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บทที่ 3
การดําเนินการวิจยั
3.1 การกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Goal and Scope Definition)
เปาหมายและขอบเขตในการทําการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อรวบรวมขอมูลบัญชีรายการทางดานกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปตั้งแตการ
ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตัดโคน การขนสงและการแปรรูปไมยางพาราขั้นตน
2. ประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดลอมโดยใชโปรแกรม SimaPro 7.1 วิเคราะหประเด็นปญหา
ที่มีนยั สําคัญทางสิง่ แวดลอมและเปรียบเทียบระหวางกระบวนการผลิตหลักและกระบวนการผลิตยอย
3. นําเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางสิง่ แวดลอมและพลังงาน
3.2 การศึกษากระบวนการผลิต (Process Investigation)
3.1.1 กระบวนการปลูก (Cultivation)
กระบวนการปลูก ดังแสดงในภาพที่ 3.1 เริ่มตั้งแตการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพาราโดยการไถ
พรวน การปลูกและการบํารุงรักษาทัง้ การใสปุยยางพารากอนกรีด (อายุตนยางนอยกวา 7 ป) และ
หลังเปดกรีด (อายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป จนถึงหมดอายุนา้ํ ยาง) การกําจัดวัชพืชโดยการวิธีตางๆ เชน
การใชแรงงานคน การไถพรวนดวยรถทางการเกษตร การใชสารเคมีกําจัดวัชพืช การใชสารเคมี
ปองกันโรคพืช เมื่อยางพาราหมดน้ํายางหรือชาวสวนตองการขายไมยางพาราก็จะทําการติดตอ
ผูรับเหมาตัดโคนตนยางพาราเพื่อดําเนินการโคนตอไป
3.2.2 กระบวนการตัดโคนและการขนสง (Falling- Cutting and Transportation)
กระบวนการตัดโคนและการขนสง ดังแสดงในภาพที่ 3.2 การโคนยางพาราโดยใชรถดันให
ยางพาราลมลงทัง้ ราก จากนั้นจะทําการตัดแบงยางพาราเปนทอนความยาวประมาณทอนละ 1.05
เมตร จากนัน้ ไมยางพาราทีม่ ีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 6 นิ้วจะถูกสงเขาอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
เชน โรงไฟฟา โรงงานทําไมอดั สวนไมยางพาราที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 6 นิ้วจะขนสง
เขาโรงงานแปรรูปไมยางพารา กิง่ ไมและรากไมที่เหลือในสวนสวนใหญจะทําการเผาทิง้ เพื่อเตรียม
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พื้นที่ไวสําหรับกระบวนการปลูกชุดใหม การใชทรัพยากรตางๆในการตัดโคนทั้งหมดคือเชื้อเพลิงใน
การเผาไหมในเครื่องจักรทัง้ สิ้น
3.2.3 กระบวนการแปรรูป (Parawood Manufacturing)
กระบวนการแปรรูป ดังแสดงในภาพที่ 3.3 ไมทอนที่ขนสงจากสวนยางเขามาในโรงงานจะถูก
ชั่งน้าํ หนักและตีราคา จากนั้นจะถูกขนสงโดยรถยกเขาเครื่องเลื่อยเปดปกไมซึ่งจะไดไมแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑและไดปกไมและขี้เลื่อยเปนผลพลอยได ไมแปรภาพที่เลื่อยไดจะถูกสงเขาถังอัดน้าํ ยา
เพื่อทําการอัดน้ํารักษาเนื้อไมโดยใชสารเคมีรักษาเนื้อไม เมื่อทําการอัดน้าํ ยาเสร็จสิ้นแลวจะถูกสง
เขาหองอบเพื่ออบไมไลความชื้น ระยะเวลาการอบประมาณ 7 วันภายหลังอบแลวจะถูกนํามา
จัดเก็บเปนผลิตภัณฑเพื่อรอการจําหนายตอไป การอบไมเปนสวนที่ใชพลังงานคอนขางมาก
เนื่องจากตองใชทั้งไอน้ํา และพลังงานไฟฟาที่ปอนใหแกพดั ลมและเครื่องจักรอื่นๆ หมอไอน้ําใชเชื้อเพลิง
ชีวมวลจากเศษไมและขี้เลื่อยที่ไดจากการเลื่อยเปดปกไม
3.3 การจัดทําบัญชีรายการ (Data Inventory)
3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุตติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิคือขอมูลที่ได
จากการสํารวจ การตรวจวัดจากการลงพื้นที่ การใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมเกษตรกรสวนยาง
กลุมผูรับเหมา และกลุมเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของกับการผลิตไมยางพาราแปรรูป สวนขอมูลทุติยภูมิ คือ
ขอมูลที่ไดจากการคนควาจากรายงานวิจัยแหลงตางๆทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เชน ขอมูล
การปลูกยางพาราจากกรมวิชาการเกษตร ขอมูลไมยางพาราจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง ขอมูลการปลดปลอยมลพิษของสารเคมีจากองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (USEPA)
ขอมูลการปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (UNFCC) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ขอมูลบัญชีรายการการผลิตไฟฟาของประเทศไทย จาก
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เปนตน
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3.3.2 คุณภาพขอมูล (Data Quality)
ขอมูลปฐมภูมิทําการสํารวจจากเกษตรกร 10 ราย ผูรบั เหมาโคนไมยางพารา 5 ราย และ
โรงงานไมยางพารา 4 โรงงานในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย
3.3.3 หนวยการทํางาน (Functional Unit)
หนวยการทํางานในการศึกษานี้คือ 1,000 ลูกบาศกฟุตไมแปรรูปอบแหง
ภาพที่ 3.1
แผนผังและขอบเขตของกระบวนการปลูกยางพารา

