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ค ำน ำ 
 

 ความตระหนักของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อปัญหาโลกร้อนซึ่งเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศท าให้เกิดการด าเนินโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างแพร่หลาย องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนให้เกิด
การบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้พัฒนาคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือ
อ้างอิงส าหรับผู้ที่ต้องการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย
ตนเอง  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยวิธีการค านวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าโครงการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการจัดการของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากระเบียบวิธีการลด
ก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพัฒนาขึ้น 
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกของ T-VER มีพ้ืนฐานมาจากระเบียบฯ ของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
Development Mechanism: CDM) ซึ่งเป็นกลไกการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโตซึ่งเป็นระเบียบ
วิธีการค านวณที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดในระดับสากล นอกจากนี้ คู่มือฉบับนี้ยังได้อ้างอิงวิธีการค านวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากคู่มือของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

คู่มือฉบับนี้ได้ก าหนดค่าเบื้องต้นของตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการค านวณไว้ด้วยเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานคู่มือฉบับนี้ต้องเลือกใช้วิธีการค านวณท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ 
โดยลักษณะของกิจกรรมโครงการต้องสอดคล้องกับขอบเขตโครงการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในวิธีการค านวณที่
เลือกใช้ เนื่องจากสมการที่ใช้ในการค านวณของแต่ละวิธีเป็นไปตามสมมติฐานซึ่งก าหนดจากขอบเขตโครงการและ
เงื่อนไขของวิธีการนั้น ๆ  

 
 



1. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากภาคส่วนต่างๆ 
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2. การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่ม

ประสิทธิภาพพลังงาน 
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3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการใช้พลังงานทดแทน
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4. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการจดัการของเสีย
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บทท่ี 1 
แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ดร. พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ 
สํานักวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 ตามท่ีนักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต และระบบนิเวศน้ัน โครงการส่ิงแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program: UNEP) จึงร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(World Meteorological Organization: WMO) จัดต้ัง “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  )Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC)” ข้ึน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ เพื่อรับมือกับ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ซึ่ง IPCC ได้จัดทําคู่มือวิธีการคํานวณปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (IPCC, 1996) (IPCC, 2006) เพื่อใช้ในการทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการรายงานของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 

1.1 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากข้อมูลของ World Resource Institute พบว่าในปี ค.ศ. 2014 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกรวม 48,892.37 MtCO2e (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) (รวม LULUCF1) ประเทศไทย
อยู่ในลําดับท่ี 20 ของโลก โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เท่ากับ 374.38 MtCO2e หรือคิดเป็นร้อย
ละ 0.77 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของโลก ดังตารางท่ี 1.1 
  

                                           
1LULUCF ย่อมาจาก Land Use, Land Use Change and Forestry (การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นท่ีและป่าไม้) 
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ตารางที่ 1.1 ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ 
 

ลําดับ ประเทศ 
ปริมาณการปล่อย GHG 

(MtCO₂₂₂₂e) 
คํานวณรวม LULUCF 

ปริมาณการปล่อย GHG 
(MtCO₂₂₂₂e) 

ไม่คํานวณรวม LULUCF 
รวม (%) 

1 จีน 11,600.63 11,911.71 23.73 
2 สหรัฐอเมริกา 6319.02 6,371.10 12.92 
3 อินเดีย 3202.31 3,079.81 6.55 
4 อินโดนีเซีย 2,471.64 789.48 5.06 
5 รัสเซีย 2,030.14 2,137.83 4.15 
6 บราซิล 1,357.18 1,051.00 2.78 
7 ญี่ปุ่น 1,322.05 1,314.59 2.70 
8 แคนาดา 867.00 745.11 1.77 
9 เยอรมน ี 816.64 854.01 1.67 
10 อิหร่าน 800.68 733.61 1.64 
20 ไทย 374.38 358.42 0.77 
ที่มา: World Resource Institute, 2014 
ในส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจากรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับ

ที่ 2 พบว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงข้ึนจาก 214.09 MtCO2e ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 
เป็น 232.56 MtCO2e ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ดังตารางท่ี 1.2 
 

ตารางท่ี 1.2 ปริมาณการปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกรายสาขาในช่วงปี 2543-2556 

 
ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 



หน้า 1- 3 
 

 
ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 232.56 MtCO2e โดย

พิจารณาจากปริมาณรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 318.66 MtCO2e หักลบกับปริมาณที่ดูดกลับ 
86.10 MtCO2e ภาคพลังงานเป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 236.94 MtCO2e หรือคิดเป็นร้อย
ละ 74.35 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคการเกษตร และภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 50.92 และ 18.98 MtCO2e ตามลําดับ ส่วนภาคท่ีมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดคือภาคการจัดการของเสียโดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 11.83 
MtCO2e ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

 
รูปท่ี 1.1 ปริมาณและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคต่างๆ ปี ค.ศ. 2000 และ 2013 

ท่ีมา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
ภาคพลังงาน 

แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญของภาคพลังงานคือการเผาไหม้เช้ือเพลิงสําหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อน (Public Electricity and Heat Production) โดยในปี ค.ศ. 2013 มีค่าเท่ากับ 98.54 
MtCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 41.59 รองลงมา คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง และอุตสาหกรรมการ
ผลิตและก่อสร้าง มีค่าเท่ากับ 61.18 MtCO2e และ 46.54 MtCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 25.82 และ 19.64 
ตามลําดับ ท้ังน้ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของเช้ือเพลิงมีปริมาณเพียง 10.12 MtCO2e หรือ
ประมาณร้อยละ 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของภาคพลังงาน ดังรูปท่ี 1.2 
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รูปท่ี 1.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานในปี ค.ศ. 2013 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
ภาคเกษตร 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรในปี ค.ศ. 2013 มีปริมาณเท่ากับ 50.92 MtCO2e หรือร้อยละ 
15.98 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงได้แก่ การ
เพาะปลูกข้าว (Rice cultivation) และดินท่ีใช้ในการเกษตร (Agricultation soils) มีปริมาณการปล่อยเท่ากับ 
27.86 MtCO2e (ร้อยละ 54.72) และ 11.69 MtCO2e (ร้อยละ 22.95) ตามลําดับ (รูปที่ 1.3) การเผาเศษวัสดุ
การเกษตรในท่ีโล่งเป็นกิจกรรมท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าท่ีสุดในภาคส่วนน้ี เท่ากับ 1.83 MtCO2e (ร้อยละ 
3.59)   

 
รูปที่ 1.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรในปี ค.ศ. 2013 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกระบวนการอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 2013 มีปริมาณเท่ากับ 18.98 
MtCO2e หรือร้อยละ 5.96 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศ ซึ่งเป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นลําดับที่ 3 รองจากภาคพลังงาน และการเกษตร ตามลําดับ กิจกรรมท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักใน
ภาคส่วนน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral product) มีปริมาณเท่ากับ 18.59 MtCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 97.97 
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ของภาคกระบวนการอุตสาหกรรมน้ี ท้ังน้ีพบว่าอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุดเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (18.38 MtCO2e)  รองลงมาจากผลิตภัณฑ์แร่ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี 
(Chemical industry) และการผลิตโลหะ (Metal production) มีปริมาณเท่ากับ 0.37 MtCO2e (ร้อยละ 1.94) 
และ 0.02 MtCO2e (ร้อยละ 0.09) ตามลําดับ ดังรูปที่ 1.4  

 
รูปท่ี 1.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคกระบวนการอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 2013 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
 
ภาคการจัดการของเสีย 
 กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักของภาคส่วนน้ี ได้แก่ การบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater 
handling) มีปริมาณเท่ากับ 6.38 MtCO2e (ร้อยละ 53.90) และการฝังกลบขยะมูลฝอย (Solid waste disposal 
on land) มีปริมาณเท่ากับ 5.35 MtCO2e (ร้อยละ 45.19) ในขณะท่ีการกําจัดขยะด้วยเตาเผา (Waste 
incineration) เป็นกิจกรรมท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่าสุดในภาคส่วนน้ี เท่ากับ 0.11 MtCO2e (ร้อย
ละ 0.91) (รูปที่ 1.5) 

 
รูปท่ี 1.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการของเสียในปี ค.ศ. 2013 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
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ภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พ้ืนที่และป่าไม้ (LULUCF) 
 จากข้อมูลพบว่านับต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 ภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้ของประเทศไทยเป็น
ภาคท่ีมีการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก และในปี ค.ศ. 2005 เมื่อการปลูกยางพาราถูกรวมอยู่ในการคํานวณ พบว่าทํา
ให้มีการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก ในปี ค.ศ. 2013 ภาค LULUCF มีการดูดกลับสุทธิ
เท่ากับ 86.1 MtCO2e ดังแสดงในรูปท่ี 1.6 (เพิ่มข้ึน 6 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2543) 
 

 
รูปที่ 1.6 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีและป่าไม้ในปี ค.ศ. 2013 

ที่มา: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 2017 
 

การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้คาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทยในอนาคต โดยการคาดการณ์ในทุกสาขาได้ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมตามการคาดการณ์
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ การคาดการณ์การเติบโตผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ของประเทศปี 2557-2579 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 3.94 ต่อปี และอัตราการเพิ่มของประชากร
เฉล่ียร้อยละ 0.03 ต่อปี (ข้อมูลปี 2557) สมมติฐานหรือปัจจัยที่นํามาใช้ในการจําลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
สาขาต่างๆ ได้ยึดตามแผนที่เก่ียวข้อง ในการคาดการณ์ BAU (Business As Usual) 2 น้ีได้กําหนดให้ปี 2548 เป็น
ปีเริ่มต้น BAU เน่ืองจากเป็นปีที่ประเทศไทยยังไม่มีการดําเนินมาตรการที่เก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก  
จากการคาดการณ์พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติจะเพิ่มข้ึนจาก 279.13 MtCO2e ในปี 
2548 เป็น 554.65 MtCO2e ในปี 2573 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.8 ต่อปี ดังรูปท่ี 1.7 

                                           
2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ 
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รูปท่ี 1.7 การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2560 
  
1.2 ภาพรวมแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากเทคโนโลยีต่าง ๆ 

จากการคาดการณ์จะเห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ดังน้ันเพื่อให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการลดก๊าซ
เรือนกระจก ซ่ึงดําเนินการได้ในหลายมาตรการทั้งภาคพลังงาน คมนาคมขนส่ง การจัดการของเสีย การเกษตร 
และภาคป่าไม้ ตัวอย่างมาตรการแสดงดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานนํ้า พลังงานจากของเสีย (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ) พลังงานใต้พิภพ 
การเปล่ียนแปลงชนิดเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเปล่ียนอุปกรณ์จากประสิทธิภาพตํ่าเป็น
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เช่น 

- หม้อนํ้า  
- เครื่องทํานํ้าเย็น  
- หลอดไฟ 
- มอเตอร์ 
- เครื่องอัดอากาศ 

การนําลมร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่ (Waste heat recovery) 
การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) 
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ภาคคมนาคมขนส่ง การใช้ระบบขนส่งมวลชน 
การเปล่ียนเช้ือเพลิงสําหรับยานยนต์ เช่น เปล่ียนจากการใช้นํ้ามันเบนซินเป็น
แก๊สโซฮอล์ หรือการใช้ไบโอดีเซล 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับยานยนต์ 
ภาคการจัดการของเสีย การจัดการนํ้าเสีย เช่น 

- โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง 
- โรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม 
- โรงงานผลิตเอทานอล 
- ฟาร์มสุกร 

การจัดการขยะมูลฝอย เช่น 
- การทําปุ๋ยหมัก 
- การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (RDF) 
- การกําจัดขยะด้วยเตาเผา 
- การหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ 

การจัดการมูลสัตว์ 
ภาคการเกษตร การลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
ภาคป่าไม้ การปลูกป่า 

การรักษาป่า 
 

ตัวอย่างการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

 



 

กรณีไม่มีการดําเนินโครงการ หรือ กรณีฐาน 
CO2 สูงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเช้ือเพลิงหลัก
ย่อยสลายของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กรณีมีการดําเนินโครงการ – โรงงานมีการนําเช้ือเพลิงชีวมวลมาใช้ผลิตไฟฟ้าทําให้ทดแทนการผลิต
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซ
เหลือใช้ทางการเกษตร 
 
1.3 การคํานวณการลดก๊าซเรือนกระจก

 การคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน 
จากการดําเนินโครงการ (Project emission
(Leakage: LE)3 ดังสมการที่ 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ค่าตัวแปรต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
เวลาเดียวกัน ในคู่มือฉบับน้ีจะเน้นการคํานวณเป็นค่
“ในปี y” กํากับ 
 

 

 

รูปท่ี 8 
 
 
  

                                        
3 Leakage หมายถึง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของโครงการท่ีเกิด

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

หรือ กรณีฐาน – โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งปริมาณมากทําให้มีการปล่อยก๊าซ 
ไฟฟ้าซึ่งเช้ือเพลิงหลักที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการปล่อยก๊าซ 

เหลือใช้ทางการเกษตร 
โรงงานมีการนําเช้ือเพลิงชีวมวลมาใช้ผลิตไฟฟ้าทําให้ทดแทนการผลิต

ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซ CO2 และลดการปล่อยก๊าซ CH4 จากการย่อยสลายของเศษวัสดุ

อนกระจก 

ลดก๊าซเรือนกระจกจากการทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐาน (Baseline emission: BE) และผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(Project emission: PE) กับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังสมการที่ 1 และรูปที่ 8 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/ดูดกลับได้มีหน่วยเป็นตัน

ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคํานวณ BE PE LE ต้องเป็นค่าท่ีตรวจวัด
ในคู่มือฉบับน้ีจะเน้นการคํานวณเป็นค่ารายปีที่เริ่มต้นและส้ินสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้คําว่า 

 
8 หลักการคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ 

   

                                           
จากกิจกรรมของโครงการท่ีเกิดนอกขอบเขตโครงการ เช่น การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้รถบรรทุกขนส่งชีวมวลมายัง
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โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งปริมาณมากทําให้มีการปล่อยก๊าซ 
เป็นเช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการปล่อยก๊าซ CH4 จากการ

โรงงานมีการนําเช้ือเพลิงชีวมวลมาใช้ผลิตไฟฟ้าทําให้ทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากการย่อยสลายของเศษวัสดุ

จากการทําโครงการลดก๊าซเรือนกระจกน้ันจะคิดจากส่วนต่าง
และผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
ดูดกลับได้มีหน่วยเป็นตัน

ต้องเป็นค่าท่ีตรวจวัด/บันทึกในช่วง
ารายปีท่ีเร่ิมต้นและส้ินสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้คําว่า 

....สมการที่ 1-1 

 

จากการใช้รถบรรทุกขนส่งชีวมวลมายัง
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ตัวอย่างแนวคิดการคํานวณการลดก๊าซเรือนกระจก 
- โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ 

 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ เช่น 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วงหยุดเดิน
ระบบ 

  

- โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพท่ีได้จากนํ้าเสียของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีฐาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ 

 
 
  

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 
- ก ารปล่อยก๊าซ เรื อนกระจกจากการ ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในนํ้าเสียแบบไร้อากาศ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ 
เช่น การใช้ไฟฟ้าของเครื่องสูบนํ้า เครื่องเป่าลม การ
รั่วไหลของก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้
อากาศ 
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ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อนท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันในการคํานวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจึงให้คํานวณเป็นปริมาณเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลก
ร้อนของก๊าซแต่ละชนิดเป็นตัวคูณ (Global Warming Potential: GWP) สําหรับค่าศักยภาพในการทําให้เกิด
ภาวะโลกร้อนตามรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่ง IPCC เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลเชิง
วิทยาศาสตร์ในการดําเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกําหนดระเบียบวิธีในการคํานวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแต่ละประเทศต้องใช้ในการจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
แสดงดังตารางท่ี 1.4  
 
ตารางที่ 1.4 ค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด 

ก๊าซเรือนกระจก สูตรเคมี ค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนในช่วงเวลา 100 ปี 
รายงานฉบับที่ 2 

(Second 
Assessment 
Report: SAR) 

รายงานฉบับที่ 4 
(Fourth 

Assessment 
Report: AR4) 

รายงานฉบับที่ 5 
(Fifth 

Assessment 
Report: AR5) 

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 1 1 1 
มีเทน CH4 21 25 28 
ไนตรัสออกไซด์ N2O 310 298 265 
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFCs 140-11,700 124-14,800 4-12,400 
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน PFCs 6,500-9,200 7,390-12,200 6,630-11,100 
ซัลเฟอร์เฮกซะ
ฟลูออไรด์ 

SF6 23,900 22,800 23,500 

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ NF3 - 17,200 16,100 
ที่มา: IPCC, 2007 และ 2013 
 

สมการที่ใช้ในการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน การดําเนินโครงการ และ
กิจกรรมของโครงการที่เกิดนอกขอบเขตโครงการท่ีใช้งานมากที่สุด ได้แก่ การคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล การใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการขนส่งวัตถุดิบนอก
ขอบเขตโครงการ เช่น การใช้รถบรรทุกขนส่งชีวมวลจากแหล่งจําหน่ายมายังโรงงาน  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลของกรณีฐาน/การดําเนินโครงการ และ
นอกขอบเขตโครงการ คํานวณได้จากข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ค่าความร้อนสุทธิของเช้ือเพลิง และค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ ดังสมการที่ 1-2 สมการที่ 1-3 และสมการท่ี 1-4 
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สําหรับกรณีฐาน 
BEFF,y = ∑∑∑∑(FCBE,i,yx (NCVi,y  x 10-6) x EFCO2,i)x 10-3  ---------------สมการท่ี 1-2 

โดยท่ี 
BEFF,y =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในปี y (tCO2/year) 
FCBE,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท y  ในปี  i 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ) 

 

สําหรับกรณีการดําเนินโครงการ 
PEFF,y = ∑∑∑∑(FCPJ,i,yx (NCVi,y  x 10-6) x EFCO2,i)x 10-3  ---------------สมการที่ 1-3 

โดยท่ี 
PEFF,y =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในปี y (tCO2/year) 
FCPJ,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i จากการดําเนินโครงการในปี y 

(unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท y  ในปี  i 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เ ช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i 

(kgCO2/TJ) 
 

สําหรับกรณีที่เกิดข้ึนนอกขอบเขตโครงการ 
LEFF,y = ∑∑∑∑(FCTR,i,yx (NCVi,y  x 10-6) x EFCO2,i)x 10-3  ---------------สมการท่ี 1-4 

โดยท่ี 
LEFF,y =  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการ  

 ในปี y (tCO2/year) 
FCTR,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i จากการดําเนินโครงการในปี y 

(unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท y  ในปี  i 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เ ช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i 

(kgCO2/TJ) 
 
ข้อมูลค่าความร้อนสุทธิสามารถหาได้จากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-พฤศจิกายน 
2560 แสดงค่าความร้อนสุทธิ ดังตารางท่ี 1.5 
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ตารางที่ 1.5 ค่าความร้อนสุทธิของเช้ือเพลิง 

ประเภท (หน่วย) 
กิโลแคลอร่ี/

หน่วย 
(kcal/unit) 

ตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ/ล้าน

หน่วย 
(toe/106 
UNIT) 

เมกะจูล/
หน่วย 

(MJ/UNIT) 

พันบีทียู/
หน่วย (103 
Btu/UNIT) 

TYPE (UNIT) 

พลังงานเชิงพาณิชย์   
COMMERCIAL 
ENERGY 

1. นํ้ามันดิบ (ลิตร) 8680 860.00 36.33 34.44 1. CRUDE OIL (litre) 
2. คอนเดนเสท 
(ลิตร) 

7900 782.72 33.07 31.35 2. CONDENSATE 
(litre) 

3. ก๊าซธรรมชาติ 3. NATURAL GAS 
  3.1 ช้ืน (ลูกบาศก์
ฟุต) 

248 24.57 1.04 0.98   3.1 WET (scf.) 

  3.2 แห้ง 
(ลูกบาศก์ฟุต) 

244 24.18 1.02 0.97   3.2 DRY (scf.) 

4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
  

4. PETROLEUM 
PRODUCTS 

  4.1 ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 
(ลิตร) 

6360 630.14 26.62 25.24   4.1 LPG (litre) 

  4.2 นํ้ามันเบนซิน 
(ลิตร) 

7520 745.07 31.48 29.84   4.2 GASOLINE 
(litre) 

  4.3 นํ้ามัน
เครื่องบิน (ลิตร) 

8250 817.40 34.53 32.74   4.3 JET FUEL 
(litre) 

  4.4 นํ้ามันก๊าด 
(ลิตร) 

8250 817.40 34.53 32.74   4.4 KEROSENE 
(litre) 

  4.5 นํ้ามันดีเซล 
(ลิตร) 

8700 861.98 36.42 34.52   4.5 DIESEL (litre) 

  4.6 นํ้ามันเตา 
(ลิตร) 

9500 941.24 39.77 37.70   4.6 FUEL OIL 
(litre) 

  4.7 ยางมะตอย 
(ลิตร) 

9840 974.93 41.19 39.05   4.7 BITUMEN 
(litre) 

  4.8 ปิโตรเลียม
โค๊ก (กก.) 

8400 832.26 35.16 33.33   4.8 PETROLEUM 
COKE (kg.) 
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ประเภท (หน่วย) 
กิโลแคลอร่ี/

หน่วย 
(kcal/unit) 

ตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ/ล้าน

หน่วย 
(toe/106 
UNIT) 

เมกะจูล/
หน่วย 

(MJ/UNIT) 

พันบีทียู/
หน่วย (103 
Btu/UNIT) 

TYPE (UNIT) 

5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์
ช่ัวโมง) 

860 85.21 3.60 3.41 5. ELECTRICITY 
(kWh) 

6. ไฟฟ้าพลังนํ้า 
(กิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

2236 221.54 9.36 8.87 6. 
HYDROELECTRICITY 
(kWh) 

7. พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ 
(กิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

9500 941.24 39.77 37.70 7. GEOTHERMAL 
(kWh) 

8. ถ่านหินนําเข้า 
(กก.) 

6300 624.19 26.37 25.00 8. COAL IMPORT 
(kg.) 

9. ถ่านโค๊ก (กก.) 6600 653.92 27.63 26.19 9. COKE (kg.) 

10. แอนทราไซต์ 
(กก.) 

7500 743.09 31.40 29.76 10. ANTRACITE (kg.) 

11. อีเทน (กก.) 11203 1110.05 46.89 44.45 11. ETHANE (kg.) 

12. โปรเพน (กก.) 11256 1115.34 47.11 44.67 12. PROPANE (kg.) 

13. ลิกไนต์ 13. LIGNITE 
  13.1 ล้ี (กก.) 4400 435.94 18.42 17.46   13.1 LI (kg.) 

  13.2 กระบ่ี (กก.) 2600 257.60 10.88 10.32   13.2 KRABI (kg.) 

  13.3 แม่เมาะ 
(กก.) 

2500 247.70 10.47 9.92   13.3 MAE MOH 
(kg.) 

  13.4 แจ้คอน 
(กก.) 

3610 357.67 15.11 14.32   13.4 CHAE KHON 
(kg.) 

พลังงานใหม่และหมุนเวียน  
NEW & 
RENEWABLE 
ENERGY 

1. ฟืน (กก.) 3820 378.48 15.99 15.16 1. FUEL WOOD 
(kg.) 

2. ถ่าน (กก.) 6900 683.64 28.88 27.38 2. CHARCOAL (kg.) 

3. แกลบ (กก.) 3440 340.83 14.40 13.65 3. PADDY HUSK 
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ประเภท (หน่วย) 
กิโลแคลอร่ี/

หน่วย 
(kcal/unit) 

ตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ/ล้าน

หน่วย 
(toe/106 
UNIT) 

เมกะจูล/
หน่วย 

(MJ/UNIT) 

พันบีทียู/
หน่วย (103 
Btu/UNIT) 

TYPE (UNIT) 

(kg.) 

4. กากอ้อย (กก.) 1800 178.34 7.53 7.14 4. BAGASSE (kg.) 

5. ขยะ (กก.) 1160 114.93 4.86 4.60 5. GARBAGE (kg.) 

6. ข้ีเล่ือย (กก.) 2600 257.60 10.88 10.32 6. SAW DUST (kg.) 

7. วัสดุเหลือใช้ 
(กก.) 

3030 300.21 12.68 12.02 7. AGRICULTURAL 
WASTE (kg.) 

