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Abstract 
The objective in this study was to compare the environmental impact of waste management 

from longan production by burning, producing fertilizer and producing biogas.  From the study, it was 
found that the management of waste from longan production by burning strongly resulted in global 
warming environmental problem. The amount of greenhouse gas emission by burning 1 kg of waste from 
logan production to the atmosphere was 1.48 kgCO2eq. Whereas, the management of waste from longan 
production by producing biogas had 70.28% lower greenhouse gas emission and did not affect much to 
global warming aspect. Moreover, the use of biogas for electricity generation might be better than the 
use of natural gas in term of lower both environmental and human wellbeing impact for example, low 
carcinogen aspect and low respiratory organics aspect. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ การเปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก

การผลิตลำไยดวยการเผาในที่โลง การนำไปผลิตปุยหมัก การนำไปผลิตแกสชีวภาพ จากการศึกษาพบวาการจัดการเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยดวยการเผาในที่โลงสงผลกระทบใหเกิดภาวะโลกรอนมากที่สุด ในขณะที่การนำเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากการผลิตลำไยไปผลิตแกสชีวภาพจะสงผลกระทบตอการเกิดภาวะโลกรอนต่ำที่สุดคิดเปนรอยละการปลอยแกส
เรือนกระจกเทากับ 70.28 (โดยปริมาณแกสเรือนกระจกที่ปลดปลอยออกมาเมื่อนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 1 
กิโลกรัม ไปเผาในที่โลง คือ 1.48 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) มากไปกวานั้นยังพบวาการใชแกสชีวภาพเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาแทนการใชแกสธรรมชาติจะทำใหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยลดต่ำกวา 
เชน ความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งและโรคระบบหายใจในมนุษยลดลง 

คำสำคัญ: ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม แกสชีวภาพ แกสธรรมชาติ เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 

บทนำ 
ในปจจุบันประเทศกำลังประสบปญหาดานสิ่งแวดลอมที่รุนแรง เชน ความแตกตางของอุณหภูมิในชวงเวลา

