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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจยันีไ้ดท้ าการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจาก

เชื ้อ เพ ลิงแกลบผสมกลี เซอ รีนขนาด 100kWeซึ่ งท าการศึกษาตามแนวทางการประ เมิ นวัฏ จักรชี วิ ต 
(Life cycle assessment) โดยศึกษาใน 3กระบวนการที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่ การขนส่งวัตถุดิบ การผลิตแท่งเชือ้เพลิง
แกลบผสมกลีเซอรีนและการผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น จากการศึกษาพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชือ้เพลิงแกลบผสมกลีเซอรีนผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นต่อ 1 kWh คิดเป็นปริมาณ
เทียบเท่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2-eq) เท่ากับ 0.276 กิโลกรมั ในจ านวนนีเ้ป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี่เกิดขึน้
ในขัน้ตอนของการขนส่งวตัถุดิบ 0.002 กิโลกรัม ขั้นตอนการผลิตแท่งเชือ้เพลิง 0.159 กิโลกรมัและขัน้ตอนการผลิต
ไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นอีก 0.115 กิโลกรมั โดยผลจากการศึกษานีส้ามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการน าไปสู่การ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนประเภทอื่นๆ ได ้
 

ค าส าคัญ:ชีวมวล แก๊สซิฟิเคชั่นก๊าซเรือนกระจก การประเมินวฏัจักรชีวิต การผลิตไฟฟ้า 
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Abstract 
 

In this study, the main objective is to assess the greenhouse gas emission by a 100 kWe mixed 
rice husk-glycerin briquettes gasification power plant by means of life cycle assessment approach. It 
involves 3 main processes; material transportation, briquette production and gasification power 
generation. The results showed that the power generation of 1 kWh corresponds to greenhouse gas 
emission of 0.276 kg CO2-eq, by which it is separated for the material transportation of 0.002 kg, the 
briquette production of 0.159 kg and the gasification power generation of 0.115 kg. The results from 
this study can be used as a guideline for evaluating the greenhouse gas emission from the power 
generation based on any other alternative energy resources. 
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บทน า 