8. ก๊าซชีวภาพ 
(ลูกบาศก์เมตร) 

5000 495.39 20.93 19.84 8. BIOGAS (m) 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560 
 
 สําหรับข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลสามารถหาได้จาก 2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories โดยเลือกใช้ค่ากลาง (Default value) ดัง
ตารางที่ 1.6  
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ตารางที่ 1.6 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

Fuel 

Default carbon 

content 

(kg/GJ) 

Default carbon 

oxidation 

factor 

Effective CO2 emission factor (kg/TJ) 

Default Emission 

Factor 

95% confidence 

interval 

A B 
C = A*B*44/ 

12*1000 
Lower Upper 

Crude Oil  20.0 1 73300 71100 75500 

Orimulsion  21.0 1 77000 69300 85400 

Natural Gas Liquids 17.5 1 64200 58300 70400 

G
as
o
lin
e Motor Gasoline 18.9 1 69300 67500 73000 

Aviation Gasoline 19.1 1 70000 67500 73000 

Jet Gasoline 19.1 1 70000 67500 73000 

Jet Kerosene 19.5 1 71500 69700 74400 

Other Kerosene 19.6 1 71900 70800 73700 

Shale Oil  20.0 1 73300 67800 79200 

Gas/ Diesel Oil 20.2 1 74100 72600 74800 

Residual Fuel Oil 21.1 1 77400 75500 78800 

Liquefied Petroleum Gases 17.2 1 63100 61600 65600 

Ethane  16.8 1 61600 56500 68600 

Naphtha  20.0 1 73300 69300 76300 

Bitumen  22.0 1 80700 73000 89900 

Lubricants  20.0 1 73300 71900 75200 

Petroleum Coke 26.6 1 97500 82900 115000 

Refinery Feedstocks 20.0 1 73300 68900 76600 

O
th
er
 O
il Refinery Gas 15.7 1 57600 48200 69000 

Paraffin Waxes 20.0 1 73300 72200 74400 

White Spirit and SBP 20.0 1 73300 72200 74400 

Other Petroleum Products  20.0 1 73300 72200 74400 

Anthracite  26.8 1 98300 94600 101000 

Coking Coal 25.8 1 94600 87300 101000 

Other Bituminous Coal 25.8 1 94600 89500 99700 

Sub-Bituminous Coal 26.2 1 96100 92800 100000 
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Fuel 

Default carbon 

content 

(kg/GJ) 

Default carbon 

oxidation 

factor 

Effective CO2 emission factor (kg/TJ) 

Default Emission 

Factor 

95% confidence 

interval 

A B 
C = A*B*44/ 

12*1000 
Lower Upper 

Lignite  27.6 1 101000 90900 115000 

Oil Shale and Tar Sands 29.1 1 107000 90200 125000 

Brown Coal Briquettes 26.6 1 97500 87300 109000 

Patent Fuel  26.6 1 97500 87300 109000 

C
o
ke
 

Coke Oven Coke 

and Lignite Coke 

29.2 1 107000 95700 119000 

Gas Coke 29.2 1 107000 95700 119000 

Coal Tar  22.0 1 80700 68200 95300 

D
er
iv
ed
 G
as
es
 Gas Works Gas 12.1 1 44400 37300 54100 

Coke Oven Gas 12.1 1 44400 37300 54100 

Blast Furnace Gas 70.8 1 260000 219000 308000 

Oxygen Steel 

Furnace Gas 

49.6 1 182000 145000 202000 

Natural Gas  15.3 1 56100 54300 58300 

Municipal Wastes  

(non-biomass fraction) 

25.0 1 91700 73300 121000 

Industrial Wastes 39.0 1 143000 110000 183000 

Waste Oils  20.0 1 73300 72200 74400 

Peat  28.9 1 106000 100000 108000 

S
o
lid
 B
io
fu
el
s 

Wood/ Wood Waste 30.5 1 112000 95000 132000 

Sulphitelyes (Black 

Liquor) 

26.0 1 95300 80700 110000 

Other Primary Solid 

Biomass 

27.3 1 100000 84700 117000 

Charcoal 30.5 1 112000 95000 132000 

L
iq
u
id
 

B
io
fu
el
s 

Biogasoline 19.3 1 70800 59800 84300 

Biodiesels 19.3 1 70800 59800 84300 

Other Liquid Biofuels 21.7 1 79600 67100 95300 
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Fuel 

Default carbon 

content 

(kg/GJ) 

Default carbon 

oxidation 

factor 

Effective CO2 emission factor (kg/TJ) 

Default Emission 

Factor 

95% confidence 

interval 

A B 
C = A*B*44/ 

12*1000 
Lower Upper 

G
as
 

B
io
m
as
s Landfill Gas 14.9 1 54600 46200 66000 

Sludge Gas 14.9 1 54600 46200 66000 

Other Biogas 14.9 1 54600 46200 66000 

O
th
er
 

n
o
n
-f
o
ss
il Municipal Wastes 

(biomass fraction) 

27.3 1 100000 84700 117000 

ที่มา  : IPCC, 2006 (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy, 
Table 1.4) 
 

ในการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรณีฐาน/การดําเนิน

โครงการจะคํานวณได้จากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต

พลังงานไฟฟ้า ดังสมการท่ี 1-5 และสมการท่ี 1-6 
สําหรับกรณีฐาน 
BEEL,y = (ECBE,y x 10-3) x EFElec      -------------------สมการที่ 1-5 

โดยท่ี 
BEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปี y (tCO2/year) 
ECBE,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับกรณีฐาน ในปี y (kWh/year) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

สําหรับกรณีการดําเนินโครงการ 
PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFElec      -------------------สมการที่ 1-6 

โดยท่ี 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 
ECPJ,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
ในการคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของประเทศไทยสําหรับ

กรณีฐานหรือจากการดําเนินโครงการสามารถใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (Grid Emission Factor) ท่ีประกาศโดย อบก. ซึ่งอ้างอิงวิธีการคํานวณจากระเบียบวิธีการของ 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) คือ Methodological Tool: 
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Tool to calculate the emission factor for an electricity system ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวคํานวณจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่ได้จากฐานข้อมูล
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค่าที่คํานวณโดยใช้ข้อมูลของปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 สําหรับ
โครงการท่ัวไป มีค่าเท่ากับ 0.5664 tCO2/MWh และค่าสําหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน มีค่าเท่ากับ 0.5692 tCO2/MWh (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 
2560)  

 
1.4 วิธีการใช้งานคู่มือและตัวอย่างการคํานวณ 

คู่มือฉบับน้ีอ้างอิงวิธีการคํานวณส่วนใหญ่จากระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  
T-VER) ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกพัฒนาข้ึน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
ของกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้พิธีสารเกียวโตซึ่ง
เป็นระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสุดในระดับสากล และวิธีการคํานวณของ IPCC 
เน้ือหาของแต่ละบทประกอบด้วยหลักการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก วิธีประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก รวมท้ังตัวอย่างโครงการ ซ่ึงก่อนท่ีจะใช้งานวิธีการคํานวณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าลักษณะของกิจกรรมท่ี
จะทําการคํานวณมีความสอดคล้องกับขอบเขตโครงการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้สําหรับวิธีการน้ัน ๆ หรือไม่  

วิธีการคํานวณของคู่มือฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 3 บท (บทที่ 2-4) ตามประเภทกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการจัดการของเสีย คู่มือฉบับน้ียังไม่ได้รวมวิธีการคํานวณ
สําหรับโครงการภาคป่าไม้ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศไปเก็บไว้ในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ เน่ืองจาก
ลักษณะกิจกรรมและวิธีการคํานวณของโครงการภาคป่าไม้มีความแตกต่างจากภาคพลังงานและของเสียมาก โดย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจะจัดพิมพ์เป็นคู่มือแยกต่างหาก ตัวอย่างการใช้วิธีการในคู่มือฉบับน้ีสําหรับ
การคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก แสดงดังตัวอย่างโครงการ ดังน้ี 
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ตัวอย่างการคํานวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

 
 

รายละเอียดโครงการ 
โครงการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปิดไร้อากาศ (Covered Lagoon) แทนระบบ

เดิมที่เป็นบ่อเปิดความลึกมากกว่า 3 เมตร ซึ่งปล่อยก๊าซชีวภาพ (Biogas)  ออกสู่บรรยากาศ โครงการติดต้ังเครื่อง
เป่าลม (blower) เพื่อรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า โครงการมีระบบเผา
ทําลายแบบ Open Flare แต่ยังไม่มีการเผาทําลายก๊าซชีวภาพเน่ืองจากนอกจากโครงการจําหน่ายก๊าซชีวภาพ
ให้กับโรงงานข้างเคียงนําไปใช้ผลิตพลังงานความร้อนแล้วยังนําก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์
ผลิตไฟฟ้า (gas engine) ของโครงการอีกด้วย ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปิดไร้อากาศของโครงการสามารถรองรับ
นํ้าเสียได้ 850,000 m3/year ปริมาณสารอินทรีย์ในรูป COD ของนํ้าเสียที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้
อากาศ (CODinf,PJ,WWTP) เท่ากับ 25,000 mg/l และค่า COD ของนํ้าเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้
อากาศ (CODeff,PJ,WWTP) เท่ากับ 5,000 mg/l 
ประเภทกิจกรรมโครงการ 

การจัดการของเสียโดยการหมักนํ้าเสียแบบไร้อากาศ  
การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานน้ัน จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากการกระบวนการ
บําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศ โดยคิดจากปริมาณความสารอินทรีย์ (COD Loading) ท่ีถูกย่อยไปเป็นก๊าซมีเทน 

สูตรการคํานวณ 
 

BEy = BEww,treatment,y 
BEww,treatment,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,WWTP – CODeff,PJ,WWTP) x MCFBL x UFBL x Bo x GWPCH4,y x 10-6 
โดยท่ี    
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year) 
BEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 

 
  

โครงการเก็บกักก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวแปร รายละเอียด  ค่า หน่วย 
Qww,PJ,y ปริมาณนํ้าเสียของโครงการท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

แบบไร้อากาศในปี 2556 
=  850,000 m3/year 

CODinf,PJ,WWTP ค่าเฉล่ีย COD ของนํ้าเสียท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศ ในป ี2556 

= 25,000 mg/l 

CODeff,PJ,WWTP ค่าเฉล่ีย COD ของนํ้าเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
แบบไร้อากาศในปี 2556 

= 5,000 mg/l 

MCFBL ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการบําบัด
น้ําเสียแบบไร้อากาศในกรณีฐาน (กําหนด Default 0.80) 

= 0.80  - 

UFBL ค่า Model correction factor สําหรับความไม่แน่นอนของ
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศในกรณีฐาน 
(กําหนด Default 0.89) 

= 0.89  - 

GWPCH4,y ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมเีทน = 25 tCO2e/tCH4 

Bo อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ
ไร้อากาศ 

= 0.25 kgCH4/kgCODremoval 

 

แทนค่าสูตรการคํานวณ 
BEww,treatment,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,WWTP – CODeff,PJ,WWTP) x MCFBL x UFBL x Bo x GWPCH4,y x 10-6 
 = 850,000 m3/year x (25, 000- 5,000 mg/l) x 0.80 x 0.89 x 0.25 kgCH4/kgCODremoval x  

25 tCO2e/tCH4 x 10-6 
 = 75,650.00 tCO2e/year 
BEy = BEww,treatment,y 

 75,650.00 tCO2e/year 
 

การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการน้ัน จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากก๊าซ

ชีวภาพที่ร่ัวไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บและจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพ ซึ่งโครงการมีการจําหน่ายก๊าซ
ชีวภาพให้กับโรงงานข้างเคียงและนําก๊าซชีวภาพที่ได้มาผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ได้มีการเผาทําลาย 

สูตรการคํานวณ 
PEy = PEleak,y + PEflare,y 
PEleak,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,WWTP – CODeff,PJ,WWTP) x MCFPJ x (1 – CFE) x UF x Bo x GWPCH4,y x 10-6 
PEflare,y = VCH4,biogas,y x (1 – FE) x GWPCH4,y 
โดยท่ี  
PEy 

 
= 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/y) 

PEleak,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวมในปี y (tCO2e/y) 
PEflare,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพ ในปี y (tCO2e/y)  
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ตัวแปร รายละเอียด  ค่า หน่วย 
Qww,treatment,y ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบบําบัด ในปีที่ y =   850,000 m3/year 

CODinf,PJ,WWTP ค่าเฉล่ีย COD ของนํ้าเสียท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 
ในปี y 

= 25,000 mg/l 

CODeff,PJ,WWTP ค่าเฉล่ีย COD ของน้ําเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y = 5,000 mg/l 

MCFPJ ค่า Methane Correction Factor สําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบ
ไร้อากาศของโครงการ (กําหนด Default 0.80) 

= 0.80  - 

CFE ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บก๊าซมีเทนสําหรับกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
แบบไร้อากาศของโครงการ (กําหนด Default 0.90) 

= 0.90  - 

UFPJ ค่า Model correction factor สําหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการ
บําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (กําหนด Default 1.12) 

= 1.12  - 

GWPCH4,y ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมเีทน = 25 tCO2e/tCH4 

Bo อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศ  = 0.25 kgCH4/kg 
CODremoval 

VCH4,biogas,y ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเข้าสู่ระบบเผาทําลาย ในปี y = 0 tCH4/year 

FE ค่าประสิทธิภาพในการเผาทําลายก๊าซมีเทนของระบบเผาทําลาย ในปี y 
ในกรณ ีOpen Flare Efficiency 

= 0.50 - 

 หรือ ในกรณ ีEnclosed Flare Efficiency = 0.90 - 
 
แทนค่าสูตรการคํานวณ 

PEleak,y =  Qww,treatment,y x (CODinf,PJ,WWTP – CODeff,PJ,WWTP) x MCFPJ x (1 – CFE) x UF x Bo x GWPCH4,y x 10-6 
   

 
850,000 m3/y x (25,000-5,000 mg/l) x 0.80 x (1 – 0.9) x 1.12 x 0.25 kgCH4/kgCODremoval x  
25 tCO2e/tCH4 x 10-6 

 =  9,520.00 tCO2e/year 
PEflare,y =  VCH4,biogas,y x (1 – FE) x GWPCH4,y 
   0.00 tCH4 x (1 – 0.5) x 25 tCO2e/tCH4 
 =  0.00 tCO2e/year 
PEy =  PEleak,y + PEflare,y 
   9,520.00 tCO2e/year + 0.00 tCO2e/year 
 =  9,520.00 tCO2e/year 

 
การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

ไม่มีการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
การคํานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

สูตรการคํานวณ 
ERy = BEy - PEy - LEy 

โดยท่ี  
ERy 

 
= 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) 
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BEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year) 
PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการในปี y (tCO2e/year)   
LEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปีy (tCO2e/year) 

แทนค่าสูตรการคํานวณ 
ERy = BEy - PEy  

 = 75,650.00 tCO2e/year - 9,520.00 tCO2e/year 
 = 66,130.00 tCO2e/year 

ดังน้ัน โครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 66,130 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีโครงการมีการนําก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานความ

ร้อนน้ัน จําเป็นจะต้องคํานวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมต่อเน่ืองดังกล่าวด้วย  
 
 

กรณีที่มีการนําก๊าซชีวภาพท่ีรวบรวมจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จําหน่ายให้กับระบบสายส่ง โครงการจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย 
 

การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานน้ัน จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่ง โดยคิดเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากก๊าซชีวภาพ 
สูตรการคํานวณ 

BEy = BEEG,y 
BEEG,y = (EGPJ,y x 10-3) x EF 
โดยท่ี  
BEy 

 
= 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/y)  

BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่งในปี y 
 

ตัวแปร รายละเอียด  ค่า หน่วย 

EGPJ,,y ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีผลิตได้จากการดําเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนใน
ปี y 

=  15,840,000  kWh/year 

EFElec ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh)   0.5664* tCO2/MWh 

* องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2560 
 

แทนค่าสูตรการคํานวณ 
BEEG,y = (EGPJ,y x 10-3) x EFGrid,CM,y 
 = (15,840,000 kWh/year x 10-3) x 0.5664 tCO2/MWh 
 = 8,971.78 tCO2/year 
BEy = BEEG,y 
 = 8,971.78 tCO2/year 

โครงการนําก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศมาผลิตพลังงานไฟฟ้าจําหน่ายให้กับระบบสายส่ง 
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การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ (Project Emission) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการน้ัน จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) ในกรณีที่ระบบของโครงการมีการใช้พลังงานไฟฟ้า หรือการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
สูตรการคํานวณ 

PEy = PEFF,y + PEEL,y 
PEFF,y = ∑)FCPJ,i,y x NCVi,y x EFCO2,i,y) x 10-3

 

PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFGrid,CM,y 
โดยท่ี  
PEy 

 
= 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 

PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 

 
ตัวแปร รายละเอียด  ค่า หน่วย 

FCPJ,i,y ปริมาณการใช้น้ํามันดเีซล สําหรับการดําเนินโครงการ ในป ีy   50,000 l/year 

NCVi,y ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของน้ํามันดีเซล ในปี y   36.42 MJ/l 

EFCO2,i,y ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการสันดาปน้ํามันดีเซลในปี y   0.0741 kgCO2/MJ 

ECPJ,y ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ ในป ีy   1,500,000 kWh/year 

EFGrid,CM,y ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ในป ีy   0.5664 tCO2/MWh 

 
แทนค่าสูตรการคํานวณ 

PEFF,y = ∑)FCPJ,i,y x NCVi,y x EFCO2,i,y) x 10-3 
 = 50,000 l/year x 36.42 MJ/l x 0.0741 kgCO2/MJ x 10-3 
 = 134.94 tCO2/year 
PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFGrid,CM,y 
 = (1,500,000 kWh/year x 10-3) x 0.5664 tCO2/MWh 
 = 849.60 tCO2/year 
PEy = PEFF,y + PEEL,y 
 = 134.93 tCO2/year + 849.60 tCO2/year 
 = 984.54 tCO2/year 

 
การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission) 

- ไม่มีการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง 
 
การคํานวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction) 

สูตรการคํานวณ 
ERy = BEy - PEy - LEy 



หน้า 1- 25 
 

โดยท่ี  
ERy 

 
= 

 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2e/year) 

BEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2e/year) 
PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการในปี y (tCO2e/year)   
LEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปีy (tCO2e/year) 

 
แทนค่าสูตรการคํานวณ 

ERy = BEy - PEy  
 = 8,971.78 tCO2e/year – 984.54 tCO2e/year 
 = 7,987.24 tCO2e/year 

 
ดังน้ัน โครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 7,987 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
 

หากคิดรวมการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเก็บกักก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศเพื่อนํามา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งจําหน่าย โครงการสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการเก็บกักก๊าซมีเทนจากระบบบําบัดนํ้า
เสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า 66,130 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และลดก๊าซเรือน
กระจกจากการนําก๊าซมีเทนที่กักเก็บได้มาผลิตพลังงานไฟฟ้า 7,987 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี รวม
เท่ากับ 74,117 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
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บทท่ี 2 
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

ดร. สาธิต เนียมสุวรรณ 
ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ 

นายจักรพงษ์ แย้มย้ิม 
นายภัทรภณ คล้ายกุล 

สํานักวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

2.1 หลักการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 
 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) หมายถึงการใช้พลังงานต่อหน่วยของการผลิต 
กิจกรรม พื้นท่ี เวลา การบริการ หรือหน่วยอ่ืนใดลดลงเม่ือเทียบกับการใช้พลังงานก่อนดําเนินกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมแสดงดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในรูปแบบของค่าการใช้
พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) หรือความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสามารถดําเนินการได้หลายวิธีแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ดังน้ี 
 1) การเปล่ียนไปใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงข้ึน เช่น การเปล่ียน
หลอดไฟเป็นหลอดแบบ LED (light-emitting diode) การเปล่ียนบัลลาสต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
เปล่ียนเครื่องปรับอากาศเป็นแบบเบอร์ 5 การเปล่ียนไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง การเปล่ียนเครื่องจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงข้ึน เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2.2-2.5 
 2) การปรับปรุงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตหรือใช้พลังงาน เช่น การนําความร้อนเหลือท้ิงมาใช้
ประโยชน์ (Waste Heat Recovery) สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-generation Power Plant) 
แทนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (Thermal Power Plant) การติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Variable Speed Drive: VSD) เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 2.6-2.7 
 3) การปรับปรุงการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรท่ีมีอยู่เดิม เช่น การขับรถในอัตราความเร็วท่ี
เหมาะสม การล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจํา การหล่อล่ืนเครื่องกลอยู่เสมอ เป็นต้น 

สําหรับการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานน้ันจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนจากกิจกรรมท่ีดําเนินการใน 3 แนวทางข้างต้น โดยเป็นผลมาจากการลด
การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้
จากกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสามารถประเมินได้ตามหลักการ ดังน้ี 

1) ประเมินจากพลังงานความร้อนท่ีใช้ลดลง การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเบ้ืองต้นจาก
การลดการใช้พลังงานความร้อนสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างของสมการท่ี 1-2 และ 1-3 

2) ประเมินจากพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกเบ้ืองต้นจากการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถคํานวณได้จากส่วนต่างของสมการท่ี 1-4 และ 1-5 

3) ประเมินจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 2.2 (ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) หัวข้อ 2.3 (ระบบ
ทําความเย็น) หัวข้อ 2.4 (ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า) หัวข้อ 2.5 (เครื่องสํารองไฟฟ้า) หัวข้อ 2.6 (ระบบการนําความ
ร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์) 

4) ประเมินจากค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ค่าการใช้
พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) มีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับว่าเป็นการผลิตพลังงาน
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ความร้อนหรือไฟฟ้าและใช้เช้ือเพลิงหรือไฟฟ้าในการผลิต ค่าการใช้พลังงานจําเพาะใช้กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการ ดังน้ี 
ค่าการใช้พลังงานจําเพาะสําหรับการผลิตพลังงานความร้อน 
1) ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) สําหรับการผลิตพลังงานความ

ร้อนด้วยเช้ือเพลิงฟอสซิลสามารถคํานวณได้จาก 2 ทางเลือก ดังน้ี 
ทางเลือกที่ 1 คํานวณจากค่าความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะเฉล่ีย 
สําหรับกรณีฐาน 
SFCBL,HG,i,y = FCBL,HG,i,y / HGBL,y                                    -- สมการที่ 2-1 
โดยท่ี 
FCBL,HG,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการผลิตพลังงานความร้อนสําหรับกรณีฐาน 

ในปี y (unit/year) 
HGBL,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากกรณีฐาน ในปี y (MJ/year) 
   
สําหรับกรณีการดําเนินโครงการ 
SFCPJ,HG,i,y = FCPJ,HG,i,y / HGPJ,y                                    -- สมการที่ 2-2 
โดยท่ี 
FCPJ,HG,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการผลิตพลังงานความร้อนจากการดําเนิน

โครงการ ในปี y (unit/year) 
HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (MJ/year) 
ทางเลือกที่ 2 คํานวณจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า SFC และค่าอัตรากําลังการผลิต (% Load)  โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical 
Data) ของระบบ และพิจารณาท่ีอัตรากําลังการผลิตเดียวกันกับกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการ 

2) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจําเพาะ (Specific Electricity Consumption: SECelec) 
สําหรับกรณีฐาน 
SECBL,HG,y = ECBL,HG,y / HGBL,y                                      -- สมการที่ 2-3 
โดยท่ี 
ECBL,HG,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตพลังงานความร้อนในช่วงกรณีฐานในปี y 

(kWh/year) 
HGBL,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากกรณีฐาน ในปี y (MJ/year) 
สําหรับกรณีการดําเนินโครงการ 
SECPJ,HG,y = ECPJ,HG,y / HGPJ,y                                      -- สมการที่ 2-4 
โดยท่ี 
ECPJ,HG,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตพลังงานความร้อนในช่วงดําเนินโครงการในปี y 

(kWh/year) 
HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิในช่วงดําเนินโครงการ ในปี y (MJ/year) 

ค่าการใช้พลังงานจําเพาะสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
1) ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ด้วยเช้ือเพลิงฟอสซิลสามารถคํานวณได้จาก 2 ทางเลือก ดังน้ี 
ทางเลือกที่ 1 คํานวณจากค่าความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะเฉล่ีย 
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สําหรับกรณีฐาน 
SFCBL,elec,i,y = FCBL,elec,i,y / EGBL,y                                    -- สมการที่ 2-5 
โดยท่ี 
FCBL,elec,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสําหรับกรณีฐาน ในปี 

y (unit/year) 
EGBL,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากกรณีฐาน ในปี y (KWh/year) 
สําหรับกรณีการดําเนินโครงการ 
SFCPJ,elec,i,y = FCPJ,elec,i,y / EGPJ,y                                      -- สมการที่ 2-6 
โดยท่ี 
FCPJ,elec,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการดําเนิน

โครงการ ในปี y (unit/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
ทางเลือกที่ 2 คํานวณจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า SFC และค่าอัตรากําลังการผลิต (% Load) โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical 
Data) ของระบบ และพิจารณาท่ีอัตรากําลังการผลิตเดียวกันกับกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการ 

2) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าจําเพาะ (Specific Electricity Consumption: SECelec) 
สําหรับกรณีฐาน 
SECBL,elec,y = ECBL,elec,y / EGBL,y                                      -- สมการที่ 2-7 
โดยท่ี 
ECBL,elec,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงกรณีฐานในปี y 

(kWh/year) 
EGBL,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากกรณีฐาน ในปี y (kWh/year) 
สําห รับกรณีการดําเนินโครงการ เ ช่น การใ ช้ไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์เสริม ต่างๆ (auxiliary 
consumption ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน) 
SECPJ,elec,y = ECPJ,elec,y / EGPJ,y                                      -- สมการที่ 2-8 
โดยท่ี 
ECPJ,elec,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงดําเนินโครงการ ในปี y 

(kWh/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิในช่วงดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
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2.2 ระบบการนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ (Waste Heat Recovery System) 
ในภาคอุตสาหกรรม ความร้อนท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้มาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงจาก

แหล่งกําเนิดชนิดต่างๆ เช่น เตาหลอมเหล็ก (Blast Furnace) เตาอุ่นเหล็กแท่ง (Reheating Furnace) ชุด
กังหันแก๊ส (Gas Turbine) เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าท่ีใช้แก๊ส (Gas Engine) หม้อเผาปูนซีเมนต์ (Kiln) เตาเผา
เซรามิก (Ceramic Kiln) กระบวนการผลิตความร้อนของแหล่งกําเนิดดังกล่าวจะมีความร้อนส่วนหน่ึงในรูป
ของก๊าซท่ีต้องปล่อยท้ิงเกิดข้ึนเสมอ นอกจากน้ี กระบวนการบางจุด ยกตัวอย่างเช่น การระบายความร้อนใน
เครื่องจักรหรือการถ่ายเทความร้อนของไอนํ้าในหม้อฆ่าเช้ือ จะมีความร้อนท้ิงในรูปของของเหลวเกิดข้ึน
เช่นเดียวกัน ความร้อนท่ีเกิดข้ึนในท้ังสองรูปแบบน้ีอาจมีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์แทนท่ีจะปล่อย
ท้ิงไป หากมีอัตราการไหลและอุณหภูมิท่ีมากพอ จากข้อมูลท่ีเคยมีการศึกษาไว้ในอดีต เราสามารถจําแนกชนิด
ของความร้อนท้ิงตามสถานะ แหล่งกําเนิด และอุณหภูมิดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.1 แผนภาพจําแนกลักษณะของความร้อนท้ิง 
 
จากรูปท่ี 2.2.1 ความร้อนท้ิงอุณหภูมิตํ่าในรูปคอนเดนเสทโดยส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบให้มีการนํา

ความร้อนดังกล่าวไปถ่ายเทให้แก่นํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้าหรือนําไปถ่ายเทให้แก่นํ้าสําหรับการใช้งานท่ีต้องการ
อุณหภูมิไม่สูงมาก สําหรับความร้อนท้ิงอุณหภูมิตํ่าในรูปของนํ้าจากการหล่อเย็นท่ีอัตราการไหลสูงและมีจุดท่ี
ต้องการความร้อนไม่สูงมาก เช่น การล้าง  การอบไล่ความช้ืน ฯลฯ ความร้อนท้ิงดังกล่าวมักถูกออกแบบให้มี
การถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าหรืออากาศตามรูปแบบของการใช้งาน (นํ้าร้อนหรืออากาศร้อน) กรณีท่ีความร้อน
ท้ิงอุณหภูมิตํ่าในรูปของนํ้าจากการหล่อเย็นท่ีไม่มีจุดท่ีต้องการความร้อน ถึงแม้ว่าการนําความร้อนกลับมาใช้