กลางวันและชวงเวลากลางคืนท่ีมากเกินไปซึ่งเกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงข้ึน และการลดลงของชั้นโอโซนในชั้น
บรรยากาศ รวมไปถึงปริมาณของเสียหรือขยะและสารพิษที่เพิ่มขึ้น จากปญหาดานสิ่งแวดลอมดังกลาวมีสาเหตุมาจาก 
อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรสูงจนทำใหความตองการในการใชทรัพยากรเพิ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื่องในขณะที่
ทรัพยากรที่มีอยูนั ้นมีอยูอยางจำกัดจนไมสามารถตอบสนองความตองการของประชากรไดทันที [1] การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศที่ตองอาศัยเงินทุนและบุคลากรรวมถึงทรัพยากรที่มีอยูจนเกิดปญหาการใช
ทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองและไมยั่งยืน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดแก การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมในระยะยาวรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในอุตสาหกรรมการเกษตรที ่มักปลอยมลพิษหรือสารพิษออกสู
บรรยากาศจนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ [2] จึงทำใหในปจจุบันประเทศตางๆ 
ทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของการออกมาตรการทางการคาระหวาง
ประเทศดวยการออกนโยบายและกฎระเบียบรวมไปถึงมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม สงผลใหมาตรการทางการคาดาน
สิ่งแวดลอมดังกลาวจัดเปนมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบหนึ่งอีกดวย (Non-tariff barriers: NTBs) [3] ดังนั้นในการ
ผลิตสินคาทุกประเภทหรือการจัดตั้งอุตสาหกรรมจึงตองคำนึงถึงผลกระทบและปญหาทางสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น 
เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นนั้นมักสงผลโดยตรงตอชีวิตความเปนอยูของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ของแตละ
ประเทศ ดวยเหตุนี้ประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงใหความสำคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมและมีการกำหนดนโยบายการประหยัด
พลังงานซึ่งถือเปนนโยบายที่ชวยสรางจิตสำนึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตที่ถูก
พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง [4] การประเมินวัฏจักรชีวิตเปนการวิเคราะหผลกระทบตางๆ ที่เกิดจากมลพิษและของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมตางๆ ซึ่งการใชหลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตเพ่ือวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนสามารถพยากรณ
ผลเสียดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของมนุษยได จึงทำใหมีการพัฒนาวิธีการวิเคราะหรวมถึงปริมาณผลกระทบสำหรับ
เปรียบเทียบความรุนแรงของผลกระทบและปญหาที่ตางประเภทกัน เชน การเกิดภาวะโลกรอน, การลดลงของทรัพยากร, 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเรง็ เปนตน [5] 
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การประเมินวัฏจักรชีวิตเปนการวิเคราะหเพื่อประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของผูที่เกี่ยวของ
ตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑตั้งแตการสกัดหรือการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนสงเพื่อการ แจกจาย การใชงาน
ผลิตภัณฑ การนำกลับมาใชใหมหรือการแปรรูป และการจัดการซากของผลิตภัณฑหลงัการใชงาน ที่ตองระบุปริมาณสารขา
เขาและสารขาออกที่เก่ียวของรวมถึงของเสียหรือมลสารที่ปลอยออกสูบรรยากาศเพื่อหารูปแบบของแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการหรือเพื่อลดผลกระทบตลอดจนหาแนวทางในการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น [6] เชน การหา
แนวทางในการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมหรือเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชากรเนื่องจากไฟฟาคือพลังงานท่ีถือเปนปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษยและประเทศไทยมีอัตราการ
ใชไฟฟาเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปโดยเฉลี่ยปละไมนอยกวา 1,000 เมกะวัตต จากกำลังการผลิตในปพุทธศักราช 2537 ประมาณ 
13,000 เมกะวัตต [7] และในปพุทธศักราช 2544 ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานฟอสซิลชนิดแกส
ธรรมชาติทั้งสิ้น 103,165 ลานหนวย ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.20 [8] อยางไรก็ตามแมวาการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงฟอสซิล
ชนิดแกสธรรมชาติจะทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำกวาการผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น เชน ถานหิน และ
น้ำมันดิบ [9] แตการนำแกสธรรมชาติขึ้นมาจากแหลงทรัพยากรธรรมชาตินั้นถือเปนกระบวนการที่ปลอยแกสมีเทนออกสู
บรรยากาศในปริมาณสูงคิดเปนรอยละ 2.00 โดยปริมาตร อีกทั้งยังมีการปลดปลอยแกสเรือนกระจกทั้งหมด 0.5767 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอการไดมาซึง่แกสธรรมชาติ 1 ลูกบาศกเมตร และเมื่อแกสธรรมชาติเกิดการเผาไหม
เพื่อใชงานหรอืเพ่ือกำจัดสวนเกินจะเกิดแกสคารบอนออกไซดและถูกปลดปลอยออกสูบรรยากาศในปริมาณมากซึ่งสัดสวน
ปริมาณแกสคารบอนออกไซดท่เีกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดแกสธรรมชาติคิดเปนรอยละ 21 โดยปริมาตร จึง
ทำใหกระบวนการไดมาซึ่งแกสธรรมชาติสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงเชนกัน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวจึง
มีแนวคิดในการหาแหลงทรัพยากรทดแทน เชน แกสชีวภาพซึ่งการผลิตไฟฟาจากแกสชีวภาพถือเปนแนวทางในการชวยลด
ปริมาณแกสมีเทนในชั้นบรรยากาศท่ีเปนสาเหตุของปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) [10] 

ในงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
การผลิตลำไยดวยวิธีการเผาในที่โลง การนำไปผลิตปุยหมัก และการนำไปผลิตแกสชีวภาพของกลุมเกษตรกรลำไยแปลง
ใหญ ตำบลดอนเปา อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษย
ของการผลิตกระแสไฟฟา 1 กิโลวัตตชั่วโมง ดวยเชื้อเพลิงตางชนิดกัน คือ เชื้อเพลิงทางเลือก ไดแก แกสชีวภาพจากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย และเชื้อเพลิงฟอสซิล ไดแก แกสธรรมชาติ 

วิธีการวิจัย 
การเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยของการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตลำไย 

และการเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการนำแกสธรรมชาติและแกสชีวภาพที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก
การผลิตลำไยไปผลิตกระแสไฟฟาจะแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก ไดแก การกำหนดเปาหมายและ
ขอบเขตการศึกษา การวิเคราะหบัญชีรายการ การประเมินผลกระทบ และการแปลผลที่อาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro 
9.1.0.11 ดวยวิธี IPCC 2013 GWP 100a และวิธี Impact 2002+ ท่ีเปนวิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดาน
การเกิดภาวะโลกรอน และผลกระทบตอสุขภาวะมนุษย ตามลำดับ [3, 5] 