13

ภาพที่ 3.2
แผนผังและขอบเขตของกระบวนการตัดโคนไมยางพาราและการขนสง
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ภาพที่ 3.3
แผนผังและขอบเขตของกระบวนการแปรรูปไมยางพารา
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3.3.4 การปนสวนขอมูล (Allocation)
ในกรณีที่กระบวนการผลิตไดผลิตภัณฑมากกวา 2 ชนิดจําเปนทีจ่ ะตองมีการปนสวนขอมูล
สาธารณูปโภคและมลสารที่ปลอยสูสิ่งแวดลอม การศึกษานี้จะใชทั้งมูลคาทางเศรษฐศาสตรและ
ปริมาณมวลสารเปนตัวกําหนดสัดสวนการปนสวน
3.3.5 สมดุลมวลสารและพลังงาน (Mass and Energy Balance)
1. สมมติฐานและวิธีการคํานวณการเกิดกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมเชื้อเพลิง
การวิเคราะหการปลอยกาซเรือนกระจกเนื่องจากการใชเชื้อเพลิงในเครื่องกลเกษตร รถไถ
รถบรรทุก รถยก ดําเนินการโดยการประเมินจากปริมาณคารบอน (Carbon) ที่อยูในเชื้อเพลิงซึ่ง
อางอิงจาก Carbon Emission Factor (CEF) ของคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ดังตารางที่ ก.1 (ภาคผนวก ก) การคํานวณหาปริมาณ
คารบอนไดออกไซด (CO2) สามารถคํานวณไดตามสมการที่ (3 – 1)
44
12
(3 – 1)

CO2 Emission = ((Fuel Consumption×CEFi)-Carbon Stored)×Fraction oxidized×
โดยที่
CO2 Emission
Fuel Consumption
CEFi
Fraction oxidized
Carbon Stored

= ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา (kg)
= ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (TJ)
= สัมประสิทธิค์ าปริมาณคารบอนในเชื้อเพลิง (kg Carbon/TJ)
= สัดสวนของการออกซิไดซ สมมติฐานใหเทากับ 0.99
= คารบอนทีห่ ลงเหลือจากการเผาไหม สมมติฐานใหเทากับ 0

การคํานวณหาปริมาณคารกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซด (Non - CO2) สามารถ
คํานวณไดตามสมการที่ (3 – 2)
Non - CO2 Emission = Emission Factorabc × Fuel Consumptionabc

