมบนั 100% Loading tkm 0.00039 0.1616 
    

3. ขัน้ตอนการเพาะปลกู 
 ขัน้ตอนการเพาะปลูกแบ่งเป็นขัน้ตอน
ย่อย 2 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการปลูก ท า
การเพาะปลูกด้วยเครื่องยนต์ Ford New Holland 
6610 และเครื่องปลูกอ้อย SP920 ใชท้่อนพนัธุ์ 0.5 
ตันต่อไร่ และขัน้ตอนการดูแลรักษา บ ารุงหญ้า               
เนเปียรด์ว้ยการใส่ปุ๋ ย และเครื่องหว่านปุ๋ ยใชน้ ้ามนั

เบนซนิ ถ้ามแีหล่งน ้าใกลเ้คยีง ท าการสูบน ้าโดยใช้
เครื่องสูบน ้า ซึ่งการเก็บข้อมูลเพื่อท าบัญชีรายการ 
ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และ
แหล่ งที่มาของค่ าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละรายการของขัน้ตอน
การเพาะปลกู ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 บญัชรีายการและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นขัน้ตอนการเพาะปลกู 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 
รถปลูก น ้ามนัดเีซล (ผลติ) kg 0.00061 0.3282 
          น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.00073 2.7446 
เครื่องสูบน ้า น ้ามนัดเีซล (ผลติ) kg 0.00035 0.3282 
          น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.00042 2.7446 
เครื่องสูบน ้า น ้ามนัเบนซนิ (ผลติ) kg 0.00010 0.7069 
น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ litre 0.00011 2.2376 
เครื่องหว่านปุ๋ ย น ้ามนัเบนซนิ(ผลติ) kg 0.00003 0.7069 
          น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ litre 0.00003 2.2376 
  ปุ๋ ยยูเรยี kg 0.01211 5.53 
  ปุ๋ ย N kg 0.00358 2.6 
  ปุ๋ ย P kg 0.00290 0.252 
  ปุ๋ ย K kg 0.00261 0.252 
  ปุ๋ ย 15-15-15 kg 0.00710 2.05 
    

4. ข ัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว 
 ขัน้ตอนการเก็บเกี่ยวประกอบด้วย 
ข ัน้ตอนการเก็บเกี่ยว และขัน้ตอนหลังจากการ    
เก็บเกี่ยว ท าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องตดัหญ้าโดย
เครื่องจะท าการตดัหญ้าใหม้ขีนาดเลก็ หลงัจากนัน้

จะท าการตีตอหญ้าเนเปียร์ เพื่อให้หญ้าเนเปียร์
เจรญิเติบโตขึ้นมาใหม่ ด้วยเครื่องตดัหญ้าสะพาย
ไหล่ ใช้น ้ามนัเบนซินเป็นเชื้อเพลงิ ซึ่งรายละเอยีด
การเก็บขอ้มูลของขัน้ตอนการเก็บเกี่ยว ในแต่ละ
กระบวนการแสดงดงัตารางที ่4 

 

ตารางท่ี 4 บญัชรีายการและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 
รถตดัหญ้า น ้ามนัดเีซล (ผลติ) kg 0.01325 0.3282 
          น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.01559 2.7446 
เครื่องตตีอ น ้ามนัเบนซนิ(ผลติ) kg 0.00110 0.7069 
          น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ litre 0.00129 2.2376 
รถพรวนดนิ น ้ามนัเบนซนิ(ผลติ) kg 0.00040 0.7069 
          น ้ามนัเบนซนิ (เผาไหม)้ litre 0.00047 2.2376 
    

5. ขัน้ตอนการขนส่ง  
 ขัน้ตอนการขนส่ง จากการเก็บเกี่ยว
ผลผลติแลว้ขนส่งไปยงัโรงไฟฟ้า มรีะยะทางในการ
ขนส่งจากแหล่งเพาะปลูกถึงสถานที่เก็บหญ้าเน
เปี ยร์ส าห รับ โรงไฟ ฟ้ า มีระยะทางไม่ เกิน  5 