1. การกำหนดเปาหมายและขอบเขตการศึกษา
เปาหมายและขอบเขตของการศึกษานี้จะกำหนดตามวัตถุประสงคซึ่งประกอบดวย 2 วัตถุประสงค จึงทำให

เปาหมายของการศึกษานี้มีทั้งหมด 2 เปาหมาย ดังนี้ เปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยของการ
จัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยดวยวิธี IPCC 2013 GWP 100a และ Impact 2002+ ตามลำดับ โดยมีรูปแบบ
ของขอบเขตการศึกษาแบบ gate to gate คือพิจารณาเพียงกระบวนการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย
กระบวนการเดียวเทานั้น [11] สวนเปาหมายขอที่สอง คือ เปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยของ
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การผลิตกระแสไฟฟา 1 กิโลวัตตช่ัวโมง ดวยเชื้อเพลิงตางชนิดกัน คือ แกสชีวภาพที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต
ลำไยและแกสธรรมชาติท่ีไดจากการขุดเจาะทีม่ีรูปแบบขอบเขตการศึกษาเปน gate to gate ที่พิจารณาเพียงกระบวนการ
ผลติกระแสไฟฟา (ภาพที่ 1) [11] 

2. การวิเคราะหบัญชีรายการ
การวิเคราะหบัญชีรายการเปนการจัดทำรายการและการเก็บรวบรวมขอมูลท่เีกีย่วกับวัตถุดิบหรือสารขาเขา

ของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ ้งจากการผลิตลำไยดวยการเผาในที ่โล ง การผลิตปุ ย และการผลิตแกสชีวภาพ 
ซึ่งประกอบดวยปริมาณเชื้อเพลิง ทรัพยากร และพลังงาน ที่ใชตลอดจนปริมาณการปลอยมลสารหรือสารขาออกออกสู
สิ ่งแวดลอมระหวางการดำเนินการของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ ้งจากการผลิตลำไย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษานี้ไดจากการลงภาคสนามเพื่อสำรวจขอมูลของเกษตรกรกลุมลำไยแปลงใหญในพ้ืนที่ตำบลดอนเปา อำเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 30 ครัวเรือน ขอมูลที่ไดจากการลงภาคสนามจะถือเปนขอมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณของการใช
วัตถุดิบ การใชทรพัยากร และพลังงาน เชน ปรมิาณการใชปุย ปริมาณการใชสารเคมี ปริมาณการใชเชื้อเพลิง และปริมาณ
การใชไฟฟาที่สงผลตอขอมูลมลสารที่ปลดปลอยออกมาทั้งทางดิน ทางอากาศ และทางน้ำ (ตารางที ่1) มากไปกวานั้นยังมี
การศึกษาขอมูลองคประกอบธาตุในเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยดวยเทคนิควิเคราะหหาปริมาณธาตุคารบอน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และซลัเฟอร (CHNS Analysis) (ตารางที่ 2) เพื่อพยากรณมลสารที่อาจปลดปลอยออกสูบรรยากาศ
ระหวางการดำเนินการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย เชน ชนิดแกสที่ไดจากการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งดวย
การเผาในท่ีโลง เปนตน 

ภาพที ่1 รูปแบบขอบเขตการประเมนิผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาวะมนุษยของการจัดการ 
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยและการผลิตไฟฟา 
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ตาราง 1 ตัวอยางบัญชีรายการขอมูลของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลติลำไยในพื้นท่ี 1 ไร 
รูปแบบการ

จัดการ 
ขั้นตอน สารขาเขา ปริมาณที่ใช หนวย 

การเผาในที่โลง การเผา เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 576.00 กิโลกรมั 
การผลิตปุย การหมัก 576.00 กิโลกรมั 

115.20 กิโลกรมั 
1.15 กิโลกรมั 

เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 
มูลโคนม 
ปุยยูเรีย  
สารเรงซุปเปอร พด.1  0.06 กิโลกรมั 

การผลิต 
แกสชีวภาพ 

การขนสง น้ำมันดีเซล 4.00 ลิตร 
การทำความสะอาด โซเดียมไบคารบอเนต 3.00 กิโลกรมั 
การบีบอัด 28.60 กิโลวัตตชั่วโมง 
การหมัก 576.00 กิโลกรมั 