(3 – 2)
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Non - CO2 Emission = ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไมใชคารบอนไดออกไซด (kg)
Emission Factor
= สัมประสิทธิก์ ารปลอยมลสารที่ไมใชคารบอนไดออกไซด (kg /TJ)
a
= Fuel Type หมายถึงชนิดของเชื้อเพลิง
b
= Sector Activity หมายถึงกิจกรรมที่ศึกษาเชนการเกษตร เปนตน
c
= Technology Type หมายถึงรูปแบบของเครื่องยนต
คา Emission Factor ของกาซเรือนกระจกที่ไมใชกาซคารบอนไดออกไซด แสดงในตารางที่ ก.2–ก.6
(ภาคผนวก ก)
2. สมมติฐานและวิธีการคํานวณการเกิดกาซเรือนกระจกจากการเผาไหมชวี มวลทาง
การเกษตร
ในขั้นตอนของกระบวนการตัดโคนภายหลังจากการโคนตนยางพาราแลวจะเหลือชีวมวล
ทางการเกษตรคือรากไมและกิ่งไมซงึ่ เกษตรกรจะทําการเผาทําลายรากไมและกิ่งไมเนื่องจากวาไม
สามารถนําเอาไปใชประโยชนอื่นได ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงมีผลทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจก
ออกสูบรรยากาศ หากการเผาไหมเกิดอยางสมบูรณจะเกิดกาซคารบอนไดออกไซดและน้ําแตใน
ความเปนจริงแลวการเผาไหมในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วๆไป จะเปนการเผาไหมไมสมบูรณ คือมี
ออกซิเจนไมเพียงพอเนื่องจากระยะเวลาที่ไฟคุ (Smoldering) อยูนนั้ มีระยะเวลายาวนานกวาชวงที่
มีเปลวไฟ (Flaming) อยูมากจึงเปนเหตุใหเกิดกาซเรือนกระจกประเภทอื่นๆทีน่ อกเหนือจากกาซ
คารบอนไดออกไซด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550) ดังแสดงในตารางที่
ก.7-ก.8 (ภาคผนวก ก)
สําหรับกาซเรือนกระจกที่มุงเนนศึกษา ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด และกาซที่ไมใช
คารบอนไดออกไซด ไดแก กาซมีเทน (CH4) กาซคารบอนมอนออกไซด (CO) กาซไนตรัสออกไซด
(N2O) และกาซไนโตรเจนออกไซดในรูปของไดไนโตรเจนออกไซด (NOx as NO2) โดยอางอิง
สมมติฐานของ IPCC เรื่องการประเมินกาซเรือนกระจกจากเผาไหมวัตถุดิบทางการเกษตร
(Agricultural Residue Burning) เปนแนวทางในการประเมิน วิธกี ารคํานวณใชสมการดังตอไปนี้
Total Carbon Released (tons of C) = Amountof branch and root (tons/Rai)
× Average Dry Matter Content of Residue
× Fraction Actually Burnt in the Field
× Fraction Oxidized
× The Carbon Fraction of Residue

(3 - 3)

17

16
12
28
Total CO Emission = Total Carbon Released × CO Emission Ratio ×
12
Total CH4 Emission = Total Carbon Released × CH4 Emission Ratio ×

(3 - 4)
(3 - 5)
44
28
(3 - 6)

Total N2O Emission = Total Carbon Released × N/C Ratio × N2O Emission Ratio ×

49
14
(3 - 7)

Total NO 2 Emission = Total Carbon Released x N/C Ratio x NO 2 Emission Ratio x

Dry Matter Fraction
Fraction of burnt in area
Fraction of oxidized
Carbon Fraction
N/C Ration

= 0.55
= 0.08
= 0.9
= 0.4649

kg C/kg residue (DM)
(ตารางที่ ก.13, ภาคผนวก ก)
= 0.010 – 0.020

3. สมมติฐานและวิธีการคํานวณการปลอยมลพิษจากสารเคมีที่ใชในการเกษตร
การดูแลรักษายางพาราจําเปนที่จะตองมีการใหปุยและใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและปองกัน
โรคพืชซึ่งสารเคมีจําพวกปุย ที่ใหยางพารานี้มีการสูญเสียโดยการระเหยไปในอากาศซึ่งกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นนี้เรียกวากระบวนการ Soil Emission ซึ่งธาตุอาหารที่สูญเสียไปจะอยูในรูปของ N2O และ
NH3 ดังนัน้ การประเมินการปลดปลอย N2O และ NH3 อางอิงตาม AP-42 ของขอมูลการปลดปลอย
มลพิษของสารเคมีจากองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (USEPA) สามารถหาไดตามสมการ
ตอไปนี้
ปริมาณ Emission N2O จาก กระบวนการ Soil Emission (kg N2O-N ha-1 y-1)
Emission of N2O = [1 + 0.0125 × F]
โดยที่

(3-8)
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= The fertilizer application rate (kg N ha-1 y-1)
= อัตราการใชปุยเทียบเทาไนโตรเจนตอเฮกตารตอป
พื้นที่ 1 เฮกตารเทากับ 6.25 ไร
ปริมาณ Emission NH3 จาก กระบวนการ Soil Emission (NH3 kg/Rai)
F

NH3 Loss (kg/Rai) = %Volatile ×Quantity of N fertilizer (kg/Rai)

(3-9)