• คอนเดนเสท 
• นํ้าจากการหล่อเย็นในเครื่องจักร/

เครื่องยนตส์ันดาปภายใน/ระบบ
ผลิตความเย็น 

• ไอเสียจากหม้อไอนํ้า 
• ไอเสียจากชุดกังหันก๊าซ 
• ไอเสียจากเครื่องยนต์แบบลูกสูบ 
• ไอเสียจากเตาอบชุบแข็งโลหะ 
• ไอเสียจากเตาเผาเซรามิก 
• ไอเสียจากเตาอุ่นวัตถุดิบ 

• ไอเสียจากเตาเผาขยะ 
• ไอเสียจากเตาหลอมแก้ว 
• ไอเสียจากเตาหลอมเหล็ก 
• ไอเสียจากหม้อเผาปูนซีเมนต ์
• ไอเสียจากเตาหลอมบรสิุทธ์ิทองแดง 

ความร้อนท้ิงอุณหภมูิต่ํา 
(น้อยกว่า 230°C) 

ความร้อนท้ิงอุณหภมูิปานกลาง 
(ระหว่าง 230 - 650°C) 

ความร้อนท้ิงอุณหภมูิสูง 
(มากกว่า 650°C) 

ของเหลว ก๊าซ 

ความร้อนท้ิง 



 

ประโยชน์จะไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่นํ้าจากการหล่อเย็นดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มีการดึงความร้อนออกเป็น
ลักษณะระบบปิดเพื่อให้สามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

สําหรับความร้อนท้ิงในรูปของก๊าซท่ีอุณหภูมิปานกลางและสูงท่ีมี
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรได้ถูกออกแบบให้มีการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์แล้วต้ังแต่การ
ออกแบบและก่อสร้างเพื่อทําให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น

        

รูปท่ี 2.2.2 การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต

• ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชนิด 
อุณหภูมิปานกลางจากชุดกังหันก๊าซไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าเพื่อผลิตเป็นไอนํ้าโดยใช้เครื่อง
แลกเปล่ียนความร้อน (Waste Heat Recovery Unit) 
ได้อีกหน่ึงทาง ดังรูปท่ี 2.2.2

• ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หม้อเผาปูนซีเมนต์ได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงไปใช้ในการ
อุ่นวัตถุดิบต่างๆ ให้ร้อนท่ีจะป้อนเข้าสู่หม้อเผา
หน่วยอุ่นวัตถุดิบได้ถูกออกแบบให้มีการนําอากาศร้อนท้ิงจากกระบวนการไปถ่ายเทความร้อนเพื่
ไอนํ้าสําหรับใช้หมุนชุดกังหันไอนํ้าให้ได้เป็นไฟฟ้า

• ในโรงงานผลิตแก้ว ชุดเผาไหม้ในเตาหลอมได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงมาถ่ายเท
ความร้อนให้แก่อากาศท่ีจะป้อนเข้าสู่ชุดเผาไหม้

อย่างไรก็ตาม สําหรับบางประเภทอุตสาหกรรม ความร้อนท้ิงใ
ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์มาต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสําคัญใน
การนําความร้อนท้ิงดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์มากข้ึนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอันเน่ืองมาจาก
สถานการณ์ราคาพลังงานท่ีมีความผันผวน
ปฏิบัติใช้จริง ได้แก่ 
• โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนนําก๊าซร้อนจากเตาอุ่นเหล็กให้ร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศท่ี

ป้อนเข้าสู่ชุดเผาไหม้ในเตาอุ่นเหล็ก
• โรงงานผลิตอาหารกระป๋องได้มีการนําก๊าซร้อนจากหม้อไอนํ้าไปถ่

หม้อไอนํ้า 

ก) Waste Heat Recovery Unit
พลังงานความร้อนร่วมชนิด Combine

ประโยชน์จะไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่นํ้าจากการหล่อเย็นดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มีการดึงความร้อนออกเป็น
ลักษณะระบบปิดเพื่อให้สามารถนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง 

สําหรับความร้อนท้ิงในรูปของก๊าซท่ีอุณหภูมิปานกลางและสูงท่ีมีอัตราการไหลเป็นจํานวนมาก 
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรได้ถูกออกแบบให้มีการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์แล้วต้ังแต่การ
ออกแบบและก่อสร้างเพื่อทําให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น 

                
 
 
 

การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต
 

ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle ระบบได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อน
อุณหภูมิปานกลางจากชุดกังหันก๊าซไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าเพื่อผลิตเป็นไอนํ้าโดยใช้เครื่อง

(Waste Heat Recovery Unit) สําหรับนําไปผลิตเป็นไฟฟ้าผ่านชุดกังหันไอนํ้า
2.2.2-ก 

ซีเมนต์ หม้อเผาปูนซีเมนต์ได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงไปใช้ในการ
อุ่นวัตถุดิบต่างๆ ให้ร้อนท่ีจะป้อนเข้าสู่หม้อเผา รวมท้ังหน่วยทําให้ปูนเม็ดเย็น (Clinker Cooler
หน่วยอุ่นวัตถุดิบได้ถูกออกแบบให้มีการนําอากาศร้อนท้ิงจากกระบวนการไปถ่ายเทความร้อนเพื่
ไอนํ้าสําหรับใช้หมุนชุดกังหันไอนํ้าให้ได้เป็นไฟฟ้า ดังรูปท่ี 2.2.2-ข 
ในโรงงานผลิตแก้ว ชุดเผาไหม้ในเตาหลอมได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงมาถ่ายเท
ความร้อนให้แก่อากาศท่ีจะป้อนเข้าสู่ชุดเผาไหม้ 

อย่างไรก็ตาม สําหรับบางประเภทอุตสาหกรรม ความร้อนท้ิงในรูปของก๊าซร้อนท่ีอุณหภูมิปานกลาง
ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์มาต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสําคัญใน
การนําความร้อนท้ิงดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์มากข้ึนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอันเน่ืองมาจาก
สถานการณ์ราคาพลังงานท่ีมีความผันผวน  ตัวอย่างการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ท่ีมีการนําไป

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนนําก๊าซร้อนจากเตาอุ่นเหล็กให้ร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศท่ี
ป้อนเข้าสู่ชุดเผาไหม้ในเตาอุ่นเหล็ก 
โรงงานผลิตอาหารกระป๋องได้มีการนําก๊าซร้อนจากหม้อไอนํ้าไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าป้อนสําหรับ

 ในโรงไฟฟ้า
Combined Cycle 

ข) Waste Heat Recovery Unit
ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
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ประโยชน์จะไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่นํ้าจากการหล่อเย็นดังกล่าวจะถูกออกแบบให้มีการดึงความร้อนออกเป็น

อัตราการไหลเป็นจํานวนมาก 
กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรได้ถูกออกแบบให้มีการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์แล้วต้ังแต่การ

 

การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

ระบบได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อน
อุณหภูมิปานกลางจากชุดกังหันก๊าซไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าเพื่อผลิตเป็นไอนํ้าโดยใช้เครื่อง

สําหรับนําไปผลิตเป็นไฟฟ้าผ่านชุดกังหันไอนํ้า

ซีเมนต์ หม้อเผาปูนซีเมนต์ได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงไปใช้ในการ
Clinker Cooler) และ

หน่วยอุ่นวัตถุดิบได้ถูกออกแบบให้มีการนําอากาศร้อนท้ิงจากกระบวนการไปถ่ายเทความร้อนเพื่อผลิต

ในโรงงานผลิตแก้ว ชุดเผาไหม้ในเตาหลอมได้ถูกออกแบบให้มีการนําก๊าซร้อนอุณหภูมิสูงมาถ่ายเท

นรูปของก๊าซร้อนท่ีอุณหภูมิปานกลาง
ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการนํากลับมาใช้ประโยชน์มาต้ังแต่ในอดีต ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสําคัญใน
การนําความร้อนท้ิงดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์มากข้ึนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอันเน่ืองมาจาก

ตัวอย่างการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ท่ีมีการนําไป

โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนนําก๊าซร้อนจากเตาอุ่นเหล็กให้ร้อนไปถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศท่ี

ายเทความร้อนให้แก่นํ้าป้อนสําหรับ

Waste Heat Recovery Unit  
งานผลิตปูนซีเมนต์ 
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• โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้มีการนําก๊าซร้อนจากเตาอบชุบแข็งโลหะไปถ่ายเทความร้อนให้แก่
อากาศท่ีป้อนเข้าสู่ชุดเผาไหม้ในเตาอบ 
 

                
 
 
 

รูปท่ี 2.2.3 การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 
ท่ีมา: ม่ิงศักด์ิ ต้ังตระกูล, 2554 

 
การนําความร้อนในรูปของก๊าซร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ตามตัวอย่างข้างต้นมีลักษณะเป็นการนําก๊าซ

ร้อนท่ีอุณหภูมิสูงมาแลกเปล่ียนความร้อนให้แก่นํ้าหรืออากาศท่ีอุณหภูมิตํ่าท่ีมีวัสดุก้ันกลางโดยไม่มีการสัมผัส
กัน อุปกรณ์ท่ีใช้กระบวนการดังกล่าวเรียกว่าเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) ดังในแสดงในรูป
ท่ี 2.2.3-ก ด้านในเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนถูกออกแบบให้ก๊าซร้อนไหลผ่านแนวท่อจํานวนมาก ซ่ึงมีนํ้าหรือ
อากาศท่ีต้องการทําให้ร้อนอยู่ภายใน ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของก๊าซร้อนกับนํ้าหรืออากาศท่ีต้องการ
ทําให้ร้อนจะทําให้เกิดแรงขับเคล่ือน (Driving force) ซ่ึงเป็นผลให้ความร้อนในก๊าซร้อนถ่ายเทผ่านผนังท่อไป
ยังนํ้าหรืออากาศท่ีต้องการทําให้ร้อน ดังในแสดงในรูปท่ี 2.2.3-ข จากน้ันนํ้าหรืออากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึนจะถูก
นําไปใช้งาน เช่น ป้อนในหม้อไอนํ้า ป้อนเข้าชุดเผาไหม้ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.4 การนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 
  

น้ํา 
หรืออากาศ 

(อุณหภูมิต่ํา) 

ก๊าซร้อน 
(อุณหภูมิสูง) 

ความร้อน 

ผนังท่อ 

ข) ภาพขยายแสดงการถ่ายเทความร้อน 
ในก๊าซร้อนให้แก่น้ําหรืออากาศ 

ก๊าซร้อน 
อุณหภูมิสูง 

ก๊าซร้อน 
อุณหภูมิตํ่า 

น้ําหรืออากาศ 

ก) การนําก๊าซร้อนมาถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ํา 
หรืออากาศโดยใช้เคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน 

ก) การนําความร้อนท้ิงมาถ่ายเท 
ความร้อนให้แก่น้ําป้อนหม้อไอน้าํ 

ข) การนําความร้อนท้ิงมาถ่ายเท 
ความร้อนให้แก่อากาศท่ีเข้าเตา 



หน้า 2-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2.5 กลไกการถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดข้ึน 
 

การถ่ายความร้อนท่ีเกิดข้ึนภายในเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนประกอบไปด้วย 2 กลไกคือ การพา
ความร้อน (Convection) และการนําความร้อน (Conduction) ดังแสดงในรูปท่ี 2.2.5 ก๊าซร้อนท่ีอุณหภูมิสูง 
(Tin) และมีการไหล (จุดท่ี 1) จะถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนไปท่ีผนังวัสดุ (จุดท่ี 2) จากน้ันความร้อน
ท่ีผนังฝ่ังก๊าซร้อนจะถ่ายเทด้วยการนําความร้อนผ่านเน้ือของวัสดุไปยังผนังฝ่ังนํ้าหรืออากาศ (จุดท่ี 3) สุดท้าย
ความร้อนท่ีฝ่ังนํ้าหรืออากาศจะถ่ายเทด้วยการพาความร้อนไปยังนํ้าหรืออากาศท่ีมีการไหล (จุดท่ี 4) ซ่ึงทําให้
นํ้าหรืออากาศมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีก๊าซร้อนจะมีอุณหภูมิลดลง (Tout) ก่อนถูกจะปล่อยออกไป 

ปริมาณการถ่ายความร้อนท่ีเกิดข้ึนในเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน (Q) ข้ึนอยู่กับ 3 ปัจจัย คือพื้นท่ี
ผิวในการถ่ายเทความร้อน ผลต่างอุณหภูมิระหว่างของไหลท่ีนํามาแลกเปล่ียนความร้อน และค่าสัมประสิทธ์ิ
การถ่ายเทความร้อนรวม ซ่ึงอธิบายได้ด้วยสมการดังต่อไปน้ี 

� = ��∆�� 
โดยท่ี   � คือค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (หน่วย: W/m2-K) 
   � คือพื้นท่ีผิวในการถ่ายเทความร้อน (หน่วย: m2) 
 ∆�� คือผลต่างเฉล่ียอุณหภูมิระหว่างของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) ท่ีนํามาแลกเปล่ียน

ความร้อน (K) 
ดังน้ัน ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนของการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ คือปริมาณการถ่ายเทความร้อน ซ่ึง

ในทางปฏิบัติสามารถประเมินได้จากนํ้าหรืออากาศขาออกมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนและก๊าซร้อนขาออกมีอุณหภูมิ
ลดลงเดิม 
  

อุณหภูมิ 

ระยะทาง 

 

 

วัสดุ 

ความร้อนท่ีถ่ายเท 

ก๊าซร้อน 

น้ําหรืออากาศ 

1 
2 

3 
4 

Tin 

Tout 



หน้า 2-8 
 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ สามารถ

วิเคราะห์ตามลักษณะของความร้อนท้ิงและรูปแบบการนําความร้อนกลับไปใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น การ
นําก๊าซร้อนท่ีปล่อยท้ิงไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าเพื่อทําให้นํ้ามีอุณหภูมิสูงข้ึนจากเดิม เม่ือนํานํ้าดังกล่าวไป
ป้อนเข้าหม้อไอนํ้าจะทําให้ลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสสําหรับการผลิตไอนํ้าได้ หรือการนําก๊าซร้อนท่ีปล่อยท้ิง
ไปถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าเพื่อทําให้นํ้ากลายเป็นไอนํ้าย่ิงยวด (ความดันสูง) เม่ือนําไอนํ้าแรงดันสูงไปใช้
ขับเคล่ือนชุดกังหันไอนํ้าท่ีติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้เองได้ ซ่ึงจะช่วย
ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตลงได้ รายละเอียดของการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ จะกล่าวสรุปไว้ดังตารางท่ี 
2.2-1 
ตารางท่ี 2.2.1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ 

ลักษณะของความร้อนทิ้ง 
รูปแบบการนําความร้อน 

กลับไปใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดของการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ก๊าซร้อนอุณหภูมิปานกลาง ถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าสําหรับป้อน

ในหม้อไอนํ้า 
ลดการ เผาไห ม้ เ ช้ือเพ ลิงฟอสซิส
สําหรับหม้อไอนํ้า 

ถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าจน
เปล่ียนเป็นไอนํ้าย่ิงยวด (ความดันสูง) 
สําหรับการผลิตเป็นไฟฟ้า 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

ถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศสําหรับ
ป้อนเข้าชุดเผาไหม้ 

ลดการ เผาไห ม้ เ ช้ือเพ ลิงฟอสซิส
สําหรับหม้อไอนํ้า 

ก๊าซร้อนอุณหภูมิสูง ถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศสําหรับ
ป้อนเข้าชุดเผาไหม้ 

ลดการ เผาไห ม้ เ ช้ือเพ ลิงฟอสซิส
สําหรับหม้อไอนํ้า 

  วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าสําหรับป้อนในหม้อไอนํ้า/การถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศ
สําหรับป้อนเข้าชุดเผาไหม้ และการถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าจนเปล่ียนเป็นไอนํ้าย่ิงยวด (ความดันสูง) สําหรับ
การผลิตเป็นไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังน้ี 
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กิจกรรมโครงการ การถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าสําหรับป้อนในหม้อไอนํ้า หรือ  
การถ่ายเทความร้อนให้แก่อากาศสําหรับป้อนเข้าชุดเผาไหม้ 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลของกรณีฐาน  

�	 = 
��×∑�� ��×���,�����,���
∑�� �×���,����,�� × ���
� × 	�
�          -- สมการที่ 2-9 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
FCBL = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสสําหรับหม้อไอนํ้าหรือเตาอบในกรณีฐาน (หน่วย

เช้ือเพลิงต่อปี) 
FCPJ = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสสําหรับหม้อไอนํ้าหรือเตาอบในการดําเนิน

โครงการ (หน่วยเช้ือเพลิงต่อปี) 

� � !" = ปริมาณนํ้าท้ังหมดท่ีป้อนเข้าหม้อไอนํ้าหรือปริมาณอากาศท้ังหมดท่ีป้อนเข้าเตา
ในกรณีฐาน (kg ต่อปี) 

� � #$ = ปริมาณนํ้าท้ังหมดท่ีป้อนเข้าหม้อไอนํ้าหรือปริมาณอากาศท้ังหมดท่ีป้อนเข้าเตา
ในการดําเนินโครงการ (kg ต่อปี) 

�%,!" = อุณหภูมินํ้าขาเข้าหม้อไอนํ้าหรืออุณหภูมิอากาศขาเข้าเตาในกรณีฐาน (°C) 
�&,!" = อุณหภูมินํ้าขาออกจากหม้อไอนํ้าหรืออุณหภูมิอากาศขาออกจากเตาในกรณีฐาน 

(°C) 
�%,#$ = อุณหภูมินํ้าขาเข้าหม้อไอนํ้าหรืออุณหภูมิอากาศขาเข้าเตาในการดําเนินโครงการ 

(°C) 
�&,#$ = อุณหภูมินํ้าขาออกจากหม้อไอนํ้าหรืออุณหภูมิอากาศขาออกจากเตาในการดําเนิน

โครงการ (°C) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท 

i(kgCO2/TJ)  
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้พลังงานไฟฟ้า 
(PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3  และสมการ
ท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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กิจกรรมโครงการ ถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ้าจนเปล่ียนเป็นไอนํ้าย่ิงยวด (ความดันสูง) สําหรับการผลิต
เป็นไฟฟ้า 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตได้ 
  

                        BEy = EGPJ,y x EFelec                         -- สมการที่ 2-10 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากระบบการนําความร้อนท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ 

ในปี y (kWh/year) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 
เทคโนโลยีใหม่สําหรับการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์จะเป็นพัฒนาเครื่องแลกเปล่ียนความ

ร้อนให้มีอัตราการถ่ายเทความร้อนมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ท่ีมากข้ึนน่ันเอง 
เม่ือพิจารณาสมการคํานวณปริมาณการถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดข้ึน จะเห็นได้ว่าการนําความร้อนกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากข้ึนน้ันจะต้องออกแบบให้เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนมีค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน
รวมหรือมีพื้นท่ีผิวในการถ่ายเทความร้อนให้มากกว่าเดิม 

                           
                        (ก)                                                              (ข) 

รูปท่ี 2.2.6 การออกแบบท่อภายในเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน 
ท่ีมา: (ก) www.lv-soft.com และ (ข) www.mtubing.com 

 
การทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมเพิ่มข้ึนสามารถทําได้โดยออกแบบให้ของเหลว

ภายในท่อแลกเปล่ียนความร้อนมีการไหลแบบป่ันป่วน (Turbulence flow) มากข้ึนเพื่อเพิ่มการพาความร้อน 
ซ่ึงสามารถทําได้โดยการใส่แผ่นบิดเกลียวเข้าไปภายในท่อ ดังรูปท่ี 2.2.6-ก หรือการใช้ท่อบิดเกลียว ดังรูปท่ี 
2.2.6-ข หรือติดต้ังครีบท่ีท่อแลกเปล่ียนความร้อน ตามรูปท่ี 2.2.7 นอกจากน้ี การใช้ท่อบิดเกลียวน้ียังสามารถ
ช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการถ่ายเทความร้อนให้มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ท่อตรง 
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รูปท่ี 2.2.7 การติดต้ังครีบท่ีท่อภายในเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน 

ท่ีมา: www.real-world-physics-problems.com 
 

เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนเพื่อทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน
รวมเพิ่มข้ึนท่ีสามารถทําได้ คือการพิจารณาเลือกใช้วัสดุสําหรับท่อแลกเปล่ียนความร้อนท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
นําความร้อน (Coefficient of Thermal Conductivity) สูง และมีความแข็งแรงทนทาน ค่าสัมประสิทธ์ิการ
นําความร้อนของวัสดุต่างๆ ท่ีสามารถใช้เป็นท่อแลกเปล่ียนความร้อนสรุปไว้ในตารางท่ี 2.xx 

 
ตารางท่ี 2.2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิการนําความร้อนของวัสดุท่ีใช้เป็นท่อสําหรับการแลกเปล่ียนความร้อน 

ชนิดของวัสดุ ค่าการนําความร้อน (W/m2-K) 
Admiralty (71% Cu – 28% Zn – 1% Sn) 111 
Aluminum 205-250 
Aluminum brass (76% Cu – 22% Zn – 2% Al) 100 
Brass (70% Cu – 30% Zn) 99 
Carbon steel 45 
Carbon-moly (0.5% Mo) 43 
Chrome-moly steel (1% Cr – 0.5% Mo) 42 
Chrome -moly steel (2.25% Cr – 0.5% Mo) 38 
Chrome -moly steel (5% Cr – 0.5% Mo) 35 
Chrome -moly steel (12% Cr – 0.5% Mo) 28 
Copper 386 
Cupro-nickel (90% Cu – 10% Ni) 71 
Cupro-nickel (70% Cu – 30% Ni) 29 
Inconel 19 
Lead 35 
Monel (67% Ni – 30% Cu – 1.4% Fe) 26 
Nickel 62 
Red brass (85% Cu – 15% Zn) 159 
Stainless steel - type 316 (17% Cr – 12% Ni – 2% Mo) 16 
Stainless steel - type 304 (18% Cr – 8% Ni) 16 
Titanium 19 

ท่ีมา: https://www.engineeringtoolbox.com 
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2.3 ระบบทําความเย็น (Refrigeration System)  
การทําความเย็นเป็นกระบวนการดึงความร้อนในของไหล เช่น นํ้า อากาศ ฯลฯ ออกโดยใช้สารทํา

ความเย็น (ความดูดซึมความร้อนหรือสารทําให้เย็น) เพื่อทําให้อุณหภูมิของของไหลลดลงจนถึงจุดท่ีสามารถ
นําไปใช้งานได้ ปัจจุบันการทําความเย็นถูกนําไปประยุกต์ใช้งานท้ังในภาคท่ีอยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การปรับอุณหภูมิและความช้ืนอากาศภายในห้อง การผลิตนํ้าเย็นสําหรับใช้
ในกระบวนการผลิตอาหารหรืองานอุตสาหกรรม การผลิตนํ้าเย็นสําหรับใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ การ
ผลิตอากาศเย็นสําหรับใช้ในการเก็บรักษาสินค้า  การทําความเย็นท่ีมีการใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบันมีอยู่หลาย
รูปแบบ ดังแผนภาพในรูปท่ี 2.3.1 ในหัวข้อน้ีจะอธิบายเฉพาะการทําความเย็นด้วยไอทําความเย็น (Vapor 
Refrigeration) ซ่ึงมีการใช้งานมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.1 แผนภาพจําแนกรูปแบบของการทําความเย็น 
 ท่ีมา: Dossat J. R. Principle of Refrigeration, 3rd edition, New Jersey: Prentice Hall, 1991 

 
จากแผนภาพในรูปท่ี 2.3.1 การทําความเย็นด้วยวิธีไอทําความเย็นยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 

ได้แก่ แบบเชิงกล (Mechanical Refrigeration) และแบบใช้ความร้อน (Thermal Refrigeration) ระบบทํา
ความเย็นท่ีใช้วิธีไอทําความเย็นแบบเชิงกล ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ ป๊ัมความร้อน เครื่องทํานํ้าเย็น ในขณะท่ี
ระบบทําความเย็นท่ีใช้วิธีไอทําความเย็นแบบใช้ความร้อน ได้แก่ เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม เครื่องทํานํ้าเย็น
แบบดูดซับ รายละเอียดการทําความเย็นในเครื่องจักร/อุปกรณ์จะอธิบายโดยสรุปในหัวข้อถัดไป 

การทําความเย็นด้วยวิธีไอทําความเย็นแบบเชิงกลเป็นระบบท่ีมีการใช้สารทําความเย็น 
(Refrigerant) เป็นตัวกลางในการดึงความร้อน ร่วมกับการให้พลังงานกลแก่สารทําความเย็นในสถานะไอเพื่อ
นําความร้อนท่ีอยู่ในสารทําความเย็นออก ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเรียกระบบน้ีว่า คือการทําความเย็นแบบอัดไอ 

เครื่องปรับอากาศ 
(Air Conditioner) 

การทําความเย็น 

แบบเชิงกล แบบใช้ความร้อน 

เครื่องทํานํ้าเย็น 
(Chiller) 

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม
(Absorption Chiller) 

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ
(Adsorption Chiller) 

ไอทําความเย็น นํ้าแข็ง/นํ้าแข็งแห้ง Thermoelectric Magnetocaloric Cooling 

ป๊ัมความร้อน 
(Heat Pump) 
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(Vapor-Compression Refrigeration) การทําความเย็นแบบอัดไอมีกลไกการทํางานเป็นวัฎจักรท่ีมีการไหล
ของสารทําความเย็นในระบบปิดผ่านอุปกรณ์หลักท้ังหมด 4 ชนิด ดังรูปท่ี 2.3.2-ก ได้แก่ วาล์วลดความดัน 
(Expansion Valve) เครื่องระเหย (Evaporator) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) และเครื่องควบแน่น 
(Condenser) สารทําความเย็นท่ีนํามาใช้น้ีจะต้องเป็นตัวกลางในการนําความร้อนแฝงได้ดี ระเหยได้ท่ีอุณหภูมิ
ตํ่า ไม่มีการเปล่ียนสภาพจากการเปล่ียนสถานะกลับไปกลับมา ไม่เป็นสารท่ีระเบิดได้/สารพิษ/และสารติดไฟ
ได้ และไม่ทําปฏิกิริยากับสารหล่อล่ืนในชุดคอมเพรสเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.2 กระบวนการทําความเย็นแบบอัดไอ 
ท่ีมา: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/file_handbook/Pre_Fac/Build_15.pdf 

 
ข้ันตอนการทําความเย็นแสดงดังรูปท่ี 2.3.2-ข โดยเริ่มต้นจากสารทําความเย็นในสถานะของเหลวท่ี