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนก าลังส่งผลกระทบต่อ
ภูมิอากาศทั่วโลก จากข้อมูลก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม
จนถึงปัจจุบันอุณหภูมิของโลกได้ร้อนขึน้รวมทั้งการ
เพิ่มขึน้ของก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคารบ์อนได-
ออกไซค์ที่มีบทบาทมากที่สุดซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึน้จาก 
280ppmvใน ปี  2293 จน ถึง 381ppmvใน ปี  2548 มี
อั ต ราการเพิ่ ม ขึ ้น ถึ ง  1.5ppmv/year ด้วย เห ตุผล
ดังกล่าวนี ้หลายๆ ประเทศได้วางนโยบายร่วมกันเพื่อ
ช่วยลดปัญหาดงักล่าว ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ตอ้งร่วมแก้ไขปัญหา ส าหรับในดา้นพลังงานซึ่งเป็น
ปัจจัยพื ้นฐานต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการ
ด ารงชีวิตของมนุษยน์ั้นไดม้ีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
ประยุกตใ์ช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยลดการเกิดภาวะ
โลกรอ้นที่เกิดจากการใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิลมากย่ิงขึน้ 
โรงไฟฟ้ าชีวมวลเป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของการใช้
พลังงานทดแทน ซึ่งจะมีผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมทั้งในระดับประเทศและชุมชน 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประมาณรอ้ยละ 4 ของ
พลังงานทดแทนทั้งโลกสามารถช่วยลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยจ าแนกเป็นพลังงานชีวมวล (39 
GW) พลังงานลม (48 GW) พลังงานน ้าขนาดเล็ก (61 
GW) พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้อ น  ( 8.9 GW) พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์ (4 GW) และพลังงานคล่ืน(0.3 GW) [1] 
แต่อย่างไรก็ตามพลังงานทดแทนต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าก็ยังมีส่วนที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้น
ภาวะโลกรอ้น ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน
แต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนส าหรบัการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากความต่ืนตัวต่อภาวะโลกร้อนที่ก าลังทวี
ความรุนแรงขึน้ งานวิจัยฉบับนี ้ได้ท าการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจาก
เชื ้อเพลิงแกลบผสม กลีเซอรีนขนาด 100kWeโดย
สาเหตุที่เลือกศึกษาโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลเนื่องจาก
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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทาง
การเกษตรจึงเป็นแหล่งผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลที่ส าคัญ 
เพราะมีปริมาณมากและเก็บรวบรวมไดง้่าย เช่น โรงสี
ข้าวไดแ้กลบ โรงงานน ้าตาลได้กากอ้อย โรงงานสกัด
น ้ามันปาล์มได้กากปาล์ม เปลือกปาล์มและกะลา
ปาล์ม โรงเล่ือยไม้ยางพาราและโรงงานผลิตไม้อัดได้
เศษไมแ้ละขีเ้ล่ือย การแยกเมล็ดข้าวโพดไดซ้งัขา้วโพด 
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลไ์ด้ส่าเหล้า โรงงานแป้ง
มันส าปะหลังได้กากมันส าปะหลัง โรงงานแปรรูปเนื ้อ
มะพรา้วไดก้าบมะพรา้วและกะลามะพรา้ว เป็นตน้ แต่
การน าวัส ดุ เห ลือทิ ้งทางการเกษตรเห ล่านี ้มาใช้
ประโยชน์นั้นต้องพิจารณาปัจจัยด้านปริมาณการ
เพาะปลูก ผลผลิตในแต่ละปีและความสามารถในการ
น ามาใช้ประโยชน์ โดยจากการศึกษาพื ้นที่ ในการ
เพาะปลูกข้าวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561[2] 
พบว่ามีพืน้ที่ปลูกขา้วรวมทัง้ประเทศกว่า 57 ลา้นไร่ ซึ่ง
ให้ผลผลิตข้าวรวม 23.2 ล้านตัน และได้แกลบที่เป็น
วสัดุเหลือทิง้ถึง 5.1 ลา้นตัน ปัจจุบันไดม้ีการน าแกลบ
มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น น าไปผลิตเป็นวัสดุ
ก่อสรา้ง ท าปุ๋ ย ใส่ไปในคอกไก่กันความชื ้น น าไปเผา
อิฐและเผาถ่านไม้ เป็นต้น และจากคุณสมบัติของ
แกลบที่มีขนาดเล็ก ให้ค่าความร้อนสูงถึง 14,360 
kJ/kg และมีความชืน้ต ่า แกลบจึงเป็นแหล่งเชือ้ เพลิง
ชีวมวลที่เหมาะแก่การน าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดย
วิชชากรและคณะ [3] ได้ศึกษาศักยภาพของการใช้
แกลบเป็นเชื ้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก พบว่า
การผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงแกลบในขนาดก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าขั้นต ่า 1.5 MW ซึ่งมีความต้องการปริมาณ
แกลบในการเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 40 ตันต่อวันนั้นมี
ความเหมาะสมต่อโรงสีที่มีขนาดก าลังการสีข้าวสูงสุด
มากกว่า 100 ตนัต่อวนั จากการประเมินเบือ้งตน้พบว่า

ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการน าแกลบมาผลิต
กระแสไฟฟ้าได้อย่างน้อย 375 MW และได้มีผู้ศึกษา
มลพิษจากการเผาไหม้แกลบในการผลิตไฟฟ้าซึ่ ง
ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิต 
พบว่าโดยรวมแล้วการผลิตไฟฟ้าจากแกลบก่อให้เกิด
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าการผลิตไฟฟ้า
แบบเดิม ยกเว้นศักยภาพในการเกิด photo-oxidant 
จาก CO2โดยการผลิตไฟฟ้าจากแกลบนั้นมีปริมาณ 
CO2มาก ซึ่งอาจเกิดจากหม้อไอน ้ามีประสิทธิภาพต ่า
และแกลบมีความชื ้นสูง ในส่วนของงานวิจัยนี ้จะ
เลือกใช้กลีเซอรีนเป็นส่วนผสมเนื่องมาจากคุณสมบัติ
ของกลีเซอรีนที่ทนต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาวะ
แวดล้อมอย่างรุนแรงได้ [4] อย่างไรก็ตาม เชื ้อเพลิง
ต่างๆ ที่น ามาใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการปล่อยก๊าซ
เรือน กระจกในป ริมาณ ที่ แ ตกต่ าง กัน  เพื่ อ การ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าชีวมวลชุมชนจากพืชพลังงาน
เป็นไปอย่างยั่ งยืน จึงควรท าการศึกษาผลกระทบ
ทางด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของ
เชือ้เพลิงส าหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน การประเมินวัฏ
จักรชีวิตของเชื ้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
เพื่อให้ทราบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ
เท่าใดของแต่ละกระบวนการได้มาซึ่งเชื ้อเพลิงที่ใช้
ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน โดยใช้การประเมินวัฏ
จกัรชีวิต วิเคราะหใ์นขั้นตอนการเก็บเก่ียวขั้นตอนการ
ขนส่งหรือล าเลียงขั้นตอนการน าเชือ้เพลิง (แกลบ) ไป
ใชกั้บโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน เพื่อน ามาพฒันา และเพิ่ม
ศกัยภาพในการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลใหม้ีประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกรอ้น เพื่อความ
มั่นคงดา้นพลงังานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางดา้น
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย 
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วิธกีารศกึษา 