โดยที่
%Volatile
= อัตราการสูญเสีย NH3 จากการระเหย (ตารางที่ ก.9, ภาคผนวก ก)
Quantity of N fertilizer = ปริมาณเทียบเทาปุย ไนโตรเจนที่ใช (kg/Rai)
สวนสารเคมีกาํ จัดวัชพืชและปองกันโรคพืชนั้นสารเคมีสว นใหญที่ใชจะมีผลตกคางในดิน
ต่ําสวนใหญมรี ะยะเวลาตกคางไมเกิน 2 ป ก็จะสลายตัวไดเอง(นุชนารถและคณะ, 2548) จึงถือวา
สารเคมีเหลานี้ ไมมีผลกับการปนเปอนในดิน แตอาจจะพิจารณาผลของการระเหยสารประกอบ
อินทรียระเหยงาย (Volatile Organic Compounds, VOCs) ที่เปนองคประกอบภายในของสารเคมี
เหลานี้สูบรรยากาศ ซึ่งจะใชความดันไอเปนฐานในการคํานวณคาการระเหย อางอิงการคํานวณ
ตาม AP-42 ขอมูลการปลดปลอยมลพิษของสารเคมีจากองคกรพิทักษสิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (USEPA)
ดังสมการตอไปนี้
Total Quantity of VOCs (kg) = QEAI (kg) + QEII (kg)
โดยที่
Total of VOCs (kg)
QEAI

(3 –10)

= ปริมาณสาร VOCs ที่ระเหยจากสารเคมีกําจัดวัชพืช
= Quantity of VOCs Emission Active Ingredient (kg)
= ปริมาณสาร VOCs ที่ระเหยจากองคประกอบของสารออกฤทธิ์
(กิโลกรัม)
QEII = Quantity of VOCs Emission Inert Ingredient (kg)
= ปริมาณสาร VOCs ที่ระเหยจากองคประกอบของสารไมออกฤทธิ์
ซึ่งปริมาณ QEAI และ QEII จากองคประกอบทั้งสองชนิดสามารถหาไดจากสมการดังตอไปนี้
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QEAI (kg) = Emission FactorAI (kg/Mg) ×

QEII (kg) =

%Active Ingredient
100

× Quantity Pesticide (Mg)

%VOCs %Inert Ingredient
×
× Quantity Pesticide (kg)
100
100

(3- 11)
(3- 12)

โดยที่
Emission FactorAI = คาการปลดปลอยสาร VOCs ของสารออกฤทธิ,์ กิโลกรัม/เมกะกรัม
Emission FactorAI ขึ้นอยูกบั คาความดันไอของสารเคมี (ตารางที่ ก.11 คาความดันไอของสารเคมี
และคา Emission FactorAI ภาคผนวก ก)
%Active Ingredient = เปอรเซ็นตของสารออกฤทธิ์ (ตารางที่ ก.10, ภาคผนวก ก)
%Inert Ingredient = เปอรเซ็นตของสารไมออกฤทธิ์ (ตารางที่ ก.10, ภาคผนวก ก)
VOCsavg = Average VOCs content of inert portion, %
= เปอรเซ็นตสาร VOCs เฉลี่ยในสารไมออกฤทธิ์
(ตารางที่ ก.12, ภาคผนวกก)
Quantity Pesticide = ปริมาณของสารเคมีกําจัดวัชพืช/ปองกันโรคพืช (เมกะกรัม)
4. สมมติฐานและวิธีการคํานวณการปริมาณมลพิษจากการตรวจวัด
การเผาไหมเชือ้ เพลิงชีวมวลในหมอไอน้าํ เพื่อผลิตไอน้ํานั้นมลสารที่ปลอยออกจากปลอง
จะทําการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศตามวิธมี าตรฐานที่กาํ หนดโดยองคกรพิทกั ษ
สิ่งแวดลอมสหรัฐฯ (USEPA) โดยใชวิธีการของ US.EPA Method 1 ถึง US.EPA Method 4 ดังนี้
US.EPA Method 1 :”Sample and Velocity Traverse for Stationary Source”
US.EPA Method 2 :”Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric
Flow Rate (Type S Pitot Tube)
US.EPA Method 3 :”Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight”
US.EPA Method 4 :”Determination of Moisture Content in Stack Gases”
สมการการคํานวณปริมาณมลสารทางอากาศตางๆ ที่เกิดขึ้น (คํานวณจากผลตรวจวัด)
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Ei = (C × MW × Q st × 3600) /[ 22.4 × ((T + 273) / 273) × 106 ]

(3-13)

โดยที่
Ei
C
MW
Qst
3600
22.4

=
=
=
=
=
=

T
106

=
=

Emissions of pollutant i, kg/hr
Pollutant concentration, ppmv,d
Molecular weight of the pollutant, kg/kg-mole
Actual stack gas volumetric flow rate, m3/s
Conversion factor, s/hr
Volume occupied by one mole of gas at standard temperature
and Pressure (0 °C and 101.3 kPa), m3/kg-mole
Temperature of gas sample, °C
Conversion factor, ppm.kg/kg

สมการการคํานวณปริมาณฝุนละอองที่เกิดขึ้น (คํานวณจากผลการตรวจวัด)

EPM = Q st × CPM × 3.6 × (1 − moistR /100) × [ 273/( 273 + T)]

(3-14)