พร้อมระเหย (จุด A) จะไหลเข้าเครื่องระเหย ซ่ึงมีลักษณะเป็นเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนท่ีมีการป้อนอากาศ
หรือนํ้าท่ีต้องการทําให้เย็นเข้า ในเครื่องระเหย สารทําความเย็นในสถานะของเหลวท่ีพร้อมระเหยจะต้องการ
ความร้อนเพื่อทําให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอ (Latent Heat of Vaporization) โดยดึงความร้อนในอากาศ
หรือนํ้าออกไปใช้ อากาศหรือนํ้าท่ีถูกดึงความร้อนออกจะเย็นตัวลงจนถึงระดับท่ีสามารถนําไปใช้งานได้ 
ในขณะท่ีสารทําความเย็นก็จะเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอเพื่อเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ (จุด B) ท่ีคอมเพรสเซอร์ 
สารทําความเย็นในสถานะไอจะถูกเพิ่มความดันจนถึงจุดท่ีพร้อมควบแน่น (จุด C) โดยใช้แรงอัดจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าในการสร้างพลังงานกล  จากน้ันสารทําความเย็นในสถานะไอท่ีพร้อมควบแน่นจะเคล่ือนสู่เครื่อง
ควบแน่น ท่ีเครื่องควบแน่น สารทําความเย็นในสถานะไอท่ีพร้อมควบแน่นจะปล่อยความร้อนออกมาในขณะท่ี
เกิดการควบแน่นกลับเป็นของเหลว (Latent Heat of Condensation) โดยมีอากาศหรือนํ้ามารับความร้อน
ตรงส่วนน้ีออกไป สารทําความเย็นในสถานะของเหลวท่ีออกจากเครื่องควบแน่น (จุด D) จะไหลเข้าสู่วาล์วลด
ความดันเพื่อควบคุมอัตราการไหลของสารทําความเย็นก่อนเข้าสู่เครื่องระเหยโดยการลดความดันของสารทํา
ความเย็นในสถานะของเหลวท่ีความดันสูงให้เป็นความดันตํ่า (จุด A) จากน้ันสารทําความเย็นในสถานะ
ของเหลวท่ีความดันตํ่าจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้ทําความเย็นต่อเป็นวัฎจักร 
  

ข) แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของสารทําความเย็น 

เอนทาลปี 

ลด
คว

าม
ดัน

 

ความดัน 
สารทําความเย็น 

P1 

P2 

เพ่ิมความดัน 

h4 h1 

การระเหย 

การควบแน่น 

h2 

A B 

C D 

ก) วัฏจกัรการทําความเย็น 

ความร้อน 

ความร้อน 

คอมเพรสเซอร์ 

วาล์วลดความดัน 

เครื่องระเหย 

เครื่องควบแน่น 

สารทําความเย็น 
(ของเหลว) 

สารทําความเย็น 
(ไอ) 

ไฟฟ้า 
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เคร่ืองปรับอากาศ (Air Conditioner) 
เครื่องปรับอากาศเป็นระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบเชิงกลท่ีทําหน้าท่ีลดอุณหภูมิ

และควบคุมความช้ืนของอากาศภายในบริเวณท่ีต้องการให้เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยหรือการทํางานของ
มนุษย์ ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมใช้งานในบ้านพักอาศัย สํานักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ เครื่องปรับอากาศสามารถ
จําแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือแบบหน้าต่าง (Windows type) และแบบแยกส่วน (Split type) ดังแสดงในรูป
ท่ี 2.3.3 เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างมีลักษณะเป็นกล่องหน่ึงกล่องท่ีภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักท้ัง 
4 ช้ินเช่ือมต่อกันด้วยท่อสําหรับลําเลียงสารทําความเย็น ตามรูปท่ี 2.3.3-ก อย่างไรก็ตามเครื่องปรับอากาศ
ชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย เน่ืองจากเกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือนในระหว่างการทํางาน รวมท้ังข้อ
กําจัดในการติดต้ัง ในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบไปด้วยกล่อง 2 กล่อง ตามรูปท่ี 2.3.3-ข 
คือชุดคอยล์ร้อน (Condensing unit) และชุดคอยล์เย็น (Fan-coil unit)  โดยท่ีชุดคอยล์ร้อนจะติดต้ังอยู่ท่ี
นอกห้องเพื่อนําความร้อนในสารทําความเย็นปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม ส่วนชุดคอยล์เย็นจะติดต้ังไว้ในห้องท่ีต้องการ
ใช้งานเพื่อให้สารทําความเย็นดึงความร้อนจากอากาศภายในห้อง และชุดคอยล์ท้ังสองจะถูกเช่ือมต่อด้วยการ
เดินท่อเช่นเดียวกัน แต่ท่อท่ีใช้จะมีความยาวมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนเป็นท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสุด เน่ืองจากมีการออกแบบให้สามารถติดต้ังและใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ 
เช่น เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall type) เครื่องปรับอากาศแบบต้ัง/แขวน (Ceiling/Floor type) 
เครื่องปรับอากาศแบบตู้ต้ัง (Package type) เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า (Cassette type) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.3 แผนภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

ข) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น 

ลมร้อน 

ลม 

ลม 

ลมเย็น 

คอมเพรสเซอร์ 

วาล์วลดความดัน 

เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น 

สารทําความเย็น 
(ของเหลว) 

สารทําความเย็น 
(ไอ) 

ชุดคอยล์ร้อน 

ไฟฟ้า 

ชุดคอยล์เย็น 

ก) เคร่ืองปรับอากาศแบบหน้าต่าง 

ไฟฟ้า 

ลมร้อน 

ลม 

ลม 

ลมเย็น 

คอมเพรสเซอร์ 

วาล์วลดความดัน 

เครื่องระเหย 

เครื่องควบแน่น 

สารทําความเย็น 
(ของเหลว) 

สารทําความเย็น (ไอ) 
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ปั๊มความร้อน (Heat Pump) 
ป๊ัมความร้อนเป็นระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบเชิงกลท่ีถูกออกแบบให้ทําหน้าท่ีลด

อุณหภูมิและควบคุมความช้ืนของอากาศภายในบริเวณท่ีต้องการเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังทํา
หน้าท่ีผลิตความร้อนในรูปของนํ้าร้อนได้อีกด้วย จากข้ันตอนการทํางานของป๊ัมความร้อนในรูปท่ี 2.3.4 จะเห็น
ว่าเครื่องควบแน่นภายในป๊ัมความร้อนจะใช้นํ้ามาดึงความร้อนในสารทําความเย็นออกแทนการใช้อากาศ 
ในขณะท่ีส่วนอ่ืนๆ จะมีลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ ด้วยเหตุน้ีป๊ัมความร้อนจึงออกแบบ
สําหรับการผลิตนํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียสเป็นหลัก และการผลิตอากาศเย็นน้ันจะ
เป็นผลพลอยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.4 แผนภาพการทํางานของป๊ัมความร้อน 
 
เคร่ืองทํานํ้าเย็น (Chiller) 
เครื่องทํานํ้าเย็นเป็นระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบเชิงกลท่ีทําหน้าท่ีลดอุณหภูมิของ

นํ้าตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซ่ึงมีอยู่ 2 รูปแบบ คือใช้ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-
Conditioning System) และใช้ลดอุณหภูมิสารในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น ลด
อุณหภูมิอาหารบรรจุกระป๋องหลังการฆ่าเช้ือ ลดอุณหภูมินมหรือเครื่องด่ืมก่อนนําไปบรรจุ ลดอุณหภูมิสารใน
ถังปฏิกิริยา เป็นต้น  เครื่องทํานํ้าเย็นมีข้ันตอนการทํางานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศตามดังรูปท่ี 2.3.5  
แต่มีความแตกต่างตรงท่ีเครื่องระเหยจะเปล่ียนมาใช้นํ้าแทนอากาศ และเครื่องควบแน่นท่ีมีการใช้นํ้าหรือ
อากาศเพื่อดึงความร้อนออกจากสารทําความเย็น ถ้าใช้นํ้าจะเรียกกว่าเครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อน
ด้วยนํ้า (Water-Cooled Chiller) หรือถ้าใช้อากาศจะเรียกว่าเครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความร้อนด้วย
อากาศ (Air-Cooled Chiller) 
  

ไฟฟ้า 

นํ้าร้อน 

นํ้า 

ลม 

ลมเย็น 

คอมเพรสเซอร์ 

วาล์วลดความดัน 

เครื่องระเหย 

เครื่องควบแน่น 

สารทําความเย็น 
(ของเหลว) 

สารทําความเย็น 
(ไอ) 
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รูปท่ี 2.3.5 แผนภาพการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบอัดไอ 
 
ระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบเชิงกลท้ังสามชนิดตามท่ีกล่าวมาข้างต้นจะใช้สารทํา

ความเย็นท่ีเป็นสารสังเคราะห์ประเภทไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrofluorocarbon: HFC) เป็น
องค์ประกอบ เช่น R-407C หรือ HFC-407C, R-410A หรือ HFC-410A, R-134a หรือ HFC-134a หรือสาร
สังเคราะห์ประเภทไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Hydrochlorofluorocarbon: HCFC) เช่น R-32 หรือ 
HCFC-32  ท้ังน้ีสารทําความเย็นดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกท่ีทําให้เกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงบ่งช้ีความรุนแรงของผลกระทบด้วยค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(Global Warming Potential: GWP) ดังตารางท่ี 2.3.1 ดังน้ันการนําสารทําความเย็นไปใช้งานจําเป็นต้องมี
วิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เช่น การใช้เครื่องดูดท่ีมีถังเก็บเม่ือมีการเปล่ียนถ่าย รวมไปถึงการกําจัดท่ีถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
ตารางท่ี 2.3.1 ชนิดของสารทําความเย็นท่ีใช้กับระบบทําความเย็นแต่ละประเภทและค่าศักยภาพในการทําให้
เกิดภาวะโลกร้อน 

ชนิดของสารทําความเย็น ระบบทําความเย็นที่นําไปใช้ ค่า GWP 
R-407C หรือ HFC-407C (1) เครื่องปรับอากาศ 

ป๊ัมความร้อน 
เครื่องทํานํ้าเย็น 

1,774 

R-410A หรือ HFC-410A (1) เครื่องปรับอากาศ 
ป๊ัมความร้อน 

เครื่องทํานํ้าเย็น 

2,088 

R-134a หรือ HFC-134a (1) เครื่องทํานํ้าเย็น 
ป๊ัมความร้อน 

1,300 

R-32 หรือ HCFC-32 (2) เครื่องปรับอากาศ 675 
ที่มา: (1) http://www.linde-gas.com และ (2) http://www.daikin.co.th  

ลมร้อน/นํ้าร้อน 

ลม/นํ้า 

นํ้า 

นํ้าเย็น 

คอมเพรสเซอร์ 

วาล์วลดความดัน 

เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น 

สารทําความเย็น (ของเหลว) 

สารทําความเย็น (ไอ) 

ไฟฟ้า 
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เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมเป็นระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบใช้ความร้อนท่ีทํา

หน้าท่ีลดอุณหภูมินํ้าจนถึงระดับของการใช้งาน โดยออกแบบให้มีการใช้สารดูดซึม (สารละลาย) ร่วมกับสารทํา
ความเย็น และใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซร้อนหรือนํ้าร้อนแทนท่ีการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มความดันของสารทํา
ความเย็น นอกจากน้ียังมีการใช้สารทําความเย็นใหม่ท่ีไม่ใช่สารสังเคราะห์ประเภท HFC หรือ HCFC อีกด้วย 
ปัจจุบันเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมน้ีนิยมนําไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนเหลือท้ิง เช่น ชุด
กังหันก๊าซ เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า หม้อไอนํ้า เตาอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อผลิตนํ้าเย็นทดแทนการใช้เครื่องทํานํ้า
เย็นประเภทไอทําความเย็นแบบเชิงกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3.6 แผนภาพการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม 
(ท่ีมา http://www2.dede.go.th/bhrd/old/dataenergy/DocEnergy/ 

energy%20saving%20technogy12.htm) 
 

ข้ันตอนการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม ซ่ึงใช้สารละลายลิเธียมโบรไมด์เป็นสารดูดซึมและ
นํ้าเป็นสารทําความเย็น แสดงดังรูปท่ี 2.3.6 ข้ันตอนการทํางานเริ่มต้นจากนํ้าซ่ึงเป็นสารทําความเย็นจะไหล
เข้าสู่เครื่องระเหย โดยดึงความร้อนจากนํ้าท่ีต้องการลดอุณหภูมิเพื่อทําให้กลายเป็นไอระเหย  และนํ้าท่ีถูกดึง
ความร้อนออกก็จะเย็นตัวลงจนได้อุณหภูมิตามท่ีต้องการ  หลังจากน้ันไอระเหยจากนํ้าจะถูกป้อนเข้าสู่ 
Absorber ซ่ึงสารละลายลิเธียมโบรไมด์เข้มข้นจะดูดซึมไอนํ้าทําให้เจือจางลงและคายความร้อนออกมา ซ่ึง
ความร้อนในส่วนน้ีจะถูกนําออกจาก Absorber โดยใช้นํ้า จากน้ันสารละลายลิเธียมโบรไมด์ท่ีเจือจางจาก 
Absorber จะถูกป๊ัมเข้าสู่เครื่องแลกเปล่ียนความร้อนและถูกทําให้ร้อนข้ึนโดยนําไปถ่ายเทความร้อนกับ

นํ้าเย็น 

นํ้า 

นํ้า 

ไฟฟ้า ปั๊ม 
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Evaporator Absorber 
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สารละลายลิเธียมโบรไมด์เข้มข้นท่ีอุณหภูมิสูงก่อนป้อนเข้าสู่ Generator  ท่ี Generator สารละลายลิเธีย
มโบรไมด์จะถูกทําให้กลายเป็นไอแยกออกจากนํ้า  ส่วนนํ้าซ่ึงเป็นสารทําความเย็นในสภาวะไอระเหยท่ีความ
ดันสูงจะถูกนําไปเปล่ียนสถานะกลับเป็นของเหลวท่ีเครื่องควบแน่นโดยใช้นํ้าท่ีออกจาก Absorber มารับความ
ร้อนท่ีเกิดจากการควบแน่น  สุดท้ายนํ้าซ่ึงเป็นสารทําความเย็นจะถูกนํากลับไปใช้ดึงความร้อนออกจากนํ้าท่ี
เครื่องระเหยในรอบถัดไป  ในขณะท่ีสารละลายลิเธียมโบรไมด์ซ่ึงได้จากการแยกออกจากนํ้าท่ีออกจาก 
Generator จะมีความเข้มข้นมากข้ึนและถูกนําไปลดอุณหภูมิท่ีเครื่องแลกเปล่ียนความร้อนก่อนท่ีจะนําไปใช้
ใหม่ท่ี Absorber  

เคร่ืองทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ (Adsorption Chiller) 
เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับเป็นระบบทําความเย็นประเภทไอทําความเย็นแบบใช้ความร้อนทําหน้าท่ี

ลดอุณหภูมินํ้าจนถึงระดับของการใช้งาน ซ่ึงออกแบบให้ใช้ก๊าซร้อนหรือนํ้าร้อนเป็นแหล่งความร้อน
เช่นเดียวกับเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึม แต่เปล่ียนเป็นการใช้สารดูดซับ (ของแข็ง)  นอกจากน้ีถึงเครื่องทํานํ้า
เย็นชนิดน้ีใช้นํ้าเป็นสารทําความเย็นแทนท่ีสารสังเคราะห์ประเภท HFC หรือ HCFC เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูด
ซับน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนเหลือท้ิง เช่น ชุดกังหันก๊าซ หม้อไอนํ้า ฯลฯ 
หรือนํ้าร้อนท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตนํ้าเย็นทดแทนการใช้เครื่องทํานํ้าเย็นประเภทไอทําความ
เย็นแบบเชิงกล 

แผนภาพการทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ ซ่ึงใช้ซิลิก้าเจลเป็นสารดูดซับและนํ้า
เป็นสารทําความเย็น แสดงดังรูปท่ี 2.3.7 ข้ันตอนการทําความเย็นเริ่มต้นจากสารทําความเย็น (นํ้า) จะถูก
นําไปดึงความร้อนออกจากนํ้าท่ีต้องการทําให้เย็นเพื่อทําให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอนํ้าท่ีส่วนระเหย 
(Evaporator) ในขณะท่ีนํ้าท่ีถูกดึงความร้อนออกจะมีอุณหภูมิลดลงจนถึงระดับท่ีสามารถนําไปใช้งานได้ 
จากน้ันไอนํ้า (สารทําความเย็นในสถานะไอ) จะดูดซับด้วยซิลิก้าเจล กระบวนการดูดซับของซิลิก้าเจลน้ีจะมี
การคายความร้อนออก ซ่ึงจะถูกระบายความร้อนออกโดยใช้นํ้า เม่ือซิลิก้าเจลดูดซับไอนํ้าได้น้อยลง ซิลิก้าเจล
จะถูกนําไปปรับคืนสภาพ (Regeneration) โดยอาศัยความร้อนจากนํ้าร้อน ในกระบวนการปรับคืนสภาพ  
ซิลิก้าเจลจะคายไอนํ้าท่ีดูดซับไว้ออก จากน้ันไอนํ้าดังกล่าวจะลอยข้ึนและเข้าสู่ส่วนควบแน่น (Condenser) 
เพื่อทําให้ไอนํ้าควบแน่นกลับเป็นนํ้า ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการควบแน่นของไอนํ้าจะถูกระบายออกโดยใช้นํ้า
ท่ีต่อเน่ืองจากการระบายความร้อนท่ีเกิดข้ึนกระบวนการดูดซับ จากน้ันนํ้าท่ีได้จากการควบแน่น (สารทําความ
เย็น) จะถูกนํากลับไปใช้ในการดึงความร้อนในรอบถัดไป 
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รูปท่ี 2.3.7 แผนภาพการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ 
ท่ีมา: http://dede-at4.bright-ce.com/Vol3/Download/AdsorptionChiller.pdf 

 
เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมและเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ ซ่ึงมีการใช้ความร้อนสําหรับไอระเหย

ของสารทําความเย็นแทนการใช้ไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงานสําหรับ
อุตสาหกรรมท่ีมีความร้อนท้ิงอย่างต่อเน่ืองและมีความต้องการใช้ความเย็น  นอกจากน้ีเครื่องทํานํ้าเย็นท้ังสอง
แบบมีการเปล่ียนสารทําความเย็นจากสารเคมีประเภท HFC และ HPFC เป็นนํ้า ซ่ึงมีส่วนช่วยลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกได้อีกทางหน่ึงด้วย อย่างไรก็ตามเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมและเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับมี
ลักษณะและเง่ือนไขการใช้งานท่ีแตกต่างกันในตารางท่ี 2.3.2 
ตารางท่ี 2.3.2 ความแตกต่างระหว่างเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมและเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ 

หัวข้อ เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซึม เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบดูดซับ 
สารทําความเย็น นํ้าประปา นํ้ากล่ัน 
สารดูดไอสารทําความเย็น สารละลายลิเธียมโบรไมด์ ซิลิก้าเจล 
ความร้อนท่ีต้องการ (กรณีท่ีใช้นํ้าร้อน) อุณหภูมิ 70 - 96°C อุณหภูมิ 82 - 100°C 
อุณหภูมินํ้าเย็นท่ีสามารถทําได้ ระหว่าง 4 - 12°C 8°C หรือมากกว่า 
การเปล่ียนสารดูดไอสารทําความเย็น ไม่ต้องเปล่ียน เปล่ียนทุกๆ 4-5 ปี 

ที่มา: https://www.eco-maxchillers.com 
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2.3.2 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการระบบทําความเย็นสามารถวิเคราะห์ตามลักษณะ

ของมาตรการการปรับปรุง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) การติดต้ังระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อทดแทนระบบเดิมสําหรับเครื่องปรับอากาศ และ

เครื่องทํานํ้าเย็น 
2) การเปล่ียนรูปแบบของระบบผลิตความร้อน ได้แก่ การติดต้ังป๊ัมความร้อนเพื่อแทนท่ีการผลิต

ความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 
3) การเปล่ียนระบบทําความเย็นแบบใช้ความร้อนท่ีมีการนําความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ การติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นแบบใช้ความร้อน (เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมหรือเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับ) 
แทนท่ีเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล (อัดไอ) 

รายละเอียดของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากท้ัง 3 มาตรการ สรุปได้ดังตาราง 
ตารางท่ี 2.3.3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการปรับปรุงต่างๆ สําหรับระบบทําความ
เย็น 

ลักษณะของมาตรการปรับปรุง 
รายละเอียดของการลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การติดต้ังระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อทดแทน
ระบบเดิม (เครื่องปรับอากาศ) 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

การติดต้ังระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อทดแทน
ระบบเดิม (เครื่องทํานํ้าเย็น) 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

การเปล่ียนรูปแบบของระบบผลิตความร้อน 
(การติดต้ังป๊ัมความร้อนเพื่อแทนท่ีการผลิตความร้อนด้วย
ไฟฟ้า) 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

การเปล่ียนรูปแบบของระบบผลิตความร้อน 
(การติดต้ังป๊ัมความร้อนเพื่อแทนท่ีการผลิตความร้อนด้วย
การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส) 

• ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิสสําหรับการ
ผลิตความร้อนและการผลิตความเย็น 

• ลดการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 
การเปล่ียนระบบทําความเย็นแบบใช้ความร้อนท่ีมีการนํา
ความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ (เครื่องทํานํ้าเย็นดูด
ซึม) 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

การเปล่ียนระบบทําความเย็นแบบใช้ความร้อนท่ีมีการนํา
ความร้อนเหลือท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ (เครื่องทํานํ้าเย็นดูด
ซับ) 

ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งท่ีได้จากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส 

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากมาตรการปรับปรุงต่าง ๆ สําหรับระบบทําความ
เย็น มีรายละเอียด ดังน้ี 
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กิจกรรมโครงการ การติดต้ังระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อทดแทนระบบเดิม 
(เครื่องปรับอากาศ) 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศเดิมโดยคํานวณ
จากข้อมูลปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องปรับอากาศในการดําเนินโครงการ  

�	' = 		(!" × ��,#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�-.-/         -- สมการที่ 2-11 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
EERBL = ค่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความเย็นของเครื่องปรับอากาศเดิม (-) 

		(!" = #�
0.234×�5,�×�6�,��6�,��              -- สมการที่ 2-12 

โดยท่ี 
ma,BL = อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลเข้าเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัมความร้อนในส่วน

ของชุดคอยล์เย็นในกรณีฐาน (kg/s) 
Ho,BL = เอนทาลปี ณ อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศขาออกเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัม

ความร้อนในส่วนของชุดคอยล์เย็นในกรณีฐาน (kJ/kg) 
Hi,BL = เอนทาลปี ณ อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศขาเข้าเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัม

ความร้อนในส่วนของชุดคอยล์เย็นในกรณีฐาน (kJ/kg) 
QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนิน

โครงการ (kJ หรือ BTU) 
��,#$ = 0.9478 ×  ;,#$ × �<&,#$ − <%,#$�      --  สมการที่ 2-13 

โดยท่ี 
ma,PJ = อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลเข้าเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัมความร้อนในส่วน

ของชุดคอยล์เย็นในการดําเนินโครงการ (kg/s) 
Ho,PJ = เอนทาลปี ณ อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศขาออกเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัม

ความร้อนในส่วนของชุดคอยล์เย็นในการดําเนินโครงการ (kJ/kg) 
Hi,PJ = เอนทาลปี ณ อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศขาเข้าเครื่องปรับอากาศหรือป๊ัม

ความร้อนในส่วนของชุดคอยล์เย็นในการดําเนินโครงการ (kJ/kg) 
hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศ/ป๊ัมความร้อน/เครื่องทํานํ้าเย็น

ในการดําเนินโครงการ (ช่ัวโมง) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศในการดําเนิน
โครงการ 

      คํานวณโดยใช้สมการท่ี 1-5 หรือใช้สมการ ดังน้ี 
>	 = >#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�-.-/      -- สมการที่ 2-14 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
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PPJ = กําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในการดําเนินโครงการ (kW) 
hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในการดําเนินโครงการ (ช่ัวโมง) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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กิจกรรมโครงการ การติดต้ังระบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อทดแทนระบบเดิม (เครื่องทํานํ้า
เย็น) 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทํานํ้าเย็นเดิมโดยคํานวณจาก
ข้อมูลปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ  

�	 = �ℎ>!" × ��,#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�-.-/         -- สมการที่ 2-15 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
ChPBL = ค่าสมรรถนะของเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (-) 

     �ℎ>!" = ,.?@A×#�
�B,�×�C×���,����,��            -- สมการที่ 2-16 

โดยท่ี 
mw,BL = อัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ีไหลเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความร้อนของนํ้า (kJ/kg-°C) 
To,BL = อุณหภูมินํ้าเย็นขาออกจากเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (°C) 
Ti,BL = อุณหภูมินํ้าเย็นขาเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (°C) 

QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (kJ หรือ 
BTU) 

      ��,#$ = @
,.?@A × D,#$ × �E × ��&,#$ − �%,#$�							-- สมการที่ 2-17 

โดยท่ี 
mW,PJ = อัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ีไหลเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความร้อนของนํ้า (kJ/kg-°C) 
To,PJ = อุณหภูมินํ้าเย็นขาเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (°C) 
Ti,PJ = อุณหภูมินํ้าเย็นขาออกจากเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (°C) 

hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของ เครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (ช่ัวโมง) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 
 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนิน
โครงการ 

      คํานวณโดยใช้สมการท่ี 1-5 หรือใช้สมการ ดังน้ี 
>	 = >#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�-.-/      -- สมการที่ 2-18 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
PPJ = กําลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทํานํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (kW) 
hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในการดําเนินโครงการ (ช่ัวโมง) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 
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การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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กิจกรรมโครงการ การติดต้ังป๊ัมความร้อนเพื่อแทนท่ีการผลิตความร้อนด้วยไฟฟ้า 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทําความร้อนเดิมโดยคํานวณ
จากข้อมูลปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ และ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทําความเย็นเดิมโดยคํานวณจากข้อมูล
ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ 

�	 = GH�I,�JI,� × �6,#$ +
H�L,�
JL,� × ��,#$M × 	�-.-/         -- สมการที่ 2-19 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
ECH,BL = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบทําความร้อนด้วยไฟฟ้าในกรณีฐาน (กิโลวัตต์-

ช่ัวโมง) 
ECC,BL = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
QH,BL = ปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้ในกรณีฐาน (kJ) 
QC,BL = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (BTU) 