ไฟฟา 
เศษวัสดเุหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 
มูลโคนม 144.00 กิโลกรมั 

ตาราง 2 องคประกอบธาตุของเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 

สารชีวมวล 
ปริมาณธาตุ (รอยละโดยน้ำหนัก) 

คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร ออกซิเจน 

เศษวัสดเุหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 40.48 6.35 1.13 0.00 52.04 

3. การประเมินผลกระทบ
การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดำเนินการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยจะเปน

การแปลงขอมูลท่ไีดจากการรวบรวมขอมูลของสารขาเขาและสารขาออกในข้ันตอนการวิเคราะหบัญชีรายการ ใหอยูในรูป
ของตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมโดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro 9.1.0.11 ในงานวิจัยนี้เลือกวิธีการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมดานการเกิดภาวะโลกรอนของการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย และกระบวนการผลิตแกส
ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยดวยวิธี IPCC 2013 GWP 100a สวนการประเมินผลกระทบขั้นกลางและ 
ข้ันปลายที่สงผลโดยตรงตอสขุภาวะมนุษยนั้นจะอาศัยวิธี Impact 2002+ รายละเอียดผลกระทบขั้นกลางท้งั 14 ดาน และ
ผลกระทบข้ันปลาย 4 ผลกระทบ แสดงไวในงานวิจัยกอนหนา [12] 

4. การแปลผล
การแปลผลเปนการตีความหมายที ่ไดจากขอมูลทั้งหมดตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหบัญชีรายการถึงการ

ประเมินผลกระทบ โดยการแปลผลเปนขั้นตอนที่วิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป ขอเสนอแนะ รวมถึงการปรับปรุงแกไข
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเปาหมายและขอบเขตที่กำหนด เชน การปรับปรุงกระบวนการบางกระบวนการเพื่อลด
มลสารที่ปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม และ/หรือสงผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษย เปนตน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณเกษตรกรที ่มีอาชีพปลูกลำไยจากกลุ มลำไยแปลงใหญ ตำบลดอนเปา อำเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม จำนวน 30 ครัวเรือน จะไดขอมูลปฐมภูมิของกระบวนการผลิตลำไย และขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับ 
การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยแบบดั้งเดิม จากนั้นนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดาน
ภาวะโลกรอน และผลกระทบตอสุขภาวะมนุษยดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro 9.1.0.11 ที่อาศัยวิธีการประเมินแบบ 
IPCC 2013 GMP 100a และวิธี Impact 2002+ ตามลำดับ มีผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการจัดการเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิตลำไย
จากการผลิตลำไย 1 ตัน จะพบปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้ง เชน ใบลำไยแหง กิ่งลำไยแหง รวมไปถึงผลลำไยที่

รวงจากตนโดยเฉลี่ย 576 กิโลกรัม ในขั้นตอนการบำรุงและการดูแล และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เศษวัสดุเหลือทิ้งดังกลาว
เกษตรกรมักกำจัดดวยการเผาในที ่โลง เนื ่องจากเปนวิธีที ่รวดเร็วที่ส ุดจึงทำใหไมเสียเวลาและคาใชจายมากนัก 
อยางไรก็ตามการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยดวยการเผาในที่โลงจะสงผลกระทบที่รุนแรงตอสิ่งแวดลอม คือ 
เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน เพราะการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งในที่โลงจะมีปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกออกสู
บรรยากาศในปริมาณมาก คือ 1.48 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 1 
กิโลกรัม (kgCO2eq/kg) ในขณะที่การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลติลำไยไปผลติปุยตามวิธีของกรมพัฒนาที่ดินและนำไป
ผลิตแกสชีวภาพดวยกระบวนการหมักภายใตสภาวะไรออกซิเจนจะทำใหมีปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกออกสู
บรรยากาศ 0.32 และ 0.44 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย 1 กิโลกรัม 
ไปผลิตปุยและผลิตแกสชีวภาพ ตามลำดับ ซึ่งถือเปนปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกที่ต่ำกวาการเผาเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งในที่โลงคิดเปนรอยละ 78.04 และ 70.34 ตามลำดับ มากไปกวานั้นการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยในท่ีโลง
ยังกอใหเกิดฝุนละอองขนาดเล็กในชั้นบรรยากาศ (PM 2.5) สูงกวาการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยไปผลิตปุยตาม
วิธีของกรมพัฒนาที่ดินและการนำไปผลิตแกสชีวภาพ 12 เทา และ 24 เทา ตามลำดับ (ภาพที่ 2) จะเห็นไดวาหากเปลี่ยน
วิธีการจัดการเศษวัสดึเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยจากการเผาในที่โลงเปนการนำไปผลิตปุยและผลิตแกสชีวภาพสามารถลด
ปริมาณแกสเรือนกระจกลง สงผลใหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนลดลงอีกดวย ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยที่ย่ังยืนควรเลือกวิธีการจัดการเศษวัสดเุหลอืทิ้งดวยการนำไปผลติปุยหรอืการ
นำไปผลิตแกสชีวภาพ เนื ่องจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยจะกอใหเกิดแกสเรือนกระจกชนิดแกส
คารบอนไดออกไซดในปริมาณมาก ซึ่งแกสคารบอนไดออกไซดถือเปนตัวการหลักและเปนตัวการสำคัญที่ทำใหเกิดภาวะ
โลกรอนในปจจุบัน [13] 
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ภาพที่ 2 ผลกระทบขั้นกลางดานการกอใหเกดิฝุนละอองขนาดเล็กในช้ันบรรยากาศ (PM 2.5) ของการจัดการ 
เศษวัสดเุหลือทิ้ง 576 กิโลกรัม ดวยการเผาในที่โลง การนำไปผลิตปุยหมกั และการนำไปผลติแกสชีวภาพ 

2. การเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการผลิตกระแสไฟฟาดวยแกสชีวภาพและแกสธรรมชาติ
การเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของการผลิตกระแสไฟฟาดวยแกสชีวภาพและแกสธรรมชาติจะ

พจิารณาการผลิตกระแสไฟฟาที่ 1 กิโลวัตตชั่วโมง และแกสชีวภาพที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของการศึกษานี้ผลติจาก
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย ในขณะที่แกสธรรมชาติไดมาจากกระบวนการขุดเจาะ รูปแบบขอบเขตการศึกษาและ
วิธีการประเมิน คือ gate to gate และ ICPP 2013 GWP 100a ตามลำดับ การผลิตกระแสไฟฟาของการศึกษานี้จะใช
หลักการเดียวกัน คือ อาศัยไอน้ำรอนในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำที่ตอกับมอเตอรของเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ใชในการผลิต
กระแสไฟฟา [14] ในการศึกษานี้จะจำแนกการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟา 2 ประเภท คือ โรงไฟฟากังหันแกส และ
โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม สำหรับโรงไฟฟากังหันแกสจะมีขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟาโดยเร่ิมจากการอัดอากาศเขา
ไปในหองเผาไหมเพื่อใหอากาศมีความดันและอุณหภูมิสูงพรอมกับมีการปอนแกสเชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหมอยางตอเนื่อง 
(การเผาไหมของแกสเช้ือเพลิงจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราสวนระหวางแกสเชื้อเพลิงกับอากาศ (F:A) มีคาเทากับ 1:10) จนใหแกส
รอนสำหรับขับเคล่ือนใบพัดของเครือ่งกังหันแกสที่ปลายเพลาอีกดานหนึ่งตออยูกับมอเตอรของเคร่ืองกำเนิดกระแสไฟฟา 
ในขณะที่ไอเสียที่ไดจากการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงนั่นคือ แกสคารบอนไดออกไซด จะถูกปลอยออกสูบรรยากาศ [15-16] 
สวนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนรวมจะเปนโรงไฟฟาที่นำเทคโนโลยีของโรงไฟฟากังหันแกสและโรงไฟฟา
พลังไอน้ำมาใชงานรวมกันโดยโรงไฟฟาพลังงานไอน้ำเปนการนำไอเสียจากการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงของระบบกังหันแกส
ไปผานเคร่ืองใหความรอนซ้ำ (Reheater) จนมีอุณหภูมเิพิ่มสูงขึ้น จากนั้นนำไอเสียรอนที่ไดไปผานหมอน้ำจนเกิดการถาย
โอนความรอนใหกับน้ำจนกระทัง่น้ำเดือดกลายเปนไอจนไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำที่ตอตรงไปยังมอเตอรของเครื่องกำเนิด
ไฟฟาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา [17-18]  

การเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนของการผลิตกระแสไฟฟาดวยแกสชีวภาพและ
แกสธรรมชาติจะพิจารณาตั้งแตการเผาไหมแกสเชื้อเพลิง (คือ แกสชีวภาพ และแกสธรรมชาติ) จนไดไอน้ำไปขับเคลื่อน
กังหันไอน้ำที่ตอกับเครื่องกำเนิดไฟฟา จากการศึกษาพบวาในการผลิตกระแสไฟฟา 1 กิโลวัตตชั่วโมง ของโรงไฟฟากังหัน
แกสที่ใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงจะสงผลกระทบดานภาวะโลกรอนต่ำกวาการใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงแสดงในรูป
ปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกออกสูบรรยากาศที่ต่ำกวาคิดเปนรอยละ 28.93 สวนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมที่
ใชแกสชีวภาพเปนเชื ้อเพลิงจะพบวาการใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงสงผลกระทบดานภาวะโลกรอนสูงกวาการใช 
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แกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 13.80 และเมื่อพิจารณาโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมและโรงไฟฟากังหันแกส
จะเห็นวาการใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทำใหการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม
สงผลกระทบดานภาวะโลกรอนต่ำกวาโรงไฟฟากังหันแกสคิดเปนรอยละ 38.74 ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเลือกการผลิต
กระแสไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมมาเปรียบเทียบชนิดของแกสเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดาน
ภาวะโลกรอน ซึ่งพบวาการใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาจะสงผลกระทบดานภาวะโลกรอนต่ำกวา 
การใชแกสธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงคิดเปนรอยละ 28.93 เนื่องจากแกสชีวภาพมีองคประกอบหลัก คือ แกสมีเทน (ตารางท่ี 
3) เชนเดียวกับแกสธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อแกสชีวภาพเกิดการเผาไหมจะมีการปลดปลอยแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่
ถือเปนตัวการหลักของการเกิดภาวะเรอืนกระจกเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ [19] อยางไรก็ตามการเผาไหมแกสธรรมชาตยิงั
มีการปลดปลอยแกสมีเทน (CH4) และแกสไนตรัสออกไซด (N2O) ซึ่งถือเปนแกสที่มีศักยภาพในการทำใหเกิดภาวะโลกรอน
สูงกวาแกสคารบอนไดออกไซดเปนอยางมาก [19] จึงทำใหเมื ่อพิจารณาการเผาไหมแกสธรรมชาติและแกสชีวภาพ
ในปริมาณที่เทากันแลว การเผาไหมแกสธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 1 กิโลวัตตชั่วโมง จะมีปริมาณการปลดปลอยแกส
เรือนกระจกมากกวาการเผาไหมแกสชีวภาพ 1.4 เทา ดวยเหตุนี้การผลิตกระแสไฟฟาโดยมีแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจะมี
ปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกออกสูบรรยากาศมากกวาการผลิตกระแสไฟฟาจากการใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิง
ดังนั้นหากตองการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนของโรงไฟฟาลง จำเปนตองลดปริมาณการปลอยแกส
เรือนกระจกออกสู บรรยากาศ ซึ่งสามารถดำเนินการไดดวยการเลือกใชพลังงานทางเลือกแทนพลังงานฟอสซิล เชน
แกสชีวภาพ เชื้อเพลิงอัดแทงหรือเชื้อเพลิงชีวมวล ดังเชน การใชแกสชีวภาพทดแทนการใชแกสหุงตม (LPG) ในการ
ประกอบอาหารซึ่งจะชวยลดปริมาณการปลอยแกสเรือนกระจกลงไดมากกวา 2,028,136 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอป การใชแกสชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร ทดแทนการใชแกสหุงตม (LPG) 1 กิโลกรัม ถือเปนการลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนลงคิดเปนรอยละ 54 [20] และการใชเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
1 กิโลกรัม ทดแทนการใชถานหินลิกไนต 1 กิโลกรัมสำหรับผลิตกระแสไฟฟาถือเปนการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดาน
ภาวะโลกรอนลงคิดเปนรอยละ 32.86 [22] เปนตน