โดยที่
EPM
Qa
3.6
moistR
273
T

=
=
=
=
=
=

Hourly emissions of PM in kilograms per hour, kg/hr
Actual (ie. wet) cubic meters of exhaust gas per second, m3/s
3600 seconds per hour multiplied by 0.001 kilograms per gram
Moisture content, %
273 K (°C)
Stack gas temperature, °C

5. สมมติฐานและวิธีการคํานวณอัตราการบรรทุก
สําหรับการขนสงไมยางพาราจากสวนยางสูโรงงานไมยางพาราแปรรูปผูรับเหมาทีท่ ําการ
ขนสงจะเลือกใชรถบรรทุกทีม่ ีลักษณะตางๆกันโดยการศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษาขอมูลเฉลี่ยของการ
ขนสงรถ 3 ชนิดคือ รถกระบะ รถตอนไมและรถหกลอ ซึง่ สามารถคํานวณไดดังสมการตอไปนี้
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n

ACFavg = ∑ (Fi × Ri)

(3-15)

i =1

ACFavg = Average Consumption Fuel, Liter/ton-km
= อัตราการใชเชื้อเพลิงตอการบรรทุกของรถโดยเฉลีย่ , ลิตร/ตัน-กิโลเมตร
Fi
= Fraction of Truck i
= สัดสวนการบรรทุกของรถแตละชนิด
Ri
= Rating of Fuel Loading i, Liter/ton-km
= อัตราการใชเชื้อเพลิงตอการบรรทุกของรถแตละชนิด, ลิตร/ตัน-กิโลเมตร
n

AULTavg = ∑ (Fj× Rj)
j=1

(3-16)

AUCFavg = Average Unloading Consumption Fuel, Liter/ton-km
= อัตราการใชเชื้อเพลิงของรถเปลาโดยเฉลี่ย, ลิตร/ตัน-กิโลเมตร
Fj
= Fraction of Truck j
= สัดสวนการบรรทุกของรถแตละชนิด
Rj
= Rating of Fuel Loading j, Liter/ton-km
= อัตราการใชเชื้อเพลิงของรถเปลาแตละชนิด, ลิตร/ตัน-กิโลเมตร
6. สมมติฐานและวิธีการคํานวณอัตราการระเหยของน้าํ จากเนื้อไม
ขั้นตอนการอบไมเพื่อไลความชื้นของกระบวนการแปรรูปจะตองใหมคี วามชืน้ ในเนือ้ ไม
เหลืออยูไมเกิน 12% ความชื้นที่ระเหยออกไปนั้นถือวาเปนความชื้นทีอ่ ยูในเนื้อไมและความชืน้ ที่
เกิดจากขัน้ ตอนการอัดน้ํายา ดังนัน้ ความชืน้ ที่ระเหยออกไปสามารถคํานวณไดตามสมการตอไปนี้
(45 − Mi)
100

EM

= Wp + MT×

EM

= Evaporation of Moisture, ton
= อัตราการระเหยของความชื้น, ตัน

โดยที่

(3-17)
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Wp
Mi
45

= Water from Passivation, ton
= น้ําจากขัน้ ตอนการอาบน้าํ ยาไม, ตัน
= Moisture of Timber, %
= ความชืน้ ของไมยางพาราแปรรูปหลังการอบ, เปอรเซ็นต
= ความชืน้ ของไมยางพารากอนอบ, เปอรเซ็นต (มูลนิธสิ ิ่งแวดลอมไทย, 2550)

7. สมมติฐานและวิธีการคํานวณพลังงานขาเขาและออกจากกระบวนการผลิต
ในกระบวนการปลูก การตัดโคน การขนสงและการแปรรูป พลังงานขาเขาที่ตองนํามา
คํานวณคือพลังงานความรอนจากการใชนา้ํ มันเชื้อเพลิงประเภทตางๆซึ่งคํานวณไดตามสมการ
ตอไปนี้
QFuel = MFuel×LHVFuel×1000

(3-18)

โดยที่
QFuel = Energy from Fuel, MJ
= พลังงานจากเชื้อเพลิง, เมกกะจูล
MFuel = Mass of Fuel, ton
= ปริมาณเชื้อเพลิงเชื้อเพลิง, ตัน
LHVFuel = Low Heating Value of Fuel, MJ/kg
= คาความรอนต่ําของเชือ้ เพลิง, เมกกะจูลตอกิโลกรัม
ขั้นตอนการอบไมของกระบวนการแปรรูปจะตองใชพลังงานจากการเผาไหมเชื้อเพลิงชีว
มวลในหมอไอน้ําซึง่ สามารถคํานวณไดดังสมการตอไปนี้
Qbiomass = Mbiomass×LHVbiomass×1000
โดยที่
Qbiomass = Energy from biomass, MJ
= พลังงานจากชีวมวล, เมกกะจูล
Mbiomass = Mass of Fuel, ton