             ��,!" =  ;,!" × �<&,!" − <%,!"�        -- สมการที่ 2-20 

โดยท่ี 
ma,BL = อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลเข้าระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (kg/s) 
Ho,BL = เอนทาลปีของอากาศขาเข้าสู่ระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (kJ/kg) 
Hi,BL = เอนทาลปีของอากาศขาออกจากระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (kJ/kg) 

QH,PJ = ปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kJ) 
             �6,#$ =  D,#$ × �E × ��&,#$ − �%,#$�         -- สมการที่ 2-21 

โดยท่ี 
mw,PJ = อัตราการไหลของนํ้าท่ีไหลเข้าป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความร้อนของนํ้า (kJ/kg-°C) 
To,PJ = อุณหภูมินํ้าขาออกจากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (°C) 
Ti,PJ = อุณหภูมินํ้าเย็นขาเข้าป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (°C) 

QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (BTU) 
             ��,#$ =  ;,#$ × �<&,#$ − <%,#$�         -- สมการที่ 2-22 

โดยท่ี 
ma,PJ = อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลในป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kg/s) 
Ho,PJ = เอนทาลปีของอากาศขาเข้าสู่ป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kJ/kg) 
Hi,PJ = เอนทาลปีของอากาศขาออกจากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kJ/kg) 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 
 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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ขอบเขตโครงการ 
 

กิจกรรมโครงการ การติดต้ังป๊ัมความร้อนเพื่อแทนท่ีการผลิตความร้อนด้วยการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ฟอสซิส 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสของระบบทําความร้อนเดิมโดยคํานวณ
จากข้อมูลปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ และ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทําความเย็นเดิมโดยคํานวณจากข้อมูล
ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ 

�	 = 
��
JI,� × �6,#$ × ���
� × 	�
� +

H�L,�
JL,� × ��,#$ × 	�H.-/  -- สมการที่ 2-24 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
FCBL = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสสําหรับระบบทําความร้อนในกรณีฐาน (หน่วย

เช้ือเพลิง) 
ECC,BL = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสําหรับระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
QH,BL = ปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้ในกรณีฐาน (kJ) 
QC,BL = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากระบบทําความเย็นในกรณีฐาน (BTU) โดยใช้สมการ

ท่ี 2-20 
QH,PJ = ปริมาณความร้อนท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (kJ) โดยใช้

สมการท่ี 2-21 
QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากป๊ัมความร้อนในการดําเนินโครงการ (BTU) โดยใช้

สมการท่ี 2-22 
NCVFC = ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงฟอสซิส (MJ/หน่วยเช้ือเพลิง) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

EFFC = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส (tCO2/MJ) 
   

 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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กิจกรรมโครงการ การติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นแบบใช้ความร้อนเพื่อทดแทนเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล 
(อัดไอ)-เครื่องนํ้าเย็นแบบดูดซึม 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล (อัดไอ) 
คํานวณจากข้อมูลปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการ
ดําเนินโครงการ 

   �	 = N	�!" × ��,#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�H"        -- สมการที่ 2-25 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
SECBL = ค่าความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะของเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (kW/TR) 

    N	�!" = ,.?@A×�#LI,�O#LI�,�O#LP�,��
�B,�×�C×���,����,��              -- สมการที่ 2-26 

โดยท่ี 
PCH,BL = กําลังไฟฟ้าของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกลในกรณีฐาน (kW) 
PCHP,BL = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าเย็นในกรณีฐาน (kW) 
PCDP,BL = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าระบายความร้อน (กรณีท่ีระบายความร้อนด้วยนํ้า)  

ในกรณีฐาน (kW) 
mw,BL = อัตราการไหลของนํ้าท่ีไหลเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกลในกรณีฐาน (kg/s) 
Cp = ค่าความจุความร้อนของนํ้า (kJ/kg-°C) 
To,BL = อุณหภูมินํ้าขาออกจากเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกลในกรณีฐาน (°C) 
Ti,BL = อุณหภูมินํ้าเย็นขาเข้าเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกลในกรณีฐาน (°C) 

QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการดําเนินโครงการ 
(kJ) โดยใช้สมการท่ี 2-17 

hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการดําเนินโครงการ 
(ช่ัวโมง) 

EFEL = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 
  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสในการ
ผลิตความร้อนป้อนให้แก่เครื่องนํ้าเย็นแบบดูดซึม (กรณีท่ีไม่มีแหล่งความร้อนหลัก
ป้อนให้แก่เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในบางครั้ง) ในการดําเนินโครงการ 

               >	 = �>Q#,#$ + >RH,#$ + >�6#,#$ + >�S#,#$� × ℎ#$ × 10�, × 	�H" +
��#$ × ���
� × 	�
�      -- สมการที่ 2-27 

โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 
PSP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบสารละลายในเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการดําเนิน

โครงการ (kW) 
PRE,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสารทําความเย็นในเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการดําเนิน

โครงการ (kW) 
PCHP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (kW) 
PCDP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าระบายความร้อนในการดําเนินโครงการ (kW) 
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hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซึมในการดําเนินโครงการ 
(ช่ัวโมง) 

FCPJ = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสเพื่อผลิตความร้อนป้อนให้แก่เครื่องทํานํ้าเย็นแบบ
ดูดซึมในการดําเนินโครงการ (หน่วยเช้ือเพลิง) 

NCVFC = ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงฟอสซิส (MJ/หน่วยเช้ือเพลิง) 
EFEL = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 
EFFC = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส (tCO2/MJ)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ  
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กิจกรรมโครงการ การติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นแบบใช้ความร้อนเพื่อทดแทนเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล 
(อัดไอ)-เครื่องนํ้าเย็นแบบดูดซับ 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล (อัดไอ) 
คํานวณจากข้อมูลปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในการ
ดําเนินโครงการ 

�	 = N	�!" × ��,#$ × ℎ#$ × 10�, × 	�H"         -- สมการที่ 2-28 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
SECBL = ค่าความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะของเครื่องทํานํ้าเย็นในกรณีฐาน (kW/TR)  

โดยใช้สมการท่ี 2-26 
QC,PJ = ปริมาณความเย็นท่ีผลิตได้จากเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในการดําเนินโครงการ 

(kJ) โดยใช้สมการท่ี 2-17 
hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในการดําเนินโครงการ 

(ช่ัวโมง) 
EFEL = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

  
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสในการ
ผลิตความร้อนป้อนให้แก่เครื่องนํ้าเย็นแบบดูดซับ (กรณีท่ีไม่มีแหล่งความร้อนหลัก
ป้อนให้แก่เครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในบางครั้ง) ในการดําเนินโครงการ 

                           >	 = �>Q#,#$ + >�6#,#$ + >�S#,#$� × ℎ#$ × 10�, × 	�H" + ��#$ ×
���
� × 	�
�      -- สมการที่ 2-29 

โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 
PSP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบสารละลายในเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในการดําเนิน

โครงการ (kW) 
PCHP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าเย็นในการดําเนินโครงการ (kW) 
PCDP,PJ = กําลังไฟฟ้าของป๊ัมสูบนํ้าระบายความร้อนในการดําเนินโครงการ (kW) 
hPJ = จํานวนช่ัวโมงการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็นแบบดูดซับในการดําเนินโครงการ 

(ช่ัวโมง) 
FCPJ = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิสเพื่อผลิตความร้อนป้อนให้แก่เครื่องทํานํ้าเย็นแบบ

ดูดซับในการดําเนินโครงการ (หน่วยเช้ือเพลิง) 
NCVFC = ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงฟอสซิส (MJ/หน่วยเช้ือเพลิง) 
EFEL = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 
EFFC = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิส (tCO2/MJ)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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2.3.3 เทคโนโลยีใหม ่
เทคโนโลยีใหม่สําหรับระบบทําความเย็นจะเป็นพัฒนาเครื่องทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล (อัดไอ) ให้มีค่า

สมรรถนะการทําความเย็นดีข้ึน (กําลังไฟฟ้าท่ีใช้ต่อตันความเย็นท่ีผลิตได้ลดลง) ซ่ึงแบ่งเป็นเทคโนโลยีแบริ่ง
แม่เหล็กในคอมเพรสเซอร์และเทคโนโลยีการควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ 

เทคโนโลยีแบริ่งแม่เหล็ก (Magnetic Bearing) ในคอมเพรสเซอร์เป็นการใช้สนามแม่เหล็กในการ
พยุงช้ินส่วนท่ีหมุนภายในคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหว่ียง (Centrifugal Chillers) แทนท่ีการใช้นํ้ามันหล่อล่ืน
เพื่อลดแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดการพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในเครื่องทํานํ้าเย็นลงได้และไม่มีของเสีย
อันตรายจากนํ้ามันหล่อล่ืนท่ีเส่ือมสภาพอีกด้วย 

เทคโนโลยีการควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์เป็นการใช้อินเวอร์เตอร์ในการปรับความเร็วรอบการหมุน
ของคอมเพรสเซอร์ให้สัมพันธ์ตามโหลดการใช้งานแทนท่ีการควบคุมอุณหภูมินํ้าเย็นขาออกแบบเปิด-ปิด (On-
Off control) ซ่ึงจะช่วยลดการพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในเครื่องทํานํ้าเย็นลงได้  
  



หน้า 2-32 
 

เอกสารอ้างอิง 
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http://dede-at4.bright-ce.com/Vol3/Download/AdsorptionChiller.pdf (1 มีนาคม 2561) 

เอกสารเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เครื่องทําความเย็น
แบบดูดซึม (Vapour Absorption Chiller) http://www2.dede.go.th/bhrd/old/dataenergy/ 
DocEnergy/energy%20saving%20technogy12.htm (1 มีนาคม 2561) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 
(M&V) หัวข้อ 4.2 มาตราการเปล่ียนหรือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน บทท่ี 4 
ตั ว อ ย่ า ง แ นว ท า ง แ ล ะ ก ร ณี ศึ ก ษ า ก า ร ต ร ว จ วั ด แ ล ะ พิ สู จ น์ ผ ล ก า ร ป ร ะ ห ยั ดพ ลั ง ง า น 
http://thaiesco.org/2016/file/download/40/M&V_Guideline_2557.pdf (2 กุมภาพันธ์ 2561) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. แนวทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน 
(M&V) บทท่ี 2 แนวทางทางการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน: มาตรการผลิตนํ้าร้อนโดย
ใช้ป๊ัมความร้อน http://thaiesco.org/2016/file/download/43/M&V_Guideline_2559.pdf  
(2 กุมภาพันธ์ 2561) 

T-VER-METH-EE-08: ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนเครื่องทํานํ้าเย็น
ประสิทธิภาพสูง (Replacement of Existing Chiller with High Efficiency Chiller) version 02 

T-VER-METH-EE-13: ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการติดต้ังระบบทํานํ้าเย็นแบบใช้
ความร้อนเพื่อทดแทนระบบทํานํ้าเย็นแบบเชิงกล (Installation of Thermal Chiller System to 
Substitute Mechanical Chiller System) version 01 
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2.4 เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply: UPS) 
เครื่องสํารองไฟฟ้าเป็นเครื่องมือทางไฟฟ้าท่ีจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ

เม่ือพลังงานไฟฟ้าหลักไม่สามารถจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรท่ีรับพลังงานไฟฟ้าได้ ตัวอย่างของ
เครื่องสํารองไฟฟ้าแสดงรายละเอียดดังรูปท่ี 2.4.1 ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากําลังสํารองจะไม่
สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรได้อย่างทันทีทันใด เครื่องสํารองไฟฟ้าจะทํา
หน้าท่ีจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แทนได้ทันทีทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรได้รับพลังงานไฟฟ้าอย่าง
ต่อเน่ือง ดังน้ันการออกแบบเครื่องสํารองไฟฟ้าจะต้องออกแบบระยะเวลาท่ีแบตเตอรีสามารถจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เพียงพอจนกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องและจ่ายพลังงานไฟฟ้ากลับ
เข้ามาในระบบได้ 

 
 

รูปท่ี 2.4.1 ตัวอย่างเครื่องสํารองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply: UPS) 
ท่ีมา: https://www.alibaba.com/product-detail/online-UPS-three-phase-DSP-

double_60539550466.html?spm=a2700.supplier-normal.35.7.793d5d1e4hxYcs 
 
โดยปกติแล้วเครื่องสํารองไฟฟ้าจะใช้รองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่

เช่น คอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) อุปกรณ์ทางโทรคมนาคม หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ รวมท้ัง
เครื่องจักรท่ีต้องการความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ซ่ึงเหตุการณ์ฉุกเฉินจากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าอย่างฉับพลัน
อาจก่อให้เกิดการเสียหายกับอุปกรณ์และข้อมูล หรือทําให้เสียหายทางธุรกิจ ขนาดพลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
สํารองไฟฟ้ามีต้ังแต่ขนาดเล็กท่ีออกแบบมาให้ปกป้องคอมพิวเตอร์ตัวเดียว ไปจนถึงการให้พลังงานไฟฟ้ากับ
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือตึกท้ังตึก  

หน้าท่ีหลักของเครื่องสํารองไฟฟ้าคือการให้พลังงานไฟฟ้าในระยะส้ันๆ ในช่วงขณะท่ีแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าหลักไม่สามารถใช้การได้ แต่เครื่องสํารองไฟฟ้ายังสามารถแก้ปัญหาทางพลังงานไฟฟ้าท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ 

1) การเกิดไฟกระชาก หรือ การเกิดภาวะแรงดันเกินเป็นเวลานาน 
2) การลดลงของแรงดันไฟฟ้าเข้าท้ังระยะเวลาหน่ึง และเป็นเวลานาน 
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3) การรบกวนทางไฟฟ้าท่ีถูกให้ความหมายว่า ทรานเซียนท์ความถ่ีสูง หรือ การส่ันทางไฟฟ้า ซ่ึงปกติแล้ว
จะเข้าสู่สายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ท่ีอยู่ใกล้ๆ  

4) ความไม่เสถียรของความถ่ีทางไฟฟ้า 
5) ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิก หรือ การแปลกไปจากคล่ืนรูปซายน์ 

เครื่องสํารองไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสามารถท่ีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศได้ 
เน่ืองจากเครื่องสํารองไฟฟ้าจะมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบ(ระหว่างด้าน Input และOutput) ซ่ึงถ้า
เป็นเครื่องสํารองไฟฟ้ารุ่นเก่าจะมีประสิทธิภาพท่ีตํ่า หรือมีการสูญเสียท่ีมากกว่าเครื่องสํารองไฟฟ้า
ประสิทธิภาพสูงท่ีมีการสูญเสียน้อยกว่า และเครื่องสํารองไฟฟ้าส่วนใหญ่มีการใช้งานตลอด 24 ช่ัวโมง และมี
ขนาดของพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้งานจํานวนมาก จึงทําให้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีสูญเสียไปมีจํานวนมาก  

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการใช้เครื่องสํารองไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 

กิจกรรมโครงการ การใช้เครื่องสํารองไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เครื่องสํารองไฟฟ้าจะใช้รองรับการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น 
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ รวมท้ังเครื่องจักรท่ี
ต้องการความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยการปรับเปล่ียนเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 
ให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงข้ึน 

2) ในขอบเขตการดําเนินโครงการจะต้องเป็นเครื่องสํารองไฟฟ้าท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนใหม่เท่าน้ัน ถ้ามีการนําเครื่องสํารองไฟฟ้าจากท่ีอ่ืนมาใช้งานจะไม่
ถูกนํามาพิจารณาในระเบียบวิธีการน้ี 

3) มีการใช้เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) สําหรับกรณีปกติ (Normal Case) ใน
ลักษณะ True Online UPS คือ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีผ่านเครื่องสํารอง
ไฟฟ้าตลอดเวลา และสามารถตรวจวัดเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเครื่อง
สํารองไฟฟ้า (UPS) ในกรณีฐาน (ก่อนการดําเนินโครงการ) หรือมีข้อมูลค่า
สมรรถนะในเอกสารคุณลักษณะของเครื่อง (Specification) 

4) - กรณีในระบบเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งอ่ืน
เพิ่มเติมจากเดิม จะต้องมีข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท้ังในกรณีฐานและ
ในการดําเนินโครงการท่ีได้จากการตรวจวัด 
- กรณีในระบบเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) มีการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า (Electrical Generator) จะต้องมีข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิ และ
ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ท้ังในกรณีฐานและในการดําเนิน
โครงการท่ีได้จากการตรวจวัด 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องสํารองไฟฟ้าหลังการดําเนิน
โครงการเม่ือเทียบกับการสูญเสียในระบบของเครื่องสํารองไฟฟ้าก่อนดําเนินโครงการ
และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองหลังการดําเนินโครงการเม่ือเทียบกับก่อน
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ดําเนินโครงการ 

�	' = �	H",T + �	HU,T -- สมการที่ 2-30 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
BEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องสํารองไฟฟ้า 

ในปี y (tCO2/year) 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟ้าสํารอง ในปี y (tCO2/year) 
 

BEEL,y= ∑∑∑∑((ECPJ,Out,y/ EffBL,UPS,y) – (EGPJ,In,yx EffPJ,UPS,y / EffBL,UPS,y)) x EFElec x 10-3 -- สมการที่ 
2-31 
โดยท่ี 

ECPJ,Out,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Output UPS จากการดําเนินโครงการ ในปี 
y (kWh/year) 

EffBL,UPS,y = ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับกรณีฐาน ในปี y สามารถคํานวณได้จาก 
2 ทางเลือก ดังน้ี 
ทางเลือกที่ 1 คํานวณจากค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของด้าน Input UPS และ Output 
UPS 

EffBL,UPS,y = ECBL,Out,y / ECBL,In,y-- สมการที่ 2-32 
โดยท่ี 
ECBL,Out,y 
 

= ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Output UPS ก่อน
ดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 

ECBL,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS ก่อน
ดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 

ทางเลือกที่ 2 คํานวณจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Model) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า EffBL,UPS,y และค่าอัตราการใช้ไฟฟ้า (% Load)  
โดยใช้ข้อมูลในอดีต (Historical Data) ของระบบ และพิจารณาท่ีอัตราการใช้ไฟฟ้าท่ี
ระดับเดียวกันกับกรณีท่ีมีการดําเนินโครงการ 

EGPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS 
จากการดําเนินโครงการในปี y (kWh/year) 

EffPJ,UPS,y = ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับกรณีดําเนินโครงการ ในปี y 
สามารถคํานวณได้ดังน้ี 

EffPJ,UPS,y = ECPJ,Out,y / ECPJ,In,y             -- สมการที่ 2-33 
โดยท่ี 

ECPJ,Out,y 
 

= ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Output UPS 
จากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 

ECPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS 
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จากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year)  
EFelec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/year) 

 

BEEG,y =  (EGPJ,In,yx EffPJ,UPS,y / EffBL,UPS,y) x ∑∑∑∑(SFCBL,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3   -- 
สมการที่ 2-34 

โดยท่ี   
EGPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS 

จากการดําเนินโครงการในปี y (kWh/year) 
EffPJ,UPS,y = ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับกรณีดําเนินโครงการ ในปี y 
EffBL,UPS,y = ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับกรณีฐาน ในปี y 
SFCBL,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/kWh) สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 2-5 หรือใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.1  

NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 
(MJ/unit) 

EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทi (kgCO2/TJ) 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องสํารองไฟฟ้าของโครงการ โดย
การตรวจวัดหรือคํานวณจากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิด้าน Input UPS 
และการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารองจากการดําเนินโครงการ 

PEy = PEEL,y + PEEG,y -- สมการที่ 2-35 
โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนินโครงการ (tCO2e/year) 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 

ในการดําเนินโครงการ (tCO2/year) 
PEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลจากการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองจากการดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 
 
 

PEEL,y = (ECPJ,In,y– EGPJ,In,y) x 10-3 x EFElec        -- สมการที่ 2-36 
โดยท่ี 

ECPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีใช้ท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS จากการดําเนินโครงการ ใน
ปี y (kWh/year) 

EGPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS 
จากการดําเนินโครงการในปี y (kWh/year) 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh)  
PEEG,y = EGPJ,In,yx ∑∑∑∑(SFCPJ,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3  -- สมการที่ 2-37 
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โดยท่ี 

EGPJ,In,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิท่ีจ่ายเข้าด้าน Input UPS 
จากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 

SFCPJ,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของ
เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในการดําเนินโครงการในปี y (unit/kWh) สามารถ
คํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-6 หรือใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดใน
หัวข้อ 2.1 

NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 
(MJ/unit) 

  EFCO2,i  =  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทi (kgCO2/TJ)  
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ โครงการเปล่ียนเครื่องสํารองไฟฟ้า หรือ Uninterruptible Power Supply 

(UPS) ขนาด 800 kVA ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี
นัยสําคัญของบริษัท ซ่ึง UPS มีอัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 50% ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด เม่ือมีการเพิ่มประสิทธิภาพจาก 89% เป็น 95% จะสามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 152,000 kWh/y 

ขอบเขตโครงการ 

 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-EE-15 Version 01 
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนเครื่อง
สํารองไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  
(Energy Efficiency Improvement for Uninterruptible Power Supply: 
UPS Replacement) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
ภาพประกอบตําแหน่งของเครื่อง UPS System 
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ภาพแสดงการใช้งานของ UPS ท่ีสามารถรับแหล่งไฟฟ้าได้ท้ังจากการไฟฟ้า หรือ Generator  

        
                       เครื่องสํารองไฟฟ้า                                                แบตเตอรี่ 

 
เอกสารอ้างอิง 

1. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนเครื่องสํารองไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement for Uninterruptible Power Supply: 
UPS Replacement) T-VER-METH-EE-15 Version 01 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply 
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2.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) 
ระบบแสงสว่างเป็นระบบหน่ึงท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก โดยเฉพาะในอาคารขนาดใหญ่ 

เช่น อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน เป็นต้น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยท่ัวไป ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ชนิด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2552) ได้แก่ 

1) หลอดไฟฟ้า (Lamp) คือ อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดแสงสว่าง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1) 
หลอดไฟฟ้าประเภทหลอดไส้ (Incandescent Lamp) และ (2) หลอดไฟฟ้าประเภทปล่อยประจุ 
(Discharge Lamp) เช่น หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ หลอด Mercury และหลอด Metal Halide 

2) บัลลาสต์ (Ballast) คือ อุปกรณ์ท่ีช่วยให้หลอดไฟสามารถจุดติดได้ พบในหลอดประเภทปล่อยประจุ 
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 

3) โคมไฟฟ้า (Luminaire) คือ อุปกรณ์ท่ีช่วยควบคุมหรือกระจายแสงของหลอดไฟฟ้าให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีต้องการ  
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีนิยมใช้กันในอดีต เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังในส่วนของ

หลอดไฟฟ้าและบัลลาสต์ หลอด Mercury และหลอด Metal Halide ก็มีกําลังไฟฟ้าท่ีค่อนข้างสูง ซ่ึงทําให้
ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างทําได้โดยการ
เปล่ียนไปใช้หลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง อาทิเช่น การปรับเปล่ียนจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์เดิมเป็นหลอด 
LED หรือหลอด T5 ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แต่ให้ค่าการส่องสว่างมากกว่าหรือเท่ากับหลอดเดิม 
นอกจากน้ียังมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าอีกด้วย การใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ีมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล จําพวกถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือนํ้ามัน จะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก  

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการเปล่ียนไปใช้หลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
คํานวณได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบแสง
สว่างใหม่ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยพิจารณาภายใต้เง่ือนไขเดียวกัน คือ ท่ีช่ัวโมงการทํางาน
เท่าๆ กัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
กิจกรรมโครงการ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง 
ขอบเขตโครงการ การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเดิมเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีสูงข้ึน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยค่าความเข้ม
ของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นท่ีใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด หรือมาตรฐานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1. กรณีท่ีนําอุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่ท่ีอ่ืนมาใช้งานในขอบเขตการดําเนินโครงการ จะ
ไม่ถูกนํามาพิจารณา 

2. ค่าความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นท่ีใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
หรือมาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบแสงสว่างเดิม โดยคิดช่ัวโมง
การทํางานเท่ากับระบบแสงสว่างใหม่  
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BEEL,y = (∑∑∑∑(NBL,i x PBL,i x HPJ,i,y) x 10-6) x EFElec   -- สมการที่ 2-38 

โดยท่ี 
BEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

NBL,i,y = จํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในกรณีฐาน ในกลุ่ม i (set) 

PBL,i,y = ค่ากําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในกรณีฐาน ในกลุ่ม i (W/set) 

HPJ,i,y = จํานวนช่ัวโมงการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการดําเนินโครงการใน
กลุ่ม i ในปี y (hour/year) 

 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบแสงสว่างใหม่  

PEEL,y = (∑∑∑∑ (NPJ,i,y x PPJ,i,y x HPJ,i,y)x 10-6) x EFElec          -- สมการที่ 2-39 

โดยท่ี 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ 

(tCO2/year) 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

NPJ,i,y = จํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ ในกลุ่ม i ในปี y (set) 

PPJ,i,y = ค่ากําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ ในกลุ่ม i ในปี y 
(W/set) 

HPJ,i,y = จํานวนช่ัวโมงการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ ในกลุ่ม i 
ในปี y (hour/year)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

ไม่มี 
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ตัวอย่างโครงการ LED installation project for PEA’s office 
กิจกรรมโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง

ประหยัดพลังงาน โดยดําเนินการเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประเภทฟลูออเรส
เซนต์ T8 ขนาด 36 วัตต์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประหยัดพลังงาน LED 
ขนาด 23 วัตต์ บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ สํานักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีภาคเหนือ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีภาคกลาง และ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีภาคใต้ รวม 217,500 หลอด 

ขอบเขตโครงการ 

 
ตัวอย่างแผนผังการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ 

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER- METH-EE-01 Version 01 
การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  
(Energy Efficiency Improvement from Lightings) 

  



 

ที่มา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
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ตัวอย่างโครงการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด 
สงขลา 
กิจกรรมโครงการ โครงการ

จากหลอด 
ชุดหลอด 
และชุดหลอด 
ชุดเป็นหลอดชนิด 
180W โดยแ
และถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมท้ังส้ิน 

ขอบเขตโครงการ  
 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER- METH
การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
(Energy Efficiency Improvement from Lightings

 

 

 

 

 
ที่มา เทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1. CDM Methodology AMS-II.N.: Demand
energy efficient lighting and/or control in building

2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้แสงสว่างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Improvement for Lightings) T
Version 03 

ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด

โครงการมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนและภายในอาคาร 
จากหลอด Fluorescent ขนาด 36W พร้อมบัลลาสต์ ขนาด 
ชุดหลอด High Pressure 250W พร้อมบัลลาสต์ ขนาด 22W 
และชุดหลอด Metal Halide 400 W พร้อมบัลลาสต์ ขนาด 
ชุดเป็นหลอดชนิด Light Emitting Diode (LED) ขนาด 18W 40W 120W 

โดยแบ่งเป็นบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
และถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมท้ังส้ิน 15 

 
 
 
 
 
 
 

METH-EE-01 Version 03 
การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
Energy Efficiency Improvement from Lightings) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เอกสารอ้างอิง 
II.N.: Demand-side energy efficiency activities for installation of 

energy efficient lighting and/or control in building 
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้แสงสว่างเพื่อเพิ่ม

Energy Efficiency Improvement for Lightings) T
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โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนและภายในอาคาร 
พร้อมบัลลาสต์ ขนาด 8.5W จํานวน 98 

22W จํานวน 867 ชุด 
พร้อมบัลลาสต์ ขนาด 30 W จํานวน 217 

18W 40W 120W และ 
บ่งเป็นบริเวณระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

15 จุด 

การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  

efficiency activities for installation of 

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้แสงสว่างเพื่อเพิ่ม
Energy Efficiency Improvement for Lightings) T-VER-METH-EE-01 
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2.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor System) 

มอเตอร์ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) ให้เป็นพลังงานกล 
(Mechanical Energy) ในลักษณะท่ีเป็นการเคล่ือนท่ีแบบหมุน โดยมีหลักการเบ้ืองต้น คือ เม่ือกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านตัวนําท่ีอยู่ในสนามแม่เหล็กทําให้เกิดแรงข้ึนท่ีขดลวดตัวนํา และทําให้ขดลวดตัวนําเกิดการเคล่ือนท่ี 
จึงมีการใช้มอเตอร์ในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรท่ีมีการเคล่ือนท่ี ท่ีนิยมใช้กันในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พัดลม 
ใบพัด ป๊ัม สายพาน เป็นต้นมอเตอร์ไฟฟ้าโดยท่ัวไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตาม
กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ คือ  

1). มอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) คือ มอเตอร์ท่ีต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้มอเตอร์ทํางาน จึงต้องมี
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทหรือยานพาหนะนิยมใช้มอเตอร์ประเภทน้ี เช่น 
โรงงานถลุงเหล็กหรือโลหะ โรงงานทอผ้า หรือรถไฟฟ้า เป็นต้น เพราะมีคุณสมบัติท่ีดี คือ สามารถปรับ
ความเร็วได้ต้ังแต่ความเร็วตํ่าสุดจนถึงความเร็วสูงสุด 

2). มอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) คือ มอเตอร์ท่ีต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้มอเตอร์ทํางาน นิยมใช้
มากในโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป เน่ืองจากราคาไม่สูงมากนัก การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก ทํางานท่ีความเร็วรอบ
ค่อนข้างคงท่ี และสามารถต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยซ่ึงเป็นกระแสสลับได้โดยตรง 

กําลังไฟฟ้าท่ีใช้ในมอเตอร์ข้ึนอยู่กับขนาดของมอเตอร์ ซ่ึงมีต้ังแต่ขนาดเล็กในหลักสิบวัตต์จนถึงขนาด
ใหญ่เป็นเมกะวัตต์ โดยขนาดของมอเตอร์ก็ข้ึนอยู่กับการออกแบบใช้งานหรือกําลังงานทางกลท่ีมอเตอร์น้ันต้อง
ทํางาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบมอเตอร์ มุ่งเน้นท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานหรือ
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ โดยสามารถดําเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1) การปรับเปล่ียนไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor)  คือ มอเตอร์ท่ีมีการ
ออกแบบและประกอบตัวโครงสร้างของมอเตอร์เป็นพิเศษ โดยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงขนาดไม่เกิน 
5.5 กิโลวัตต์ จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 4-7% ซ่ึงการใช้มอเตอร์
ประสิทธิภาพสูงมีข้อดี คือ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้จากการลดความสูญเสียในแกนเหล็กและขด
ลวดทองแดง ทําให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ การเครื่องเดินเงียบกว่าและมีอุณหภูมิตํ่ามอเตอร์
ธรรมดา ต้องการการบํารุงรักษาไม่มากนัก และมีอายุการใช้งานนานกว่า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2561) 

2) การปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เช่น ป๊ัม พัดลม คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ ซ่ึงทําให้ระบบ
มอเตอร์มีการใช้ไฟฟ้าลดลง ตัวอย่างการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ การปรับเปล่ียนใบพัดท่ีมีการใช้วัสดุท่ี
มีนํ้าหนักเบา ทําให้มอเตอร์มีการกําลังไฟฟ้าลดลง เป็นต้น 

3) การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ (Variable Speed Drives: VSD) อุปกรณ์ปรับความถ่ีของมอเตอร์ (Variable 
Frequency Drives: VFD) เป็นต้น 
วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบ

มอเตอร์ คํานวณได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบมอเตอร์เดิมก่อนการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนเทียบกับ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบมอเตอร์ใหม่ท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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กิจกรรมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขอบเขตโครงการ การปรับเปล่ียนไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง หรือการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ของ

ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือมีการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) มีการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor 
Systems) ให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงข้ึน ทําให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ระบบลดลง 

2) สภาวะการทํางานหรือการใช้งานมอเตอร์ในกรณีฐาน (ก่อนการดําเนิน
โครงการ) และหลังดําเนินโครงการ ต้องเป็นสภาวะเดียวกัน 

3) ไม่เป็นกิจกรรมการบํารุงรักษาท่ีดําเนินการเป็นปกติ  
(Regular Maintenance) 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบมอเตอร์เดิม 
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กรณีที่ 1   การปรับเปล่ียนไปใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) ให้พิจารณาจาก
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกรณีฐาน สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-4 
กรณีที่ 2   การปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เช่น ป๊ัม พัดลม คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ 
BEEL,y = ECi,BL,y  x 10

-3 x EFElec                      -- สมการที่ 2-40 

 
โดยท่ี 

BEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรณีฐาน 
(tCO2/year) 

ECi,BL,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของอุปกรณ์ i ของกรณีฐานในปี y 

	�%,!",T	 =	∑ V%% ×		�!",%,T								-- สมการที่ 2-41 

โดยท่ี 

ni = จํานวนชนิดของอุปกรณ์ i 

ECBL,i,y = ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรณีฐานของอุปกรณ์ i ในปี y 
(kWh/year) 

i = ชนิดของระบบมอเตอร์ 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
กรณีที่ 3   การติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เช่น VSD หรือ VFD ให้
พิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกรณีฐาน สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-4 ซ่ึงการคํานวณ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรณีฐาน (ECBL,y) สามารถทําได้ 3 ทางเลือก ดังน้ี 
ทางเลือกที่ 1  การตรวจวัดสมรรถนะ (Performance Measurement) ของระบบ 
ทางเลือกที่ 2  คํานวณได้จากค่าความส้ินเปลืองพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) 
ทางเลือกที่ 3  การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง สําหรับกรณีท่ีมีเฉพาะการติดต้ัง VSD หรือ VFD 
กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดิมเท่าน้ัน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกรณีฐาน (ECBL,y) สามารถตรวจวัดได้
โดยตรงด้วยการปิด VSD หรอื VFD 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

ไม่มี 

  



 

ตัวอย่างโครงการ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนใบพัดระบบหล่อเย็น
กิจกรรมโครงการ โครงการได้ดําเนินการเปล่ียนชนิดของใบพัดของหอหล่อเย็น 

จํานวน 4 
รุ่น FAN LIANG CHI 
ส่งผลให้มอเตอร์ต้องใช้กําลังไฟฟ้าสูงขณะทํางาน ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงาน 
ผู้พัฒนาโครงการจึงเปล่ียนเป็นใบพัดรุ่น 
FORMING 
13,253.29 

ขอบเขตโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER- METH
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์ 
(Energy Efficiency Improvement in Motor Systems)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด 

ไฟฟ้า

GPSC

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนใบพัดระบบหล่อเย็น
โครงการได้ดําเนินการเปล่ียนชนิดของใบพัดของหอหล่อเย็น 

4 ชุด จากเดิมระบบหล่อเย็นใช้ใบพัดของหอหล่อเย็น 
FAN LIANG CHI โดยวัสดุท่ีใช้คือ Aluminium Casting 

ส่งผลให้มอเตอร์ต้องใช้กําลังไฟฟ้าสูงขณะทํางาน ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงาน 
ผู้พัฒนาโครงการจึงเปล่ียนเป็นใบพัดรุ่น FAN WEI HAI วัสดุท่ีใช้คือ 
FORMING ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบเดิม และช่วยลดพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลงได้ 
13,253.29 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี  

 

 

 

 

 

METH-EE-10 Version 02 
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์  
Energy Efficiency Improvement in Motor Systems)  

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 

 

 

Cooling Tower 

1 
Cooling Tower 

2 
Cooling Tower 

3 
Cooling Tower 

4 

ไฟฟ้า 

GPSC-
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การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปล่ียนใบพัดระบบหล่อเย็น 
โครงการได้ดําเนินการเปล่ียนชนิดของใบพัดของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) 

ชุด จากเดิมระบบหล่อเย็นใช้ใบพัดของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) 
Aluminium Casting ซ่ึงมีนํ้าหนักมาก 

ส่งผลให้มอเตอร์ต้องใช้กําลังไฟฟ้าสูงขณะทํางาน ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงาน 
วัสดุท่ีใช้คือ ALUMINUM 

ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบเดิม และช่วยลดพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลงได้ 

Boiler 

Boiler 

Boiler 

Air 

Blow Down 

Condensate 
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เอกสารอ้างอิง 

1. CDM Methodology AMS-II.S Version 01.0 Small – scale Methodology: Energy efficiency 
in motor systems 

2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์ 
(Energy Efficiency Improvement in Motor Systems) T-VER-METH-EE-10 Version 02 

  



 

2.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระบบผลิตพลังงานร่วม 

ระบบผลิตพลังงานร่วม หรือท่ีนิยมเรียกว่าระบบโคเจนเนอเรช่ัน คือ ระบบท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อนได้ด้วยระบบเดียวกัน โดยมีการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งเดียวกัน
การใช้เช้ือเพลิงหรือลดการใช้พลังงานได้ โดยระบบผลิตพลังงานร่วมจะมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ประมาณ 50-90% สามารถประหยัดเช้ือเพลิงได้ 
ระบบผลิตพลังงานความร้อนแบบแยกส่วน ซ่ึงโดยท่ัวไประบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพไม่เกิน 
40% และระบบผลิตพลังงานความร้อนจะมีประสิทธิภาพประมาณ 
ระบบผลิตพลังงานความร้อนจะมีการใช้อุปกรณ์จําพวกหม้อนํ้า 
ระบบสายส่ง ซ่ึงจัดเป็นระบบแบบแยกส่วน ดังรูป

 

 

 

 

 

การนําระบบผลิตพลังงานร่วมมาใช้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เน่ืองจากระบบมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบแบบแยกส่วน และยังมีการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งเดียวกัน แต่
สามารถผลิตได้ท้ังพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ดังรูป นอกจากน้ี ระบบผลิตพลังงานร่
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่ากว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลจําพวกนํ้ามันหรือ
ถ่านหิน ดังน้ัน จึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
ฟอสซิลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่ง
ระบบผลิตพลังงานความร้อน เช่น การใช้นํ้ามันเตาในหม้อนํ้า เป็นต้น

 

 

 

 

รูปที่ 
 

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จาก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบแบบแยกส่วนเดิม กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบผลิต
พลังงานร่วม   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วนเดิมจ
คือ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบผลิตพลังงานความร้อน 
 

พลงังานBoiler 

ระบบสายส่ง เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง 

 

 

Cogeneration 

System 

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration System)

ระบบผลิตพลังงานร่วม หรือท่ีนิยมเรียกว่าระบบโคเจนเนอเรช่ัน คือ ระบบท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ามร้อนได้ด้วยระบบเดียวกัน โดยมีการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งเดียวกัน ซ่ึงมีข้อดี คือ สามารถลด

การใช้เช้ือเพลิงหรือลดการใช้พลังงานได้ โดยระบบผลิตพลังงานร่วมจะมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
สามารถประหยัดเช้ือเพลิงได้ 10-30% เม่ือเปรียบเทียบกับระบบผลิตพ

ระบบผลิตพลังงานความร้อนแบบแยกส่วน ซ่ึงโดยท่ัวไประบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพไม่เกิน 
และระบบผลิตพลังงานความร้อนจะมีประสิทธิภาพประมาณ 75% ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี

ระบบผลิตพลังงานความร้อนจะมีการใช้อุปกรณ์จําพวกหม้อนํ้า (Boiler) เป็นส่วนใหญ่ 
ระบบสายส่ง ซ่ึงจัดเป็นระบบแบบแยกส่วน ดังรูป 

รูปที่ 2.7.1 ระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 

การนําระบบผลิตพลังงานร่วมมาใช้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เน่ืองจากระบบมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบแบบแยกส่วน และยังมีการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งเดียวกัน แต่
สามารถผลิตได้ท้ังพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ดังรูป นอกจากน้ี ระบบผลิตพลังงานร่
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่ากว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลจําพวกนํ้ามันหรือ
ถ่านหิน ดังน้ัน จึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2 ส่วน คือ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ฟอสซิลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบสายส่ง และก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของ
ระบบผลิตพลังงานความร้อน เช่น การใช้นํ้ามันเตาในหม้อนํ้า เป็นต้น 

รูปที่ 2.7.2 ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) 

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากระบบผลิตพลังงานร่วม คํานวณได้จากผลต่างของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบแบบแยกส่วนเดิม กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบผลิต
พลังงานร่วม   การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วนเดิมจะเกิดข้ึนจาก 
คือ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า และระบบผลิตพลังงานความร้อน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

กระบวนการผลติ

พลงังานไฟฟ้า 

พลงังานความร้อน 

กระบวนการผลติ

พลงังานไฟฟ้า 

พลงังานความร้อน 
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(Cogeneration System) 

ระบบผลิตพลังงานร่วม หรือท่ีนิยมเรียกว่าระบบโคเจนเนอเรช่ัน คือ ระบบท่ีมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ซ่ึงมีข้อดี คือ สามารถลด

การใช้เช้ือเพลิงหรือลดการใช้พลังงานได้ โดยระบบผลิตพลังงานร่วมจะมีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
เม่ือเปรียบเทียบกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและ

ระบบผลิตพลังงานความร้อนแบบแยกส่วน ซ่ึงโดยท่ัวไประบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพไม่เกิน 
ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี

 และมีการใช้ไฟฟ้าจาก

การนําระบบผลิตพลังงานร่วมมาใช้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เน่ืองจากระบบมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับระบบแบบแยกส่วน และยังมีการใช้เช้ือเพลิงจากแหล่งเดียวกัน แต่
สามารถผลิตได้ท้ังพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ดังรูป นอกจากน้ี ระบบผลิตพลังงานร่วมส่วนใหญ่จะมี
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่ากว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลจําพวกนํ้ามันหรือ

ส่วน คือ ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
และก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของ

 

ระบบผลิตพลังงานร่วม คํานวณได้จากผลต่างของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบแบบแยกส่วนเดิม กับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบผลิต

ะเกิดข้ึนจาก 2 ส่วนหลักๆ 

กระบวนการผลติ 

กระบวนการผลติ 
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กิจกรรมโครงการ ระบบผลิตพลังงานร่วม  
ขอบเขตโครงการ เป็นโครงการท่ีมีกิจกรรมการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิต

พลังงานร่วมเพื่อทดแทนการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิต
พลังงานแบบแยกส่วนท่ีมีอยู่เดิม (Separate System) ท้ังหมดหรือบางส่วน 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1.  ต้องมีระบบผลิตพลังงานความร้อน/ไฟฟ้าแบบแยกส่วนท่ีใช้อยู่เดิม  
2. ระบบผลิตพลังงานความร้อน/ไฟฟ้าแบบแยกส่วนท่ีมีอยู่เดิม ต้องไม่เป็นระบบ

ผลิตพลังงานร่วม(Cogeneration System) 
3. มีการติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วม ทดแทนระบบผลิตพลังงานความร้อน/ไฟฟ้าท่ี

มีอยู่เดิม ท้ังหมดหรือบางส่วน โดยเป็นการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายหรือใช้เอง 

4. เช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับระบบผลิตพลังงานร่วมและระบบผลิตพลังงานความร้อน/
ไฟฟ้าแบบแยกส่วนท่ีมีอยู่เดิม ต้องเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลและเป็นชนิดเดียวกัน 

การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกรณีฐาน 

พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิตพลังงานความ
ร้อนและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานร่วม  
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
 

BEy = BEHG,y + BEEG,y                      	-- สมการที่ 2-42 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2e/year) 
BEHG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนในปี 

y (tCO2/year) 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y 

(tCO2/year)  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อน 
 

BEHG, y = HGPJ,y x ∑∑∑∑(SFCBL,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3-- สมการที่ 2-43 
 

โดยท่ี 
BEHG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนในปี y (tCO2/year) 
HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (MJ/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/MJ) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ) 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
กรณีท่ีโครงการไม่มีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

BEEG,y = (EGPJ,y x 10-3) x EFElec-- สมการที่ 2-44 
โดยท่ี 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
กรณีท่ีโครงการมีระบบผลิตไฟฟ้า จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล 

BEEG,y = EGPJ,y x ∑∑∑∑(SFCBL,i,yx (NCVi,y  x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3-- สมการที่ 2-45 
 

โดยท่ี 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลในปี y (tCO2/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท iสําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/MJ) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ) 

 

การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการ
ดําเนินโครงการ 

พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกรณีท่ีระบบผลิตพลังงาน
ร่วม (Cogeneration System) มีการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  โดยการคํานวณจะพิจารณาเฉพาะปริมาณเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้
กับระบบผลิตพลังงานร่วมท่ีติดต้ังทดแทนเท่าน้ัน หากมีการใช้ระบบผลิตพลังงาน
แบบแยกส่วนท่ีมีอยู่เดิมร่วมด้วย ปริมาณเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้าของระบบเดิม
จะไม่นํามาพิจารณา เน่ืองจากตัดส่วนของพลังงานความร้อนและไฟฟ้าออกจากการ
คํานวณกรณีฐานแล้ว 

PEy = PEFF,y + PEEL,y                        -- สมการที่ 2-46 
 
โดยท่ี 

PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนินโครงการในปี y 
(tCO2e/year) 

PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในการ
ดําเนินโครงการในปี y(tCO2/year) สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 
1-3 

PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการ
ดําเนินโครงการในปี y(tCO2/year) สามารถคํานวณได้โดยใช้ 
สมการท่ี 1-5  
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การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนอกขอบเขต
โครงการ 

ไม่มี 

 
  



 

ตัวอย่างโครงการ

กิจกรรมโครงการ โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ทดแทนการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งและ
บางส่วนยังสามารถจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และผลิตไอนํ้าทดแทนการใช้
หม้อไอนํ้า 
ร่วม (Cogeneration System)
กําลังการผลิตไอนํ้า 
อุปกรณ์หลักของระบบประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
Generator (GE
Combustion) 
Steam Generator (HRSG) 
ผลิตไอนํ้าเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีต่อไป

ขอบเขตโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH
การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 
(Installation of Cogeneration System to Replace the Separated System) 

 

ตัวอย่างโครงการ Cogeneration Plant at TCCC 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ทดแทนการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งและ
บางส่วนยังสามารถจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และผลิตไอนํ้าทดแทนการใช้
หม้อไอนํ้า (Boilers) ท่ีมีอยู่เดิม เพื่อใช้ในโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี   ระบบผลิตพลังงาน

(Cogeneration System) มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
กําลังการผลิตไอนํ้า 2.98 ตันไอนํ้าต่อช่ัวโมง มีการเดินเครื่อง 
อุปกรณ์หลักของระบบประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 
Generator (GEG) เป็นระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน 
Combustion) ส่วนระบบผลิตพลังงานความร้อนประกอบด้วย 
Steam Generator (HRSG) ท่ีมีการนําก๊าซไอเสียจาก GEG ของระบบผลิตไฟฟ้ามา
ผลิตไอนํ้าเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีต่อไป 

 
 

 
 
 
 

METH-EE-03 VERSION 01 
การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 
(Installation of Cogeneration System to Replace the Separated System) 
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โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ทดแทนการนําเข้าพลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งและ
บางส่วนยังสามารถจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และผลิตไอนํ้าทดแทนการใช้

นผลิตปุ๋ยเคมี   ระบบผลิตพลังงาน
มีกําลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า 3.9 เมกะวัตต์ และมี

ตันไอนํ้าต่อช่ัวโมง มีการเดินเครื่อง 7,128 ช่ัวโมงต่อปี 
อุปกรณ์หลักของระบบประกอบด้วย ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า Gas Engine 

เป็นระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน (Internal 
ส่วนระบบผลิตพลังงานความร้อนประกอบด้วย Heat Recovery 

ของระบบผลิตไฟฟ้ามา

การติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบผลิตพลังงานแบบแยกส่วน 
(Installation of Cogeneration System to Replace the Separated System)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

1. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบ
ผลิตพลังงานแบบแยกส่วน (Installation of Cogeneration System to Replace the Separated 
System): T-VER-METH-EE-03 Version 02

 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบ

(Installation of Cogeneration System to Replace the Separated 
03 Version 02 
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ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการติดต้ังระบบผลิตพลังงานร่วมเพื่อทดแทนระบบ
(Installation of Cogeneration System to Replace the Separated 
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2.8 การผลิตพลังงานความร้อน (Thermal Generation) 
 พลังงานความร้อน เป็นรูปแบบชนิดหน่ึงของพลังงาน ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้เองจากธรรมชาติ เช่น 
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น หรือพลังงานความร้อนท่ีมนุษย์สร้าง
หรือผลิตข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการผลิตพลังงานความร้อนสามารถแยกออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ พลังงาน
ความร้อนในรูปของก๊าซร้อน และความร้อนในรูปของนํ้าร้อนหรือไอนํ้า ซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตพลังงานความ
ร้อนในท่ีน้ีจะกล่าวถึงพลังงานความร้อนตามรูปแบบของการนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.8.1 การผลิตพลังงานความร้อนในรูปของก๊าซร้อน  

 การผลิตพลังงานความร้อนในรูปของก๊าซร้อนจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนของก๊าซร้อนท่ี
เกิดข้ึนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงโดยส่วนใหญ่การผลิตพลังงานความร้อนจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การ
ผลิตพลังงานความร้อนจากการใช้หัวเผา (Burner) เพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น เตา
อุตสาหกรรมเครื่องอบแห้ง เป็นต้น 

 1) เตาอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) 

 เตาอุตสาหกรรมคือ เตาท่ีมีการผลิตพลังงานความร้อนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตแก้ว โรงงานเซรามิก โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเคมี โรงกําจัดขยะ เป็นต้น 
ซ่ึงในอดีตเตาอุตสาหกรรมท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลลักษณะน้ีมีใช้กันเป็นจํานวนมาก ซ่ึงประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานความร้อนไม่สูงมาก ทําให้เกิดความสูญเสียพลังงานความร้อนเป็นจํานวนมาก และในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปล่ียนมาใช้เตาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือเปล่ียนไปใช้เตาอุตสาหกรรมท่ีใช้ไฟฟ้าแทน ซ่ึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรมน้ันมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกสูงมาก เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีการใช้
เช้ือเพลิงในปริมาณมาก  

 
รูปท่ี 2.8.1 ตัวอย่างเตาถลุงทรงสูง (Blast Furnace) 

ท่ีมา: globalblog.posco.com/tag/blast-furnace-technology/ 
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รูปท่ี 2.8.2 ตัวอย่างเตาเผาแบบ ROTARY KILN 

ท่ีมา: http://www.italian-thaiceramics.com/ 

 

 
รูปท่ี 2.8.3 เตาเผาเซรามิก 

ท่ีมา: www.แก้วเซรามิก.net/ 

 2) เครื่องอบแห้ง (Dryer) 

 เครื่องอบแห้งเป็นเครื่องจักรท่ีใช้ในการอบผลไม้ พืชผลทางการเกษตร หรือสมุนไพร โดยใช้ลมร้อน
หรือก๊าซร้อนในการไล่ความช้ืนในผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเครื่องอบแห้งน้ันสามารถสร้างลมร้อนหรือก๊าซร้อนได้หลาย
รูปแบบ เช่น สร้างเป็นห้องเผาไหม้เช้ือเพลิงและดึงลมร้อนหรือก๊าซร้อนไปใช้อบแห้ง หรือใช้หัวเผา (Burner) 
ในการสร้างก๊าซร้อนและนําไปใช้โดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน เป็นต้นโดยในอดีตเครื่องอบ
แห้งส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงปัจจุบัน
เครื่องอบแห้งหรือเตาอบแห้งได้มีการใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงมากข้ึนเน่ืองจากราคาถูกกว่า หรือประยุกต์ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบแห้งแทนการใช้เช้ือเพลิง สําหรับเครื่องอบแห้งท่ียังจําเป็นต้องใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเช้ือเพลิงน้ัน หากเป็นเครื่องอบแห้งหรือเตาอบแห้งท่ีมีอายุการใช้งานสูงสามารถลดการใช้
พลังงานได้โดยการปรับเปล่ียนไปใช้เครื่องใหม่หรือเปล่ียนไปใช้หัวเผาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได้เพื่อเป็นการลด
การใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย   
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รูปท่ี 2.8.4 ตัวอย่างเครื่องอบแห้ง 

ท่ีมา: KOMEG Technology Ind Co., Limited 

 