สำหรับผลกระทบข้ันกลางที่อาจเกิดข้ึนเมื่อเปรียบเทียบการใชแกสชีวภาพและแกสธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงใน
การผลิตกระแสไฟฟา พบวาผลกระทบดานความเปนพิษตอมนุษยที่มาจากสารกอมะเร็ง ดานสารอินทรียที่มีผลตอระบบ
ทางเดินหายใจ คือ สารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compound) และดานการลดลงของชั้นโอโซนของการใช
แกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาต่ำกวาการใชแกสธรรมชาติคิดเปนรอยละ 95.54, 87.33  และ 95.27 
ตามลำดับ ซึ ่งผลกระทบขั้นกลางดังกลาวจะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาวะมนุษยดวยกลาวคือ การไดร ับหรือสัมผัส
สารอินทรียระเหยงายในปริมาณนอยเปนเวลานานจะทำใหเนื ้อเยื ่ออวัยวะภายในรางกายเสื ่อมลง มากไปกวานั้น
สารอินทรียระเหยงายบางชนิดอาจเปนสารกอมะเร็งในมนษยได เชน มะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนตน อีกทั้งมนุษยมีโอกาสเปน
โรคมะเร็งผิวหนังอันเนื่องมาจากการเกิดรูรั่วของชั้นโอโซนจนทำใหรังสีอัลตราไวโอเลตแผลงมายังบริเวณผิวโลกไดงายซึ่ง
กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต โดยการที่ชั้นโอโซนลดลงรอยละ 19 อาจกอใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังในมนุษยไดถึง 10,000 
คนตอป [22]  
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ตารางที่ 3 องคประกอบและสัดสวนของแตละองคประกอบในแกสธรรมชาติและแกสชีวภาพ 

เชื้อเพลิง องคประกอบ 
ปริมาณ 

(รอยละโดย
ปริมาณ) 

คาความรอน 
(บีทียูตอลูกบาศก

ฟุต) 
อางอิง 

แกสธรรมชาต ิ

สวนที่เผาไหมได 

มีเทน (CH4) 
อีเทน (C2H6) 

โพรเพน (C3H8) 
บิวเทน (C4H10) 
เพนเทน (C5H12) 

เฮกเซน (C6) 

90.795 
3.277 
0.187 
0.039 
0.025 
0.039 

994 
1,742 
2,479 
3,215 
3,949 
4,680 

[58–75] 

สวนที่ไมเผาไหม 
คารบอนไดออกไซด 

(CO2) 
ไนโตรเจน (N2) 

2.468 
3.190 

– 
– 

แกสชีวภาพ 
สวนที่เผาไหมได 

มีเทน (CH4) 
ไฮโดรเจน (H2) 

63.500 
1.500 

577 
319 

งานวิจัยนี ้
สวนที่ไมเผาไหม 

คารบอนไดออกไซด 
(CO2) 

35.000 – 

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนดวยวิธี ICPP 2013 GMP 100a V.1.03 และการศึกษา

ผลกระทบดานสุขภาวะมนุษยดวยวิธี Impact 2002+ จากโปรแกรมสำเร็จรูป SimaPro 9.1.0.11 ของการจัดการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากการผลิตลำไย สามารถสรปุไดวาการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยไปผลิตปุยหมักและ/หรือนำไปผลิต
แกสชีวภาพนั้นจะสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมดานภาวะโลกรอนต่ำกวาการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยไปเผาใน
ที่โลงคิดเปนรอยละ 78.04 และ 70.34 ตามลำดับ และเมื่อนำแกสชีวภาพที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไยไป
ผลิตกระแสไฟฟาจะเห็นวามีปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกต่ำกวาการนำแกสธรรมชาติไปผลิตกระแสไฟฟาคิด
เปนรอยละ 28.93 แสดงใหเห็นวาโอกาสในการเกิดปรากฎการณเรือนกระจกจากการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชแกสชีวภาพ
เปนเชื ้อเพลิงต่ำกวาการใชแกสธรรมชาติเปนเชื ้อเพลิง มากไปกวานั ้นการใชแกสชีวภาพเปนเชื ้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟายังสงผลใหสุขภาวะมนุษยดีขึ้น กลาวคือ ความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งและโรคระบบทางเดินหายใจใน
มนุษยลดลง  

กิตติกรรมประกาศ 
ผูว ิจัยขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในการสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ ่งทอ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที ่ใหการ
สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือในการตรวจวัดรวมทั้งสถานที่ในการทำวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรกลุมลำไยแปลงใหญ 
ตำบลดอนเปา อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 30 ครัวเรือน ที่เอื้อเฟอขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตลำไยและ
วิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตลำไย สำหรับการทำวิจัยครั้งนี้ 
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