(3-19)
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= ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล, ตัน
LHVbiomass = Low Heating Value of biomass, MJ/kg
= คาความรอนต่ําของเชือ้ เพลิงชีวมวล, เมกกะจูลตอกิโลกรัม
กําหนดใหคา ความรอนของเชื้อเพลิง (จากการทดสอบดวยเครื่องบอมบแคลอรีมิเตอร) เปนดังนี้
ปกไมยางพารามีคาความรอนต่ําเทากับ 10.365 MJ/kg, ที่ความชื้น 45%
ขี้เลื่อยไมยางพารามีคาความรอนต่ําเทากับ 17.138 MJ/kg, ที่ความชื้น 35%
ขี้กบไมยางพารามีคาความรอนต่ําเทากับ 17.388 MJ/kg, ที่ความชืน้ 35%
สําหรับพลังงานขาออกของหมอไอน้ํานัน้ สามารถคํานวณไดตามสมการดังตอไปนี้
Hi = Mi×hi×1000

(3-20)

โดยที่
Hi
Mi
hi
i

= Enthalpy of i, MJ
= พลังงานความรอนของ i, เมกกะจูล
= Mass of i, ton
= ปริมาณของ i, ตัน
= Specific Enthalpy of i, MJ/kg
= เอนทาลปของ i, เมกกะจูลตอกิโลกรัม
= Superheat steam, Condensate, Blow down water, Feed water
=ไอน้ํารอนยิง่ ยวด คอนเดนเสท น้ําระบาย น้ําปอน

สําหรับพลังงานขาออกของ Flue Gas หาไดจากสมการดังตอไปนี้
Hj = Mj×CP× Tj ×1000
โดยที่
Hj
Mj

= Enthalpy of j, MJ
= พลังงานความรอนของ j, เมกกะจูล
= Mass of j, ton
= ปริมาณของ j, ตัน

(3-21)
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CP
Tj
j

= Specific Heat of j, MJ/kg °K
= คาความรอนจําเพาะ j, เมกกะจูลตอกิโลกรัม
= Temperature of j,°K
= อุณหภูมิของ j,°K
= Flue Gas j
=กาซเสีย j

3.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Impact Assessment)

การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม (Life Cycle Impact Assessment) เปนการประเมินผล
กระทบสิง่ แวดลอมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ จากขอมูลการใชทรัพยากร และการ
ปลอยของเสียหรือสารขาเขาและขาออก ในแตละกระบวนการที่ไดมาจากขั้นตอนการวิเคราะห
บัญชีรายการ ซึ่งการประเมินผลกระทบของการศึกษานี้จะมุง เนนที่ผลกระทบสิง่ แวดลอมขั้นกลาง
(Mid point) โดยวิธกี ารประเมินผลกระทบขัน้ กลางดังกลาวนี้ มี 2 ขั้นตอน ไดแก การจําแนก
ผลกระทบออก เปนหมวดหมู (Classification) และการคํานวณศักยภาพในการเกิดผลกระทบ
(Characterization)
3.4.1 การทํา Characterization

เปนขั้นตอนการนําขอมูลปริมาณสารตางๆ ที่ไดจากการทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมมา
ประเมินผลกระทบเชิงปริมาณตามกลุมของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการประเมินทําไดโดย
การแปลงคาสารแตละตัวในกลุมของผลกระทบเดียวกันใหอยูในรูปตัวเลขที่บอกถึงคาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากสารแตละตัวมีศักยภาพในการกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับที่
แตกตางกัน จึงตองน้ํามาเทียบอางอิงกับสารพื้นฐาน โดยดูจากคาความสามารถในการกอใหเกิด
ผลกระทบ (Potential environment impact) ซึ่งคํานวณจากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคนิคซึ่งการ
คํานวณและการจําแนกกลุมของผลกระทบขั้นกลางในการศึกษานี้จะยึดตามวิธีคาํ นวนมาตรฐานสากล
ที่นยิ มใชกนั อยูปจจุบัน เชน CML หรือ Eco-indicator เปนตน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่สนใจ
คือ ภาวะโลกรอน (Global warming) การกอใหเกิดความเปนกรดในดินและแหลงน้าํ (Acidification)
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของจุลินทรียใ นแหลงน้ํา (Eutrophication) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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เหลานี้เกิดจากการปลดปลอยของมลสารตางๆ การคํานวณผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจะใชสมการ
ดังตอไปนี้ (Daranee, 2003)