2.8.2 การผลิตพลังงานความร้อนในรูปของน้ําร้อนหรือไอน้ํา 

 การผลิตพลังงานความร้อนในรูปของนํ้าร้อนหรือไอนํ้าส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตพลังงานความร้อนโดย
ใช้หม้อไอนํ้า (Boilers)ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีทํางานด้วยการใช้เช้ือเพลิงเผาไหม้ให้เกิดความร้อน และต้มนํ้าให้
กลายเป็นไอนํ้า ส่งตามท่อไปยังอุปกรณ์ท่ีใช้ความร้อน โดยอุปกรณ์ใช้ไอนํ้ามี 2 แบบ คือ แบบใช้โดยตรง 
(Direct Heating) และแบบผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Indirect Heating) แบบใช้โดยตรง ไอนํ้าจะ
ถูกพ่นผสมกับสารท่ีมารับความร้อนโดยตรง ขณะท่ีแบบผ่านอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน ไอนํ้าจะไม่สัมผัส
กับสารท่ีมารับความร้อน ดังน้ันหลังจากถ่ายเทความร้อนให้แล้วไอนํ้าจะควบแน่นเป็นนํ้า ท่ีเรียกว่า คอนเดน
เสท จากน้ันกับดักไอนํ้าจะทําหน้าท่ีแยกคอนเดนเสทออกมา และส่งกลับไปผลิตเป็นไอนํ้าอีกครั้งท่ีหม้อไอนํ้า 
ซ่ึงหม้อไอนํ้าท่ีมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงานความร้อนน้ันมีใช้กันโดยท่ัวไป เช่น ผลิตนํ้าร้อนในอาคาร 
ผลิตไอนํ้าใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตไอนํ้าสําหรับใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงมีการออกแบบ
หม้อไอนํ้าหลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซ่ึงในปัจจุบันเทคโนโลยีหม้อไอนํ้าก้าวหน้าข้ึนมาก ส่งผลให้
ประสิทธิภาพหม้อไอนํ้าสูงข้ึนมากกว่า 85% ถ้าหากเปล่ียนมาใช้หม้อไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้ลดการ
ใช้เช้ือเพลิงได้มากและยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย โดยหม้อไอนํ้าท่ีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมแบ่ง
ตามลักษณะการแลกเปล่ียนความร้อนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ และหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) หม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) 

 หม้อไอนํ้าแบบท่อไฟเป็นหม้อนํ้าท่ีมีไฟว่ิงในท่อ และถ่ายเทความร้อนให้กับนํ้าท่ีอยู่ล้อมรอบท่อไฟ
เพื่อให้นํ้ามีอุณหภูมิสูงข้ึนจนเดือดกลายเป็นไอนํ้า และนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์หม้อไอนํ้าแบบท่อไฟประเภทท่ี
เป็นแพกเกจบอยเลอร์เป็นท่ีนิยมอย่างสูง มีส่วนสําคัญคือ เปลือกรูปทรงกระบอกท่ีภายในมีท่อไฟใหญ่และ
กลุ่มท่อไฟเล็ก ท่อไฟใหญ่ทําหน้าท่ีเป็นห้องเผาไหม้ และก๊าซจะไหลไปท่อไฟเล็กซ่ึงอาจมีได้หลายชุดโดยรอบๆ 
ท่อไฟใหญ่และท่อไฟเล็กจะล้อมรอบด้วยนํ้าท่ีจะรับความร้อนเพื่อเปล่ียนสภาพเป็นไอนํ้า โดยท่ัวๆไป หม้อไอ
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นํ้าชนิดน้ีจะมีขนาดไม่เกิน 12 ตันไอนํ้า/ช่ัวโมง และความดันใช้งานประมาณ10 bar นิยมใช้ในอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 
รูปท่ี 2.8.5 ตัวอย่างของหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) 

ท่ีมา: http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/5_1_1.html 

 

 
รูปท่ี 2.8.6 โครงสร้างของหม้อไอนํ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) 

ท่ีมา: http://www.industrialboiler.com/Boilers/Firetube-Boilers 

 2) หม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า (Water Tube Boiler) 

 หม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าเป็นหม้อไอนํ้าท่ีประกอบด้วยท่อนํ้าขนาดเล็กจํานวนมาก ก๊าซร้อนจากการเผา
ไหม้จะอยู่ภายนอกท่อและถ่ายเทความร้อนให้กับนํ้าในท่อเพื่อเปล่ียนเป็นไอนํ้า ดังน้ันการเพิ่มจํานวนท่อหรือ
พื้นท่ีผิวถ่ายเทความร้อนจึงมีความสําคัญกับขนาดของหม้อไอนํ้าด้วย ซ่ึงหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าสามารถ
ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ได้ เหมาะกับการผลิตไอนํ้าความดันสูง โดยสามารถออกแบบรูปร่างของห้องเผาไหม้
และหม้อไอนํ้าได้หลายแบบ สําหรับหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าน้ีจะต้องใช้นํ้าท่ีมีคุณภาพสูงและต้องมีระบบบําบัดนํ้า
ท่ีดี ความดันและอุณหภูมิของไอนํ้าจะเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก ถ้าภาระการใช้ไอนํ้าเปล่ียนแปลง และมี
โครงสร้างซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานสําหรับโรงงานขนาดใหญ่ ท่ีมีการใช้ไอนํ้ามากถึงหลาย
สิบตันไอนํ้า/ช่ัวโมง ซ่ึงต้องใช้ไอนํ้าท่ีมีความดันไอนํ้าสูง มักจะใช้หม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าเม่ือต้องการใช้งานไอนํ้า
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ความดันต้ังแต่ 30 bar ข้ึนไปและปัจจุบันหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้าสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไอนํ้าได้มากกว่า 100 
ตันไอนํ้า/ช่ัวโมง 

 
รูปท่ี 2.8.7 โครงสร้างของหม้อไอนํ้าแบบท่อนํ้า (Water Tube Boiler) 

ท่ีมา: https://ienergyguru.com/2015/10/boilers-หม้อไอนํ้า/ 

2.8.3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตพลังงาน
ความร้อน 

 การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตพลังงานความร้อน
สามารถทําได้โดยการติดต้ังระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิม (Replacement) หรือ
ปรับเปล่ียนปรับปรุง (Rehabilitation) ระบบผลิตพลังงานความร้อนเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนซ่ึงปัจจุบัน
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานความร้อนพัฒนาข้ึนมาก ทําให้ระบบผลิตพลังงานความร้อนมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน สามารถลดการใช้เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตได้มากและส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบได้ในปริมาณมาก รวมถึงการปรับเปล่ียนปรับปรุงระบบผลิตพลังงานความร้อนโดยเฉพาะหม้อไอนํ้า 
สามารถดําเนินการได้หลายวิธีท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้าสูงข้ึน เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ ปรับปรุงหัวเผา (Burner)ลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย ลดการสูญเสียความร้อนจากนํ้าระบาย 
การนําคอนเดนเสทกลับมาใช้ และลดการสูญเสียความร้อนผ่านพื้นผิว เป็นต้นสําหรับการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง
ในการผลิตพลังงานความร้อนจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากจากการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการ
ผลิตพลังงานความร้อนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการติดต้ังระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ท้ังระบบ 
สามารถประเมินได้ดังน้ี 
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กิจกรรมโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบผลิตพลังงานความร้อนรูปแบบต่างๆ 
เช่น นํ้าร้อน ไอนํ้า ลมร้อน เป็นต้นโดยเป็นการติดต้ังระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบ
เดิม (Replacement) หรือปรับเปล่ียนปรับปรุง ระบบผลิตพลังงานความร้อนเดิม
ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ขอบเขตโครงการ ระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก เช่น หม้อนํ้าหรือหม้อไอ
นํ้า (Boiler) เตาอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) เครื่องอบแห้ง (Dryer) หรือ
ระบบการผลิตความร้อนอ่ืนๆ ของโครงการ 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) ระบบผลิตพลังงานความร้อนต้องใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลหรือใช้พลังงานไฟฟ้าเป็น
แหล่งพลังงาน และต้องใช้เช้ือเพลิงประเภทเดียวกันท้ังก่อนและหลังดําเนินโครงการ 
2) มีการติดต้ังระบบใหม่เพื่อทดแทนหรือปรับปรุงระบบผลิตพลังงานความร้อนเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
3) วิธีการคํานวณน้ีไม่ครอบคลุมการเปล่ียนประเภทเช้ือเพลิง (Fuel Switching) 

การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกรณีฐาน 

คํานวณจากดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือ Energy Efficiency Indicator 
(EEI) ได้แก่ ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: 
SFC) และค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ของ
ระบบผลิตพ ลัง งานความร้ อน เ ดิม  โดยพิ จารณา เฉพาะการป ล่อย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
หรือการใช้พลังงานไฟฟ้า 

BEy = BEHG,FC,y+ BEHG,EC,y-- สมการที่ 2-47 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
BEHG,FC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนด้วยเช้ือเพลิง

ฟอสซิลในปี y (tCO2/year) 
BEHG,EC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ในปี y (tCO2/year)  
BEHG,FC, y = HGPJ,y x ∑∑∑∑(SFCBL,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3-- สมการที่ 2-48 

โดยท่ี 
HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (MJ/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของเช้ือเพลิง

ฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/MJ)สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 
2-1หรือคํานวณจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 
(MJ/unit) 

EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i(kgCO2/TJ)  
BEHG,EC, y = HGPJ,y x (SECBL,yx 10-3) x EFElec-- สมการที่ 2-49 

โดยท่ี 
HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (MJ/year) 
SECBLy = ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ(Specific Electricity Consumption: SEC) ของกรณีฐาน ใน
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ปี y (kWh/MJ)สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-3 
EFElec, = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า(tCO2/MWh)  

การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการ
ดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนอกขอบเขต
โครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 
  



 

กิจกรรมโครงการ การเปล่ียน 
ระบบผลิตพลังงานความร้อนของเตา 
ช่วยลดปริมาณนํ้ามันเตา
เหล็กวัตถุดิบ

ขอบเขตโครงการ 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH
(Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation)

เตาเผาเหล็ก Reheating Furnace

การเปล่ียนมาใช้ Recuperatorประสิทธิภาพสูง เป็นการใช้ก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกจาก 
มาแลกเปล่ียนความร้อนกับอากาศสําหรับการเผาไหม้ 
เผาไหม้ ให้สูงข้ึน จากเดิมก่อนปรับปรุง 
ในการเผาไหม้สูงข้ึน เป็นการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพของเตาไปพร้อมๆกัน

ตัวอย่างโครงการ 
การเปล่ียน Recuperator จากแบบ Bent Tube เป็นแบบ Straight Tube
ระบบผลิตพลังงานความร้อนของเตา Reheating Furnace มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ลดปริมาณนํ้ามันเตาท่ีใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนเพื่อนําไปใช้
เหล็กวัตถุดิบ (Slab) ก่อนท่ีจะนําไปรีดในกระบวนการถัดไป  

METH-EE-05 Version1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน 
Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation)

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

Reheating Furnace แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนระหว่างการผลิต
รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประสิทธิภาพสูง เป็นการใช้ก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกจาก Reheating Furnace 
มาแลกเปล่ียนความร้อนกับอากาศสําหรับการเผาไหม้ (Combustion Air) เพิ่มอุณหภูมิอากาศสําหรับการ

งข้ึน จากเดิมก่อนปรับปรุง 460 องศาเซลเซียส ข้ึนมาเป็น 560 องศาเซลเซียส ทําให้อุณหภูมิ
ในการเผาไหม้สูงข้ึน เป็นการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพของเตาไปพร้อมๆกัน
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Straight Tube ทําให้
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ท่ีใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนเพื่อนําไปใช้ในการเผา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน 
Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation) 

 
แผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนระหว่างการผลิต 

Reheating Furnace 
เพิ่มอุณหภูมิอากาศสําหรับการ
องศาเซลเซียส ทําให้อุณหภูมิ

ในการเผาไหม้สูงข้ึน เป็นการนําความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพของเตาไปพร้อมๆกัน 
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ที่มา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานความร้อน 

(Energy Efficiency Improvement for Thermal Generation): T-VER-METH-EE-05 Version 1  
  



 

2.9 การผลิตพลังงานไฟฟ้า (Electricity Generation)

 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
grid)ซ่ึงในประเทศไทยโรงไฟฟ้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มน้ีคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อ
Thermal Power Plant) โรงไฟฟ้าดีเซล 
Plant) ไม่รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 

2.9.1 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ํา

 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้าเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการ
การสันดาปได้ความร้อน และนําความร้อน
กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) แล
เกิดการเหน่ียวนําทําให้ได้กระแสไฟฟ้า
ถ่านหิน ลิกไนต์ นํ้ามันเตา ก๊าซธรรมชาติปัจจุบันได้มีการนําเข้าถ่านหินคุณภาพดีคือ บิทูมินัสมาใช้เ
เช้ือเพลิง ในต่างประเทศใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์
ได้แก่ หม้อไอนํ้า (Boiler) กังหันไอนํ้า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้าอยู่หลายแห่
หิน ซ่ึงท่ัวประเทศไทยมีอย่างน้อย10 
จํานวน 6 โรง จังหวัดปราจีนบุรี 2 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
อีก เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบ่ี โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นต้น

รูปท่ี 2.9.1 ตัวอย่างโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง

ท่ีมา: http://www.21stcentech.com/technology

Electricity Generation) 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Fired Power Plants) และเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง 

ซ่ึงในประเทศไทยโรงไฟฟ้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มน้ีคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอนํ้า
โรงไฟฟ้าดีเซล (Diesel Power Plant)โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (

ไม่รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Co-generation Power Plant)โดยมีรายละเอียดดังน้ี

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ํา (Steam Turbine Thermal Power Plant)

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้าเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการเผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อให้เกิด
ความร้อนไปทําให้นํ้ากลายเป็นไอนํ้า ซ่ึงจะได้ไอนํ้าแรงดันสูงเพื่อใช้ในการ
และแกนของกังหันไอนํ้าจะต่อกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

เกิดการเหน่ียวนําทําให้ได้กระแสไฟฟ้า ซ่ึงในประเทศไทยเช้ือเพลิงท่ีจะนํามาใช้ในโรงไฟฟ้าประเภทน้ี 
ก๊าซธรรมชาติปัจจุบันได้มีการนําเข้าถ่านหินคุณภาพดีคือ บิทูมินัสมาใช้เ

เช้ือเพลิง ในต่างประเทศใช้เช้ือเพลิงนิวเคลียร์โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้ามีส่วนประกอบหลัก 
กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า(Generator) 

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้าอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะ
10 แห่ง โดย 9 แห่งเป็นของเอกชนต้ังอยู่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 
2 โรง จังหวัดอยุธยา 1 โรง และมีเพียง 1 โรงท่ีเป็นของ

คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง นอกจากน้ียังมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอ่ืนๆ 
อีก เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบ่ี โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นต้น

ตัวอย่างโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง

ttp://www.21stcentech.com/technology-steam-turbine-power-plants
efficiency-reducing-co2-emissions/ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
เช่ือมต่อกับระบบสายส่ง (On-

นกังหันไอนํ้า(Steam Turbine 
(Gas Turbine Power 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

Steam Turbine Thermal Power Plant) 

เผาไหม้เช้ือเพลิงเพื่อให้เกิด
ซ่ึงจะได้ไอนํ้าแรงดันสูงเพื่อใช้ในการหมุน

ไอนํ้าจะต่อกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) 
ในโรงไฟฟ้าประเภทน้ี ได้แก่ 

ก๊าซธรรมชาติปัจจุบันได้มีการนําเข้าถ่านหินคุณภาพดีคือ บิทูมินัสมาใช้เป็น
โดยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกังหันไอนํ้ามีส่วนประกอบหลัก 

(Generator)  

ง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่าน
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง 

โรงท่ีเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
นอกจากน้ียังมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอ่ืนๆ 

อีก เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบ่ี โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นต้น 

 
ตัวอย่างโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 

plants-increases-
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รูปท่ี 2.9.2 ตัวอย่างโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ท่ีมา: https://engineeringinsider.org/thermal-power-plant/ 

 

2.9.2 โรงไฟฟ้าดีเซล (Diesel Power Plant) 

 โรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทหน่ึง ซ่ึงใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงหลักการทํางาน
คล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลในรถท่ัวไป โดยอาศัยการสันดาปของนํ้ามันดีเซลท่ีถูกฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ ของ
เครื่องยนต์ท่ีถูกอัดอากาศจนมีอุณหภูมิสูงท่ีเรียกว่าจังหวะอัดในขณะเดียวกันนํ้ามันดีเซลท่ีถูกฉีดเข้าไปจะทํา
การสันดาปกับอากาศท่ีมีความร้อนสูงเกิดการระเบิด ดันลูกสูบให้เคล่ือนท่ีลงไปส่งผลให้เพลาข้อเหว่ียงซ่ึงต่อ
กับเพลาของเครื่องยนต์และต่อกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กจึงเกิดการ
เหน่ียวนําและได้กระแสไฟฟ้าออกมาในท่ีสุด เครื่องยนต์ส่วนมากมักจะใช้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 
เหมาะสําหรับผู้ใช้ไฟท่ีต้องการแหล่งกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกรณีฉุกเฉิน หรือ ใช้ช่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่วง
ระยะเวลาอันส้ันๆ ขนาดของเครื่องยนต์มีต้ังแต่จนถึงมากกว่าหน่ึงหม่ืนแรงม้า ในปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซล
นับว่าเป็นเครื่องต้นกําลังท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ท้ังในโรงงานไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม รถไฟ รถบรรทุก เรือ ฯลฯ 

 
รูปท่ี 2.9.3 โรงไฟฟ้าดีเซล 

ท่ีมา: https://powerplant2.wordpress.com/โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล/ 
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2.9.3 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Power Plant) 

 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกําลัง ซ่ึงได้พลังงานจากการเผาไหม้ของ
ส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือนํ้ามันดีเซลกับอากาศความดันสูง (Compressed Air) จากเครื่องอัด
อากาศ (Air Compressor) ในห้องเผาไหม้เกิดเป็นไอร้อนท่ีความดันและอุณหภูมิสูงไปขับดันใบกังหันเพลา
กังหันไปขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเครื่องกังหันก๊าซแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Open Type และ 
Closed Type แต่ท่ีใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแบบ Open Type ซ่ึงสามารถแยกตามการออกแบบเป็น 
Jet Type และ Heavy Duty Type โดยท่ีชนิด Jet Type จะได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา 
และมีความเร็วรอบสูง เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นเครื่องต้นกําลังของเครื่องบิน แต่สําหรับโรงไฟฟ้าน้ันส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบ Heavy Duty Type  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซสามารถเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเหมาะท่ีจะใช้เป็น
โรงไฟฟ้าสํารองเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load Period) และกรณี
ฉุกเฉิน โดยท่ีมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี 

 

 
รูปท่ี 2.9.4 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ (Gas Turbine)Heavy Duty Type 

ท่ีมา: https://www.siemens.com/global/en/home/products/energy/power-generation/gas-
turbines/sgt5-4000f.html#!/ 
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รูปท่ี 2.9.5 โครงสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

ท่ีมา: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Combustion_turbine_diagram.svg 

 

2.9.4 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

 การลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถ
ทําได้โดยการปรับปรุงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเดิมของโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
โดยมุ่งเน้นท่ีการปรับเปล่ียนปรับปรุง (Rehabilitation) หรือการใช้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
ของระบบหรืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงข้ึน (Upgrade Performance) เช่น การเปล่ียนเครื่องจักรใน
ระบบ การใช้ใบพัดกังหันท่ีมีเทคโนโลยีข้ันสูง (Advanced Technology Blades) หรือการติดต้ังระบบ
ควบคุมต่างๆ เป็นต้น ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าวิธีการ
ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถ
ประเมินได้ดังน้ี 
กิจกรรมโครงการ 

ประเภทที่ 1 

การปรับปรุงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเดิมของโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยมุ่งเน้นท่ีการปรับเปล่ียนปรับปรุง หรือการใช้มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของระบบหรืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สูงข้ึนท่ี
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 

ขอบเขตโครงการ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของโครงการ โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของโครงการ 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Fired Power Plants) 
2) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีมีการเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง (On-grid) 
3) กิจกรรมของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ี
ดําเนินการอยู่ (Existing Power Plant) พิจารณาเฉพาะกิจกรรมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงานท่ีต้องมีการลงทุน (ไม่พิจารณากิจกรรมการบํารุงรักษาหรือ
มาตรการจัดการดูแลท่ัวไปท่ีเป็นการดําเนินงานปกติหรือดําเนินการเป็นประจํา) 
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การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

คํานวณจากค่าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือ Energy Efficiency 
Indicator (EEI) ได้แก่ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel 
Consumption: SFC) และค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy 
Consumption: SEC) ของระบบเดิมโดยพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในกรณีท่ีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ามีการสันดาป
เช้ือเพลิงฟอสซิล และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบเสริม (Auxiliary System) 

BEy = BEEG,FC,y + BEEG,EC,y-- สมการที่ 2-50 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
BEEG,FC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลิงฟอสซิลในปี 

y (tCO2/year) 
BEEG,EC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปี y (tCO2/year)  
BEEG,FC,y = EGPJ,yx ∑∑∑∑(SFCBL,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3-- สมการที่ 2-51 

โดยท่ี 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ(Specific Fuel Consumption: SFC) ของ

เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/kWh)สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 2-5 หรือคํานวณจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 
(MJ/unit) 

EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทi (kgCO2/TJ)  
BEEG,EC, y = EGPJ,y x SECBL,aux,yx 10-3x EFElec-- สมการที่ 2-52 

โดยท่ี 
BEEG,EC,y 
EGPJ,y 

 

= 
= 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปี y (tCO2/year) 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) 

SECBL,aux,y = ค่าการใช้พลังงานจําเพาะของกรณีฐาน ในปี yสามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-7 
EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
(PEFF,y)และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้
โดยใช้สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 นอกจากน้ี การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ 
(Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงข้ึน โดยไม่เป็นกิจกรรมการ
บํารุงรักษาท่ีดําเนินการปกติ (Regular Maintenance) น้ัน จะสามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด
ได้จากการดําเนินการ ได้ดังน้ี  
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดย

การเปล่ียนไส้กรองอากาศเป็น Hepa filter ในระบบกรองอากาศ 
และการเปล่ียนใบพัดใหม่ในระบบระบายอากาศของหอหล่อเย็น ซ่ึง
การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในระบบจะช่วยทําให้ลดการใช้เช้ือเพลิงใน
หน่วยผลิตไฟฟ้าได้ และทําให้ประสิทธิภาพระบบสูงข้ึน 

ขอบเขตโครงการ  

ระเบียบวิธีการคํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-EE-06 VERSION 02 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ของโรงไฟฟ้า(Energy Efficiency Improvement in Existing 
Power Plants) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

  
แผ่นกรองอากาศ ระบบระบายอากาศของหอหล่อเย็น 

ที่มา บริษัทกัลฟ์เพาเวอร์เจเนอเรช่ันจํากัด 
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กิจกรรมโครงการ 
ประเภทที่ 2 

การปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ (Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าให้มี
สมรรถนะให้สูงข้ึน (Upgrade Performance) เช่น การใช้ใบพัดท่ีมีเทคโนโลยีข้ัน
สูง (Advanced Technology Blades) เป็นต้น ท่ีมีผลโดยตรงต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก 

ขอบเขตโครงการ ครอบคลุมพื้นท่ีของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังน้ี 
1) กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) ครอบคลุมกังหันท่ีมีการปรับปรุงและเช่ือมต่อ
โดยตรงกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Electric Generator)หม้อนํ้า (Boiler) และ
คอนเดนเซอร์ (Condenser) 
2) กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ครอบคลุมกังหันท่ีมีการปรับปรุงและเช่ือมต่อ
โดยตรงกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ (Compressor)และเครื่องเผาไหม้ 
(Combustor) 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Fired Power Plants) 
2) มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือฟื้นฟูสภาพ (Retrofit) กังหันของโรงไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงข้ึน โดยไม่เป็นกิจกรรมการบํารุงรักษาท่ีดําเนินการปกติ 
(Regular Maintenance) 
3) วิธีการคํานวณน้ี ไม่ครอบคลุม 
- การปรับเปล่ียนประเภทของเช้ือเพลิง (Fuel Switch)  
- โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Cogeneration Power Plants) 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี 
ดังรูปท่ี 1 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 กรณีท่ี 1 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่า
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Max)  
 กรณีท่ี 2 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่า
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉล่ีย ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Avg) แต่น้อยกว่า
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Max)   
 กรณีท่ี 3 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) น้อยกว่า
หรือเท่ากับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉล่ีย ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Avg) 
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 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงฟอสซิล โดยคิดจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ,y) 
ท่ีสามารถแทนท่ีการผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อนท่ีจะมีการดําเนินโครงการ 

กรณีที่ 1 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ,y) มากกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด 
ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Max)  
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
BEy = (EGPJ,y× EFBL,y) + ((EGBL,Max– EGBL, Avg) × min(EFBL, y ; EFGrid,y)) + ((EGPJ, y– EGBL, Max) × EFGrid) 
-- สมการที่ 2-53 
 
กรณีที่ 2ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) มากกว่าปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉล่ียก่อนการ
ดําเนินโครงการ (EGBL, Avg) แต่น้อยกว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุดก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, 

Max)   
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
BEy = (EGBL,Avg × EFBL,y) + ((EGPJ, y – EGBL, Avg) × min(EFBL, y ; EFGrid))-- สมการที่ 2-54 
 
กรณีที่ 3 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโครงการ (EGPJ, y) น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้
เฉล่ีย ก่อนการดําเนินโครงการ (EGBL, Avg) 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานสามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
BEy = EGPJ, y × EFBL,y-- สมการที่ 2-55 
 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
EGPJ,y = ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าสุทธิจากการดําเนินโครงการ ในปี y (MWh/year) 
EGBL, Avg = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉล่ีย ก่อนการดําเนินโครงการ (MWh/year) 
EGBL, Max = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด ก่อนการดําเนินโครงการ (MWh/year) 
EFBL, y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า ในปี y 

(tCO2/MWh) 
EFGrid = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตามท่ี อบก. กําหนด

(tCO2/MWh)  
EGBL, Max = CAPBL,Max × TBL, Max-- สมการที่ 2-56 
 

TXY,Z[\ = 8,760 − ∑ ^Z_\àbc
, -- สมการที่ 2-57 

 

โดยท่ี 
EGBL, Max = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุด ก่อนการดําเนินโครงการ (MWh/year) 
CAPBL,Max = กําลังการผลิตสูงสุดของกังหัน ก่อนการดําเนินโครงการ (MW) 
TBL, Max = จํานวนช่ัวโมงดําเนินงานสูงสุดของกังหัน ก่อนการดําเนินโครงการ (hours) 
HMRx = จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียต่อปีท่ีกังหันหยุดดําเนินงาน ในปี x ก่อนการดําเนินโครงการ (hours)  
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EGXY,fgh =	∑ HUijk,làbc
, -- สมการที่ 2-58 

โดยท่ี 
EGBL, Avg = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้เฉล่ีย ก่อนการดําเนินโครงการ (MWh/year) 
EGTur, x = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิท่ีผลิตจากกังหัน ก่อนการดําเนินโครงการ ในปี x 

(MWh/year)  
การคํานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า (EFBL, y) แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ตามประเภทของกังหัน ดังน้ี 
กรณีที่ 1 กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) 

EFXY,n =	 3.61000	×	
(EFqrs,t × 10�,) 	× FCwx,n × (NCVt,n 	×	10�{)

EffXY ×	HIwx,n  

 

-- สมการที่ 2-59 
 

กรณีที่ 2 กังหันก๊าซ (Gas Turbine) 
EFXY,n =	 ,.{@000 	× 	

�����,�	×	@0�`
����� 																											− −	สมการที่ 2-60 

 

โดยท่ี 
EFBL, y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลของโรงไฟฟ้า 

(tCO2/MWh) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทi (kgCO2/TJ) 
FCPJ,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับการดําเนินโครงการ ในปี y 

(unit/year) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EffBL = ประสิทธิภาพทางพลังงานของกังหัน ก่อนการดําเนินโครงการ 
HIPJ,y = ปริมาณความร้อนท่ีป้อนเข้าสู่กังหัน ในปี y (TJ)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้า

โดยการปรับปรุงกังหัน (Energy Efficiency Improvement of a Power Plant through Retrofitting 
Turbines): T-VER-METH-EE-09 Version 1  
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2.10 การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง (Fuel Switching) 

 การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง (Fuel Switching) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือการลดการ
ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ัน สามารถทําได้โดยการปรับเปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงท่ีมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเช้ือเพลิงชนิดเดิม เช่น เปล่ียนเช้ือเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ 
เปล่ียนเช้ือเพลิงจากนํ้ามันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ เปล่ียนเช้ือเพลิงจากฟอสซิลเป็นชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ เป็น
ต้นซ่ึงการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบดีข้ึน
ด้วย ดังตารางท่ี 2.10.1 

ตารางท่ี 2.10.1 ค่าสัมประสิทธ์ิการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้า 

 
ท่ีมา: IPCC. Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. 