คาร์บอนฟุตพริ ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint of Product: CFP) หมายถึงป ริมาณ ก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย
ต ล อ ด วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด จ น ต า ย 
(Fromcradletograve) โดยพิจารณาการใชว้ตัถุดิบและ
พลังงานในกระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา 
การใช้งาน การทิ ้งและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
หมดอายุการใช้งาน โดยค านวณออกมาในรูปของ
คาร์บอนได -ออกไซด์เที ยบ เท่ า (kgCO2-eq) การ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ยหลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตตามอนุกรมมาตรฐาน ISO14040 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน [5] ดงัแสดงใน Figure 1 
 
 
 
 
  
 
 
  

Figure1.Life Cycle Assessment (LCA) 
 

(1)การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต (Goal 
and scope definition) เป้าหมายของการศึกษาเพื่อ
วิเคราะหพ์ลังงานรวมและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มที่
เกิดขึน้ตลอดวฏัจักรชีวิตของแกลบผสมกลีเซอรีนซึ่งใช้
เป็นวตัถุดิบส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลดว้ยเทคโนโลยีแก๊ส
ซิ ฟิ เค ชั่ น ข น า ด  100kWeอ า ยุ โค ร ง ก า ร  20 ปี  
ว่าขั้นตอนใดปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ออกมามาก
ที่สุด โดยใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย 3

ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การขนส่งวัตถุดิบ การผลิตแท่งเชือ้เพลิง 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นจาก
แก๊สชีวมวล ซึ่งการประเมินวัฏจักรชีวิตในงานวิจัยนี ้
เป็นแบบ Cradle to gate คือการประเมินตั้งแต่การ
ไดม้าของวัตถุดิบถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า ไม่รวมถึง
ผลกระทบจากอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่จัดเป็นต้นทุน
คงที่  เช่น  อาคารห รือโรงเรือน  เค ร่ืองจักรที่ ใช้ใน
กระบวนการ [6] 

(2) ก า รจั ด ท า บั ญ ชี ร า ย ก า ร  ( Inventory 
analysis) ส าหรับขั้นตอนนีจ้ะเป็นการท าบญัชีรายการ
และรวบรวมข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่เก่ียวกับชนิดและปริมาณการ
ใช้พลังงาน วัสดุทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลชนิดและ
ปริมาณการปล่อยของเสียหรือมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม [7] 

(3) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ  ( Impact 
assessment) การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
ขั้นตอนนี ้เป็นการจัดแบ่ งประเภทผลกระทบและ
เปรียบเทียบผลกระทบแต่ละชนิดที่ เกิดขึ ้น  โดยแปร
ข้อมูลจากบัญชีรายการให้อยู่ในรูปของผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากการค านวณจากสมการ 1 โดยแสดง
ป ริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในหน่ วย
กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (kgCO2eq) [8] 
 CO2 Emission = (EF x AD)     (1) 
โดยที่ CO2 Emission = ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 
EF (Emission factor) = ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ 
CO2 
AD (Activity data) = ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซ 
CO2 
โดยค่า Emission Factor ใช้ฐานข้อมูลจากองค์การ
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

Goal and Scope 
Definition 

 

Inventory Analysis 

Impact Assessment 
 

 

 

 
 

Interpretation 



วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

 

(4)การแปลผลวัฏจักรชีวิต  ( Interpretation) 
เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ ได้และ
น าเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่เกิดตลอดวัฏจักรชีวิตมี
ปริมาณและความรุนแรงโดยรวมลดลงในประเด็นที่เรา
สนใจ [9] 
 
ผลการศกึษา 

ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าแก๊สชีว
มวลนัน้มีขัน้ตอนการศึกษาตามหลกัการของ LCA ดงันี ้

4.1 เป้าหมายของการศึกษา เพื่ อประเมิน
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลและเปรียบเทียบผลที่เกิด
ในแต่ละกระบวนการ  