EP( j)i = Qi × EF( j)
โดยที่
EP(j)i =
Qi
=
EF(j) =
j

=

(3-22)

the emission’s potential contribution to the environmental impact (j)
the magnitude of emission of substance (i)
the substance’s equivalency factor for the environmental impact
category (j)
Global warming, Acidification, Eutrophication

ในการศึกษาการประเมินวัฎจักรชีวิตและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
ของงานวิจยั นีจ้ ะใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑที่เปน Commercial
Software เชน SimaPro มาชวยสําหรับการศึกษาวิจยั
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ภาพที่ 3.4
ขั้นตอน LCA อธิบายตามมาตรฐาน ISO14040 และ วิธีการเบื้องตนของการทํา
Classification และ Characterization

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2550
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ตารางที่ 3.1
แบบจําลองการวิเคราะห Classification & Characterization ตามแบบของ CML 2
Baseline 2000
Impact Categories
การทําใหโลกรอน
(global warming)
การทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
(ozone layer depletion)
ความเปนพิษตอมนุษย
(human toxicity)
การออกซิเดชันจากปฏิกิริยาแสง-เคมี
(photochemical oxidation)
ภาวะความเปนกรด
(acidification)
การมีสารอาหารของพืชในน้ําเกินสมดุล
(eutrophication)
ความเปนพิษในแหลงน้ําจืด
(fresh water aquatic ecotoxicity)
ความเปนพิษในน้ําทะเล
(marine aquatic ecotoxicity)
ความเปนพิษในดิน
(terrestrial ecotoxicity)

Model

Reference

ตัวยอ

IPCC

(kg of CO2-equivalents)

GWP

WMO
USES-LCA

(kg of CFC-11
equivalents)
(kg of 1,4-DB
equivalents)

ODP
HTP

UNECE Trajectery

(kg of C2H4)

POCP

RAINS 10 Model

(kg of SO2 equivalents)

AP

Based on stoichiometric
Procedure of Heijung
(1992)

(kg of PO4 equivalents)

EP

USES-LCA
USES-LCA
USES-LCA

(kg of 1,4-DB
equivalents)
(kg of 1,4-DB
equivalents)
(kg of 1,4-DB
equivalents)