กิโล เมตร ระยะทางไม่มากนัก เนื่ อ งจากเป็น
โรงไฟฟ้าชุมชนอยู่ใกล้กบัแหล่งเพาะปลูก ในการ
ขนส่งใช้รถเกษตร ขนาด 4 ลอ้ ใช้น ้ามนัดเีซลเป็น
เชื้อเพลงิ ซึง่รายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลูของขัน้ตอน
การขนส่งในแต่ละกระบวนการแสดงดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 บญัชรีายการและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นขัน้ตอนการขนส่ง 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 
รถเกษตร (บรรทกุของ) (ขาไป) น ้ามนัดเีซล (ผลติ) kg 0.0032 0.3282 
น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.0038 2.7446 
รถเกษตร (ไมบ่รรทกุของ) (ขากลบั) น ้ามนัดเีซล(ผลติ) kg 0.0016 0.3282 
 น ้ามนัดเีซล (เผาไหม)้ litre 0.0019 2.7446 
    

6. ขัน้ตอนการผลติไฟฟ้า 
 ในขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าใช้ข้อมูลจาก
การศกึษาการผลติก๊าซชวีมวลจากหญา้เนเปียรป์าก
ช่อง1 ในระดบัระบบต้นแบบ (Pilot scale) ส าหรบั
โรงไฟฟ้าชวีมวลชุมชนดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชัน่ 

ก าลงัผลิตไฟฟ้า 10 kW ซึ่งการเก็บข้อมูลเพื่อท า
บัญ ชีรายการ ค่ าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละรายการของขัน้ตอน
การผลติไฟฟ้าจากกระบวนการแก๊สซฟิิเคชัน่แสดง
ดงัตารางที ่6 

 

ตารางท่ี 6 บญัชีรายการและค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขัน้ตอนการผลติไฟฟ้าจาก
เทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชัน่ 

 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO2eq/หน่วย) 

ผา้ทอฝ้าย (ผา้กรองดบิ) kg 0.00002 
 

18.2400 
Blower (754W) kWh 0.07540 0.5813 
Cooling Tower (377W) kWh 0.03770 0.5813 
Water Pumping 
 (377W) 

kWh 0.03770 0.5813 

น ้าประปา kg 0.00253 0.0007 
 

สรปุผล 
1. ปริมาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์

ตลอดวัฏจักรชี วิตของหญ้ าเน เปียร์ส าหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชน 
 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
พบว่า ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน

ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ เตรยีมท่อนพนัธุ์ การเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว การขนส่งมาที่โรงไฟฟ้า และการผลิต
ไฟฟ้าเท่ากบั 0.0102 0.0003 0.0961 0.0521 0.0093 
และ 0.15335 kgCO2eq/kWh ตามล าดับ ดงัแสดงใน
ตารางที ่7 
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ตารางท่ี 7 ปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดใ์นแต่ละขัน้ตอนตลอดวฏัจกัรชวีติ 
 

ขัน้ตอน ปริมาณ  
(kgCO2eq/kWh) 

ตลอดวฏัจกัรชีวิต  
(kgCO2eq/kWh) 

การเตรยีมดนิ 0.0102 

0.3214 

 การเตรยีมทอ่นพนัธุ ์ 0.0003 
การเพาะปลกู 0.0961 
 การเกบ็เกีย่ว 0.0521 
การขนสง่ 0.0093 
 การผลติไฟฟ้า 0.15335 

   

2. ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออก-
ไซดส์ทุธิ  
 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
ผลติไฟฟ้าประจ าปี 2553 โดยใชว้ธิกีารค านวณตาม 
Methodological Tool (Version 02.2.1) “Tool to 
calculate the emission factor for an electricity 

system” มีค่าเท่ากับ 0.5113 kgCO2/ kWh ดังนัน้ 
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิด้วย
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ ขนาด 10 kW เท่ากับ -
0.1899 kgCO2eq/ kWh นัน้คอืการใช้หญ้าเนเปียร์
ส าหรบัเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ช่วยลดการปล่อย
คารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้ดงัแสดงดงัภาพที ่4 

 

 
รปูท่ี 4 ปรมิาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดส์ุทธเิทคโนโลยแีกส๊ซฟิิเคชัน่ 
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