4.2 ขอบเขตในการศึกษา LCA ของโรงไฟฟ้า
แก๊สชีวมวลนี ้ จะใช้วิธีการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม โด ย วิ ธี  IPCC 2001 ใ น โป ร แ ก รม 
SiamPro7.2 โดยในการศึกษาไดท้ าการพิจารณาตั้งแต่
ขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบ การผลิตแท่ งเชื ้อ เพ ลิง 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่นจาก
แก๊สชีวมวล ในการศึกษา LCA นั้นจะไม่ท าการศึกษา
ผลกระทบจากอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่จัดเป็นต้นทุน
คงที่  เช่น  อาคารห รือโรงเรือน  เค ร่ือ งจักรที่ ใช้ใน
กระบวนการ เนื่องจากต้องการทราบผลกระทบที่
เกิดขึน้โดยตรงจากการใช้ทรัพยากร พลังงาน ในการ
ผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวลเป็นหลัก (Majorimpact) ส่วน
ผลกระทบที่ เกิดจากส่วนที่ ไม่น ามาคิดนั้นจัดเป็น
ผลกระทบรอง (Minorimpact) ซึ่งจะท าให้สามารถ
มองเห็นภาพของผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของการ
ผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวลไดอ้ย่างชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

 หน่วยการท างาน (Functional unit) 
ในการศึกษาก าหนดให้หน่วยการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (LCA) ของการผลิตไฟฟ้า
แ ก๊ ส ชี ว ม ว ล เ ป็ น  “ป ริ ม า ณ เที ย บ เท่ า ก๊ า ซ
คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2-eq)ต่อการผลิตไฟฟ้าแก๊ส
ชีวมวล 1kWh” 

4.3 ก า รท า บั ญ ชี รา ย ก า ร  (Inventory) ใ น
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการจะท าการเก็บข้อมูลที่
เก่ียวขอ้งในแต่กระบวนการ ทัง้ในดา้นการใช้ทรัพยากร 
การใช้พลังงาน ของเสียที่เกิดขึน้จากระบบตลอดจน
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มี
ความส าคัญต่อการศึกษาในครั้งนีม้ีทั้งข้อมูลที่เก็บได้
จริงจากกระบวนการ (Primarydata) และข้อมูลที่ ได้
จ า ก ก า รน า ข้ อ มู ล ที่ มี ผู้ ศึ ก ษ า ไ ว้ แ ล้ ว ม า ใ ช ้
(Secondarydata)[10] โด ย ส าม า รถ จั ด ท า บั ญ ชี
รายการตามการจ าแนกกระบวนการไดด้งันี ้
 4.3.1 ขัน้ตอนการขนส่ง 

ในงานวิจัยนี ้การขนส่ง หมายถึงการขนส่ง
วัตถุดิบจากแหล่งผลิตมายังโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลซึ่ง
ตัง้อยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งวัตถุดิบที่ท า
การขนส่งประกอบดว้ยแกลบซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ในพืน้ที่
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีระยะทาง 3 กิโลเมตร และกลีเซอ
รีนที่ท าการขนส่งมาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
โดยมีระยะทาง 110 กิโลเมตรโดยใช้รถบรรทุกขนาด 
15 ตัน โดยแสดงชนิดและปริมาณสารเข้า -ออก ที่
เก่ียวขอ้ง[11] ดงัแสดงในTable 1  
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Table 1.List of relevant data on raw material 
transport procedures for biomass gas 
production in 1 year 

Rice husk transportation 

Input 

Equipment 15tons container truck 

Energy 
used 

Diesel oil 543.58liters 

Output 
Pollution / 
Waste 

Gas from combustion 
engine 

Glycerin transportation 

Input 
Equipment 2.5tons container truck 

Energy 
used 

Diesel oil 1,009.48liters 

Output 
Pollution / 
Waste 

Gas from combustion 
engine 

 
4.3.2 ขั้นตอนการผลิตแท่งเชื ้อเพลิงและ

การผลิตไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น 
ส าหรับขั้นตอนนีจ้ะเป็นการน าวัตถุดิบมาผลิต

เป็นแท่งเชื ้อเพลิงโดยผ่านกระบวนการอัดร้อนแท่ง
เชื ้อเพลิงโดยใช้เค ร่ืองอัดแท่งถ่าน MSB-0001 ซึ่งมี
ก าลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จากนั้นน าแท่ง
เชื ้อเพลิงที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น โดย
โรงไฟฟ้ามีก าลังการผลิต 100 กิโลวตัต-์ชั่วโมง ซึ่งแสดง
ชนิดและปริมาณสารเข้า -ออกในสองขั้นตอนนี ้ ดัง
Table 2 
 