FRTPinf
MAETPinf
TETPinf

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2550

สําหรับกลุม ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมที่สาํ คัญของโลก และมีความเกีย่ วของกับพารามิเตอรที่ศึกษา
ประกอบดวยกลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมหลัก ดังรายละเอียดตอไปนี(้ มูลนิธิสิ่งแวดลอมไทย2550)
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เกิดจากการสะสมตัวของกาซเรือน
กระจกในบรรยากาศโลก โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล
เชน น้ํามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงานโดยที่กา ซเรือนกระจกจะมีสมบัติดูดกลืน
ความรอนดีมาก จึงสงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศบริเวณผิวโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ เรียก
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ปรากฏการณเชนนี้วา ภาวะเรือนกระจก ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะโลกรอนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบอืน่ ๆ ตามมามากมาย
2. ภาวะโลกรอน (Global warming)
เกิดจากปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งเปนปรากฏการณที่ชั้น
บรรยากาศของโลก ถูกหอหุมดวยกาซเรือนกระจก ทําใหกนั้ รังสีความรอนจากดวงอาทิตยที่ตกลง
บนผิวโลก ไมใหสะทอนกลับขึ้นสูอวกาศ เหมือนเรือนกระจกที่ใชเพาะปลูกตนไมในเขตหนาว ซึง่
พลังงานแสงอาทิตยผา นเขาไปในเรือนกระจกได แตความรอนยังคงอยูภายใน กาซเรือนกระจกที่
สําคัญมี 6 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N2O)
กาซไฮโดรฟลูโอโรคารบอน (HFCs) กาซเปอรฟลูโรคารบอน (PFC) และ กาซซัลเฟอรเฮกซฟลูโอไรด (SF6) โดยเฉพาะอยางยิ่งกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสวนใหญเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
และยานยนต
3. การทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Ozone depletion)
โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทําหนาที่สาํ คัญคือกันรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตยที่
ผานมายังโลกใหเหลือในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนโลก หากโอโซนที่ปกคลุมผิวโลกใน
ระดับชั้นบรรยากาศนี้ลดนอยลงหรือหายไป จะทําใหผิวโลกไดรับรังสีอุลตราไวโอเลตมากเกินไป
และทําใหเปนอันตรายตอมนุษย คือเกิดโรคมะเร็งทางผิวหนัง สาเหตุที่โอโซนลดนอยลงนี้
เนื่องมาจากการทําลายของสารเคมีหลัก คือ สารคลอโรฟลูออโรคารบอนหรือสาร CFCs ทั้งนี้
บริเวณรูรั่วโอโซนนัน้ พบวามีกาซคลอรีนเปนปริมาณ 100-500 เทาของเมื่อเทียบกับในบริเวณอื่น
4. การสิ้นเปลืองทรัพยากร (Resource depletion)
ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมีอยูอยางจํากัด และเปนทรัพยากรที่หายาก เมือ่ ใชแลว
หมดไป ดังนั้นการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของกับแรธาตุหรือทรัพยากรหายากตางๆ จึงจัดเปนผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญอยางหนึ่ง
5. การสิ้นเปลืองพลังงาน (Energy depletion)
พลังงานเปนปจจัยสําคัญตอทุกคนในโลก โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนแหลงพลังงานที่
สําคัญของโลกและเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป การสิ้นเปลืองพลังงานจึงเปนหนึ่งปญหาที่ทวั่ โลก
ใหความสําคัญ เพราะการสิ้นเปลืองพลังงานจัดเปนอีกปจจัยทีท่ ําใหโลกมีอุณหภูมสิ ูงขึ้น
6. การกอใหเกิดความเปนกรดในดินและแหลงน้าํ (Acidification)
การเกิดความเปนกรดในดินและแหลงน้ําสวนหนึง่ มาจากการเกิดภาวะฝนกรด ซึ่งเกิดจาก
การปลอยมลพิษจากรถยนตและโรงงานตางๆ ออกสูอ ากาศ สารพิษทัง้ หลายเหลานี้จะกลายเปน
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สวนหนึง่ ของไอน้ําในกอนเมฆและกอใหเกิดเปนกรด และเมื่อฝนกรดตกลงมา กรดทั้งหมดจะลงสู
ดินและในทะเลสาบ แมนา้ํ และมหาสมุทร หรืออาคารมากมายในเมืองใหญๆ ที่ทาํ ดวยหินปูน และ
หินปูนจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีในฝนกรดทําใหเกิดการสึกกรอน หรือเมื่อฝนกรดซึมลงสูใตพนื้ ดิน
จะกัดกรอนแรธาตุที่มปี ระโยชนในดินและชะพาไป รวมทั้งทําลายใบไม ทําใหพืชเติบโตชา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของน้ําในลําธารและทะเลสาบ นอกจากนี้ฝนกรดสามารถทําลายอาหารตางๆ
เมื่อปลากินเขาไปและทําใหปลาไมสามารถวางไขได
7. ภาวะการเพิม่ ขึ้นของแรธาตุอาหารในแหลงน้าํ (Eutrophication)
ภาวะการเพิม่ ขึ้นของแรธาตุอาหารในแหลงน้าํ เกิดจากการที่มีการปลดปลอยสารอาหาร
ของพืชไปสูสภาพแวดลอมเกินสมดุล ผลที่เกิดตามมาจากการที่มีสารอาหารของพืชมากเกินไป คือ
การเกิดการเจริญเติบโตของพืชตระกูลสาหราย (Algae) ในแหลงน้ําอยางรวดเร็วและทําใหเกิด
ความไมสมดุลของสารอาหารของพืชระหวางในน้ําและในดิน
3.5 การแปลผลการศึกษา (Interpretation)

การแปลผลการศึกษาคือ การวิเคราะหผลลัพธ สรุปผล อธิบายขอจํากัด และการจัดเตรียม
ขอเสนอแนะทีม่ าจากผลลัพธของการทํา LCA ในขั้นตอนที่ผา นมาขางตน ซึง่ การสรุปผลการศึกษา
และการจัดทําขอเสนอและของการศึกษานี้ จะมุงเนนตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงานวิจัย
นั่นคือ การประเมินปริมาณผลกระทบสิง่ แวดลอมที่เกิดขึ้นทัง้ วัฏจักรการผลิตไมยางพารา
อยางไรก็ตาม กอนการแปรผลและสรุปผลของการศึกษาขางตน ยังมีความจําเปนทีต่ องทํา
การวิเคราะห Sensitivity Analysis ของผลการศึกษาที่ได โดยการศึกษานีจ้ ะมุง เนนที่การวิเคราะห
ในประเด็นของอายุของการตัดโคนตนยางพาราซึ่งจะชวยใหสามารถนําผลของ Sensitivity Analysis
มาวิเคราะหและนําเสนอแนวที่เปนทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนผลิตในแตละสวน นอกจากนี้
ผลของการทําสมดุลมวลสารและพลังงานจะสามารถหาประสิทธิภาพของระบบการผลิตเพื่อทําการ
วิเคราะหศักยภาพโดยรวมในการจัดการระบบดังกลาวใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานและลดผล
กระทบสิง่ แวดลอมมากขึน้ อันจะสงผลใหเกิดความพรอมของอุตสาหกรรมรองรับความผันผวนจาก
ปจจัยภายนอกไดมากที่สุด