 
 

Table 2.List of relevant data on the production of 
fuel sticks and gasification in 1 year 

Production of fuel sticks 

Input 

Equipment Fuel bar heater 

Materials 
used 

Rice husk 
611,523.04kilograms, 
Glycerin 128,521.76 kg 

Input 
Energy 
used 

Electric power 
322,801.09kilowatt-hour 
Thermal energy 
1,212,529.66megajoules 

Output 
Pollution / 
Waste 

Pollution from electricity 
use and fuel combustion 

Gasification process 

Input 

Equipment Gasification system 
Materials 
used 

83,703.80liters of water 

Energy 
used 
 
 
 

Electrical power 
135,569.76kilowatt-hour 

Output 
Pollution / 
Waste 

Pollution from electricity 
use and fuel combustion 

 
ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตลอดวัฏจกัรชีวิต 

ในการประเมินผลกระทบภาวะโลกรอ้นดว้ยวิธี 
IPCC นั้น ในการประเมินค่าผลที่ได้จะออกมาในรูป
ของคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2-eq) โดย
แสดงศักยภาพการเกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือน
กระจกแต่ละชนิดเทียบเท่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดด์ัง
แสดงในTable 3 
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Table 3.The potential of a gas that causes global 
warming equivalent to carbon dioxide 

 
Gas type 

The potential of 
global warming 

(100 years) 
Carbon dioxide (CO2) 1 
Methane (CH4) 23 
Nitrous oxide (N2O) 296 
Hydrofluorocarbons (HFCs) 12 - 12,000 
Perfluorocarbons (PCFs) 5,700 - 11,900 
Sulfur hexafluoride (SF6) 22,200 

Source: IPCC Report Climate Change (The 
scientific basis) (2001) 

จากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ เกิดจากโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชื ้อเพลิง
แกลบผสมกลีเซอรีนใน 3 ขั้นตอนหลัก คือ การขนส่ง
วตัถุดิบ การผลิตแท่งเชือ้เพลิง และการผลิตไฟฟ้าแก๊ส
ซิฟิเคชั่น พบว่าในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวล 1kWh มี
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้สิน้ 0.276kgCO2-eq 
โดยขั้นตอนที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ 
ขัน้ตอนการผลิตแท่งเชือ้เพลิงปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 
0.159kgCO2-eq รองลงมาคือขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า
แก๊สซิฟิเคชั่นและการขนส่ง ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก  0.115 kgCO2-eq แ ล ะ  0.002 kgCO2-eq 
ตามล าดับ โดยแสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดก๊าซเรือน
กระจกในแต่ละขัน้ตอนดงัแสดงในFigure 3 
สรุป 

จากการประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟ้าแก๊ส
ชีวมวลจากเชื ้อเพลิงแกลบผสมกลีเซอรีนขนาด 100 
kWeซึ่งท าการศึกษาตามแนวทางการประเมินวฏัจักร 

 
Figure 3. The amount of greenhouse gas that 

occurs throughout the life cycle of 
biomass gas power generation 1 kWh 

 

ชีวิตโดยวิธี IPCC 2001 ในโปรแกรม SimaPro 7.2 
สามารถสรุปไดด้ังนี ้

- ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวลจากเชื ้อเพลิงแกลบผสม 
กลีเซอรีน1kWh มีค่าเทียบเท่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2-eq) เท่ากับ0.276 กิโลกรมั  

- ขัน้ตอนที่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สดุคือ 
ขั้นตอนการผลิตแท่ งเชื ้อเพลิงซึ่ งมีป ริมาณเท่ ากับ 
0.159kgCO2-eq รองลงมาคือขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าแก๊ส
ซิฟิเคชั่นมีปริมาณเท่ากับ 0.115kgCO2-eq และขัน้ตอนที่
เกิดปริมาณก๊าชเรือนกระจกน้อยที่สุดคือการขนส่ง
วตัถุดิบ ซึ่งมีค่าเพียง 0.002kgCO2-eq 

- แหล่งที่มาส าคญัที่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกคือ 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตแท่งเชือ้เพลิงและ
การผลิตไฟฟ้าแก๊สซิฟิเคชั่น ดงันัน้การลดผลกระทบที่เกิด
จากการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวมวลนีจ้ึงควรมุ่งเนน้ไปที่การลด
การใช้พลังงานไฟฟ้ า โดยการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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