 อน่ึง บทความน้ีจะกล่าวถึงการปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล หรือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนสําหรับการผลิตพลังงานความร้อน เช่น การนําเช้ือเพลิงชีวมวลมาทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลในระบบ
ผลิตความร้อนท้ังหมดหรือบางส่วน เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยมีการนําเช้ือเพลิงชีวมวลมาใช้เป็น
เช้ือเพลิงเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมีต้นทุนตํ่ากว่า 

ตารางท่ี 2.10.2 ศักยภาพการลดการเรือนกระจกและต้นทุนในช่วงปี ค.ศ. 2030 จากการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง 

เป็นเช้ือเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

 
ท่ีมา: IPCC. Fourth Assessment Report: Climate Change 2007.  
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2.10.1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิง (Fuel Switching) 

 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นการดําเนิน
กิจกรรมการปรับเปล่ียนมาใช้พลังงานหมุนเวียนท้ังหมด หรือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง เพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีใช้สําหรับระบบผลิต
พลังงานความร้อนท่ีมีอยู่เดิม หรือเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานความร้อนให้กับระบบผลิตพลังงานความ
ร้อนท่ีมีอยู่เดิม 

 วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากจากการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงสามารถประเมินได้
ดังน้ี 
กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียน หรือจากการใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิลท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (Low Carbon Energy Sources) 
เพื่อจําหน่ายหรือใช้เอง 

ขอบเขตโครงการ ระบบผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานหมุนเวียนของโครงการ รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการผลิตพลังงานความร้อนของโครงการ 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เป็นการปรับเปล่ียนมาใช้พลังงานหมุนเวียนท้ังหมด หรือเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน หรือใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
เพื่อทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีใช้สําหรับระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีมีอยู่เดิม 
หรือเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานความร้อนให้กับระบบผลิตพลังงานความ
ร้อนท่ีมีอยู่เดิม 
2) อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) 
เกินกว่า 45 MW thermal หรือเทียบเท่า และระยะทางการขนส่งเช้ือเพลิง
พลังงานหมุนเวียนอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตรต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายนอกขอบเขตโครงการจากการขนส่งเช้ือเพลิงหมุนเวียน 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

คํานวณจากดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือ Energy Efficiency Indicator 
(EEI) ได้แก่ ค่าความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: 
SFC) และค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) 
ของระบบผลิตพลังงานความร้อนเดิม โดยพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล 
หรือการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้สมการคํานวณเช่นเดียวกับข้อ 2.8.3  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในกรณี
ท่ีอุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) 
เกินกว่า 45 MW thermal หรือเทียบเท่าและระยะทางการขนส่งเช้ือเพลิง
พลังงานหมุนเวียนอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตรเท่าน้ัน 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตการดําเนินโครงการ สามารถประเมินได้ 
ดังน้ี 
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LEy = LEFF,y                                             -- สมการที่ 2-61 
 

 
โดยท่ี 

LEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) 
LEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลนอกขอบเขตโครงการในปี 

y (tCO2/year) 
 

LEFF,y = ∑∑∑∑(FCTR,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3  -- สมการที่ 2-62 
 
โดยท่ี  

LEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลนอก
ขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year) 

FCTR,i,y = ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับการขนส่งเช้ือเพลิง
นอกขอบเขตโครงการ    ในปี y (unit/year) 

NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท 
i ในปี y (MJ/unit) 

EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภท i 
(kgCO2/TJ)  
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงสําหรับหม้อไอนํ้า (Boiler) ขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง 15 

ตันไอนํ้า/ช่ัวโมง ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จากเดิมใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล
(นํ้ามันเตา) เป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ได้แก่ เศษไม้อัดยางพารา ข้ีเล่ือย โดยมีปริมาณ
การใช้เช้ือเพลิงชีวมวลเฉล่ีย 35 ตันต่อวัน และสามารถลดการใช้นํ้ามันเตาได้
ประมาณ 14,000 ลิตรต่อวัน 

ขอบเขตโครงการ 

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-03VERSION 01 การปรับเปล่ียนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล หรือ
การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนสําหรับการผลิตพลังงานความร้อน
(Switching of Fossil Fuel or Increasing of Renewable Energy 
Utilization to Generate Thermal Energy) 
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ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
การลําเลียงเช้ือเพลิงชีวมวลของโครงการ 

 
       เช้ือเพลิงชีวมวล                           จุดส่งจ่ายไอนํ้า                                  หม้อไอนํ้า 
ที่มา บริษัท สงขลาแคนน่ิง จํากัด (มหาชน) 

เอกสารอ้างอิง 

MDBoiler. [ออนไลน์]. 2560. แหล่งท่ีมา: 
http://www.mdboilers.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538607328&Ntype=6 [28 
กุมภาพันธ์ 2561] 

Power Plant. [ออนไลน์]. 2560. แหล่งท่ีมา: https://powerplant2.wordpress.com/โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ/ 
[28 กุมภาพันธ์ 2561] 

IPCC. Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Chapter 4: Energy Supply. page 295-
296. 2013 
 



หน้า 3-1 
 

บทท่ี 3 
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทน 

นางสาวศิริพร วิริยะต้ังสกุล 
สํานักวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
3.1 หลักการลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทน 

 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ประกอบด้วยแสงอาทิตย์ ลม 
พลังน้ํา ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) สถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยปีพ.ศ. 2559 มีการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายรวม 79,929 พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ เป็นการใช้
พลังงานทดแทน 11,051 พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ คิดเป็นร้อยละ 13.83 ของพลังงานท้ังหมด โดยประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน ดังรูปท่ี 3.1.1 ซ่ึงการใช้พลังงานทดแทนอยู่ในรูป
ของไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ  

 
รูปที่ 3.1.1 ข้อมูลสัดส่วนการใชพ้ลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมดของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556- 2559 

ท่ีมา: รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

  
รูปท่ี 3.1.2 ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนข้ันสุดท้าย  

ท่ีมา: รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 

10.94 11.91 12.94 13.83

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
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การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย พบว่ามีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติสูงสุด
คิดเป็นร้อยละ 59.1 ถ่านหิน ร้อยละ 17.7 น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลร้อยละ 0.2 ส่วนท่ีเหลือเป็นพลังงาน
หมุนเวียนและอ่ืนๆ รวมเป็นร้อยละ 23 ซ่ึงประเทศไทยมีนโยบายเพ่ิมสัดส่วนการพลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนโดย
กําหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนข้ันสุดท้าย ณ ปี พ.ศ. 2579 คิดเป็นร้อยละ 30 หรือเท่ากับ 
131,000 พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579) 
ดังนั้นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจาก
ต่างประเทศ ยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ 

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทดแทนมีหลายรูปแบบ ได้แก่  
1) การใช้พลังงานทดแทนผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น 

แสงอาทิตย์ ลม น้ํา ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ  
2) การใช้พลังงานทดแทนผลิตพลังงานความร้อนแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ชีวมวล ก๊าซ

ชีวภาพ  
3) การใช้พลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล ไบโอเซล ก๊าซไบโอมีเทนอัด 

วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากใช้พลังงานทดแทน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

2) สําหรับกรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล หรือขยะมูลฝอยท่ีมีกําลัง
การผลิตติดต้ังรวม (Total Installed Capacity) แต่ละประเภทเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนเกิน 15 MW และระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงาน
หมุนเวียนอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร ต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายนอกขอบเขตโครงการ 

3) สําหรับกรณีท่ีเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชน ต้อง
มีกําลังการผลิตติดต้ังรวม ไม่เกิน 100 kW และเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้
เองในชุมชน 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานทดแทนแทนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิล 

 

��� = ����,� -- สมการท่ี 3-1 
โดยท่ี 

BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิล  ในปี y (tCO2/year) 
f 

 
กรณีท่ี 1   การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลของระบบสายส่ง สามารถคํานวณ
ได้ ดังนี้ 

BEEG,y = (EGPJ,y x 10-3) x EFElec   -- สมการท่ี 3-2 

 

โดยท่ี 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี y 

(tCO2/year) 

EGPJ,,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน ในปี y 
(kWh/year) 

EFElec = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า (tCO2/MWh) 

 
กรณีท่ี 2   การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สามารถคํานวณ
ได้ ดังนี้ 
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BEEG, y = EGPJ,y x ∑(SFCBL,i,y x (NCVi,yx 10-6) x EFCO2,i) x 10-3 -- สมการท่ี 3-3 
โดยท่ี 
BEEG,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 

y (tCO2/year) 
EGPJ,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการดําเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน ในปี y 

(kWh/year) 
SFCBL,i,y = ค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFC) ของ

เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/kWh) 
NCVi,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i ในปี y 

(MJ/unit) 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ) 

 
ค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ (Specific Fuel Consumption: SFCBL,i,y) 

SFCBL,i,y = FCBL,i,y / EGBL,y  -- สมการท่ี 3-4 
โดยท่ี 
FCBLi,,y = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i สําหรับกรณีฐาน ในปี y (unit/year) 

EGBL,y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิในช่วงกรณีฐาน ในปี y (kWh/year) 
 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ขนส่งเชื้อเพลิง ในกรณีท่ีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลหรือขยะมูลฝอย 
ท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ังรวม (Total Installed Capacity) แต่ละประเภทเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนเกิน 15 MW และระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
อยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-58 
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กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทน 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) เป็นการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนท้ังหมด หรือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน หรือใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีใช้สําหรับระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีมีอยู่
เดิม หรือเป็นการเพ่ิมกําลังการผลิตพลังงานความร้อนให้กับระบบผลิตพลังงาน
ความร้อนท่ีมีอยู่เดิม 

2) อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) 
เกินกว่า 45 MW thermal หรือเทียบเท่า และระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิง
พลังงานหมุนเวียนอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตรต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายนอกขอบเขตโครงการจากการขนส่งเชื้อเพลิงหมุนเวียน 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานไฟฟ้าสําหรับการผลิต
พลังงานความร้อน เพ่ือจําหน่ายหรือใช้เอง ของระบบผลิตพลังงานความร้อนท่ีมีอยู่
เดิม โดยคิดจากปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้จากการดําเนินโครงการ สามารถ
คํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-44 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) เกินกว่า 
45 MW thermal หรือเทียบเท่าและระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
อยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-58 
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กิจกรรมโครงการ การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas: CBG) เพ่ือ
นําไปใช้ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในยานพาหนะ หรือเพ่ือทดแทนการใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) มีกระบวนการนําก๊าซชีวภาพ (Biogas) มาผ่านกระบวนการเพ่ือให้ได้ก๊าซไบโอ
มีเทนอัดท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 
หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 
2) มีการนําก๊าซไบโอมีเทนอัดท่ีผลิตได้ไปใช้ในยานพาหนะเพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท
ต่างๆ 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ใน
ยานพาหนะ หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม   

กรณีท่ี 1. มีการนํา CBG ไปทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในยานพาหนะ หรือ CNG/NGV 
      การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคํานวณได้ ดังนี้ 

 
BEy = 

∑(FGCBG,y x (NCVCBG,y x 10-6) x EFCO2,CNG/NGV) x 10-3 -- สมการท่ี 3-5 

 
โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 

FGCBG,y = ปริมาณก๊าซไบโอมีเทนอัดท่ีผลิตจากการดําเนินโครงการท่ีมีการนําไปใช้ ในปี y 
(unit/year) 

NCVCBG,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของก๊าซไบโอมีเทนอัด ในปี y (MJ/unit) 
EFCO2,CNG/NGV = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในยานพาหนะ ท่ีถูก

ทดแทนด้วยก๊าซไบโอมีเทนอัด (kgCO2/TJ) 
 
กรณีท่ี 2 มีการนํา CBG ไปทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่างๆ  

      การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคํานวณได้ ดังนี้ 
 

BEy = 
∑(FGCBG,y x (NCVCBG,y x 10-6) x EFCO2,i) x 10-3 -- สมการท่ี 3-6 

โดยท่ี 
EFCO2,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท i (kgCO2/TJ) 

 
 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
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การดําเนินโครงการ สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) เกินกว่า 
45 MW thermal หรือเทียบเท่า และระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
อยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-58 
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กิจกรรมโครงการ การผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล
การเกษตร 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) ต้องเป็นการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือนําไปใช้ทดแทนน้ํามันดีเซลของยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกล 

2) ต้องเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลภายในเครื่องยนต์ของยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกล 

3) ระบบผลิตไบโอดีเซลท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) เกินกว่า 45 
MW thermal หรือเทียบเท่า และระยะทางการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตอยู่นอก
รัศมี 200 กิโลเมตร ต้องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกขอบเขต
โครงการจากการขนส่งเชื้อเพลิง 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกลการเกษตร ให้ใช้ปริมาณไบโอดีเซลท่ีผลิตได้จากโครงการเป็นข้อมูล
กรณีฐาน  

BEy = ∑∑∑∑(FGBD,y x (NCVBD,y x 10-6) x EFCO2,Diesel) x 10-3 – สมการท่ี 3-7 

 

โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 

FGBD,y = ปริมาณการผลติไบโอดีเซลจากการดําเนินโครงการ ในปี y (unit/year) 
NCVBD,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของไบโอดีเซล ในปี y (MJ/unit) 
EFCO2,Diesel = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้นํ้ามันดเีซลท่ีถูกทดแทนด้วยไบโอดีเซล (kgCO2/TJ)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อนมีกําลังการผลิตติดต้ัง (Installed Capacity) เกินกว่า 
45 MW thermal หรือเทียบเท่า และระยะทางการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
อยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-58 
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3.2 พลังงานแสงอาทิตย์ 

 ด้วยตําแหน่งและท่ีตั้งของประเทศไทยใกล้เส้นศูนย์สูตร โดยมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยตลอด
ท้ังปีเท่ากับ 18 MJ/m2/day หรือ 5 kWh/m2/day ทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพการนําพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ประโยชน์ โดยบริเวณท่ีได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี
เนื่องจากมีพ้ืนท่ีเป็นบริเวณท่ีราบสูงค่อนข้างแห้งแล้ง และมีการก่อตัวของเมฆน้อย รวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณภาค
กลางบางส่วน ดังรูปท่ี 3.2.1 

 
รูปท่ี 3.2.1 แผนท่ีพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย  

ท่ีมา: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/Thailand 
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การใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนํามาใช้ 2 รูปแบบ  

1) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานความร้อน เช่น ใช้ในการอบแห้งผลผลิตทางการ
เกษตร ใช้ในการผลิตน้ําร้อนสําหรับโรงพยาบาล เป็นต้น 

  
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

อบต.ท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี 
ระบบทําน้ําร้อนจากแสงอาทิตย์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  
รูปท่ี 3.2.2 การใช้พลังงานความร้อนท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบต่าง ๆ 

2) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีหลักการทํางานดังนี้แสงอาทิตย์ซ่ึงเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ท่ีทําจากสารก่ึงตัวนําเช่น ซิลิกอนจะเกิดการถ่ายทอด
พลังงานระหว่างกัน ทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟ้าข้ึนในสารก่ึงตัวนํา โดยกระแสไฟฟ้าท่ีได้จะเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current: DC) หรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์ไปต้มน้ํา แล้ว
นําไอน้ําท่ีเกิดข้ึนนําไปหมุนกังหันใบพัดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอีกต่อหนึ่งเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าข้ึน ซ่ึงวิธีนี้ต้อง
ใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงกว่าวิธีแรก 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์โฟโตโวลทาอิก (Photovoltaic cell) ท่ีนิยม มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
แบบผลึกซิลิกอน (Monocrystalline silicon, Polycrystalline silicon) และ แบบฟิล์มบาง (Thin film) ดัง
รูปท่ี 3.2.3 

 

 
แบบผลึกซิลิกอน 

 
แบบฟิล์มบาง 

รูปท่ี 3.2.3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic cell) 
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ตารางท่ี 3.2.1ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่าง ๆ 
ชนิด ประเภทวัสดุ ประสิทธิภาพ(%) 

Thin film Amorphous Silicon (a-Si) 4-9 
 Cadmiumtelluride (CdTe) 6-9 
 Copper indium gallium 

selenide (Cis or CIGS) 
9-10.5 

 Organic cells 3-4 
Mono-crystalline silicon Sc-Si 10-16 

Polycrystalline 
silicon/Multi-crystalline 

mc-Si 10-14.5 

ท่ีมา: คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดท่ี 2 พลังงานแสงอาทิตย์ (ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์)  

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานทดแทนท่ีสําคัญนํามาผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับสองรองจาก
พลังงานน้ํา ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2560 พบว่าประเทศไทยมี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Solar PV Rooftop) มีกําลังการผลิต
รวมท้ังหมด 2,220 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของปริมาณไฟฟ้าท้ังประเทศและมีแนวโน้มการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีราคาถูกลง  

 

  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา 
รูปท่ี 3.2.4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์แปลง

กระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter) ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) เพ่ือยกระดับแรงดันไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้จําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

ขอบเขตโครงการ 

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-01 Version 02 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Electricity Generation from Renewable Energy) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
  
ท่ีมา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี จังหวัดนครปฐม 

 

  



หน้า 3-13 
 

ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร และส่งกระแสไฟฟ้าผ่าน

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter) และส่งกระแสไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 

ขอบเขตโครงการ 

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-01 Version 01 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Electricity Generation from Renewable Energy) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
  
ท่ีมา โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 304.750 kW บริษัท เคนมินฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) 

จํากัด จังหวัดชลบุรี 
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3.3 พลังงานลม 

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมมีหลักการทํางานดังนี้ กระแสลมพัดผ่านใบกังหัน ทําให้กังหัน
หมุนรอบแกนท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อเชื่อมอยู่ โดยปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะข้ึนอยู่กับความเร็วของลม ความ
ยาวของใบพัด และสถานท่ีติดต้ังกังหันลม สําหรับประเทศไทยมีความเร็วลมอยู่ในระดับปานกลาง - ตํ่า คือ มี
ความเร็วลมเฉลี่ยตํ่ากว่า 4 เมตร/วินาที ซ่ึงความเร็วลมท่ีสามารถนํามาพัฒนาเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้นั้น ควรมีความเร็วลมท่ีสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าระดับ 3 (Class3) คือ 6.4-7.0 เมตร/วินาที หรือ 300-400 
กิโลวัตต์/ตารางเมตร ท่ีความสูง 50 เมตร จากการสํารวจประเทศไทยพบพ้ืนท่ีบริเวณแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
จะมีความเร็วลมท่ี 6.4-7.5 เมตร/วินาที (โครงการจัดทําแผนท่ีศักยภาพลมของประเทศไทย, 2549) และ
บริเวณท่ีมีลมต่อเนื่องได้แก่ยอดเขา ช่องเขา เทือกเขาต่างๆ  

เทคโนโลยีกังหันลมสามารถจําแนกตามลักษณะแนวแกนหมุนของกังหันจะได้ 2 แบบ คือกังหันลม
แนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) เป็นกังหันลมท่ีมีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมี
ใบพัดเป็นตัวต้ังฉากรับแรงลม  และกังหันลมแนวแกนต้ัง (Vertical Axis Wind Turbine)เป็นกังหันลมท่ีมี
แกนหมุนและใบพัดต้ังฉากกับการเคลื่อนท่ีของลมในแนวราบ ซ่ึงทําให้สามารถรับลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง
(http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm) ดังรูปท่ี 3.3.1 

 

  

กังหันลมแนวแกนนอน กังหันลมแนวแกนต้ัง 

ท่ีมา:https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_axis_wind_turbine 
รูปท่ี 3.3.1 กังหันลม  

สําหรับประเทศไทยโครงการกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและจําหน่ายเข้าสู่ระบบสายส่งนั้น ส่วนใหญ่ใช้
เทคโนโลยีกังหันลมแนวแกนนอนโดยมีกําลังการผลิตติดต้ังรวม 596 เมกะวัตต์  
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ตารางท่ี 3.3.1 รายชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานลมของประเทศไทยท่ีมีกําลังการผลิตติดต้ังมากกว่า 5 MW   

ลําดับ บริษัท ท่ีตั้ง 

กําลังการ
ผลิตติดตั้ง 

(MW) 

ปริมาณขาย
ตามสญัญา 

(MW) 

วันท่ีเริ่มต้น
ซ้ือขายไฟฟ้า

(COD) 
1 บริษัท เฟิร์ส โคราชวินด์ จํากัด อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา 
103.5 90 14/11/2555  

2 บริษัท เค.อาร์.ทู.จํากัด อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

103.5 90 08/02/2556  

3 บริษัท ชัยภูมิวินด์ฟารม์ จํากัด 
(โครงการชัยภมูิ วินด์ฟาร์ม) 

อ.ก่ิงอําเภอซับใหญ่จ.
ชัยภูม ิ

80 80 16/12/2559  

4 บริษัทเขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จํากัด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์ 60 60 05/08/2559  

5 บริษัท วะตะแบก วินด์จํากัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ 60 60 24/12/2559  

6 บริษัท พัฒนาพลังงานลมจํากัด 
(โครงการวายุวินด์ฟาร์ม) 

อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

50 50 29/12/2559  

7 บริษัท อีเอ วินด์หาดกังหัน 3 จํากัด 
(โครงการ 2)  

อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช 

45 45 10/06/2560  

8 บริษัท อีเอ วินด์หาดกังหัน 3 จํากัด 
(โครงการ 3) 

อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช 

45 45 23/06/2560  

9 บริษัท อีเอ วินด์หาดกังหัน 3 จํากัด 
(โครงการ 1) 

อ.ระโนด จ.สงขลา 36 36 03/03/2560  

10 บจก. พัฒนาพลังงานลม (ซับพลูวินด์
ฟาร์ม 1) 

อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา 

10 8 17/03/2559  

11 บจก. อินเตอร์ฟารอีสท์ วินด์ อินเตอร์
เนช่ันแนล 

อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช 

10 10 06/11/2558  

12 บจก. เทพพนาวินด์ฟาร์ม (วะตะแบก
2) 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ 6.9 6.9 18/07/2556  

ท่ีมา: คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน, 2561 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแบบแกนนอน โดยไฟฟ้าท่ีผลิตได้จําหน่ายให้กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขอบเขตโครงการ  

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-01 Version 03 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Electricity Generation from Renewable Energy) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
  
ท่ีมา โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง 10 เมกะวัตต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
  



หน้า 3-17 
 

3.4 พลังงานน้ํา 

 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ํา โดยใช้พลังงานจลน์ของน้ําซ่ึงเกิดจากการปล่อยน้ําจากท่ีสูงหรือการ
ไหลของน้ํา หรือการข้ึน-ลงของคลื่น ไปหมุนกังหันน้ําซ่ึงต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ี
ได้ ข้ึนอยู่กับปริมาณน้ํา ความแตกต่างของระดับน้ํา และประสิทธิภาพของกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
 รูปแบบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ําท่ีนิยมใช้กันแพร่หลาย มี 3 รูปแบบ คือ  

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ําจากอ่างเก็บน้ําจะผัน
แปรตามปริมาณน้ําท่ีปล่อยจากอ่างเก็บน้ํา และความแตกต่างระหว่างระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําและ
ระดับน้ําท่ีปล่อย (ด้านท้ายน้ํา) สําหรับประเทศไทยโครงการไฟฟ้าพลังน้ําส่วนใหญ่จะเป็นใน
รูปแบบของไฟฟ้าพลังน้ําจากอ่างเก็บน้ํา เช่น  โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก 
โรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ เป็นรูปแบบการผลิตไฟฟ้าท่ีตอบสนองช่วงเวลาท่ีมีความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด โดยในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการไฟฟ้าน้อยจะมีการสูบน้ําไปเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ําท่ีอยู่
สูงกว่า  เม่ือช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงน้ําจะถูกปล่อยกลับลงมายังอ่างเก็บน้ําท่ีอยู่ตํ่า
กว่าเพ่ือผลิตไฟฟ้า ตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับในประเทศไทย คือ โรงไฟฟ้าเข่ือนลําตะ
คองชลภา-วัฒนา โดยใช้เข่ือนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นอ่างเก็บน้ําท่ีมีอยู่เดิมและ
บริหารจัดการน้ําโดยกรมชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ําตัวล่าง และก่อสร้างอ่างเก็บน้ําตัวบน
เพ่ิมเติมบนเขายายเท่ียง 

3. โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบ Run-of-the-river เป็นรูปแบบท่ีไม่มีอ่างเก็บน้ําเป็นองค์ประกอบ โดย
อาศัยปริมาณน้ําท่ีไหลในแม่น้ํา และมักก่อสร้างในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ําค่อนข้างมาก เช่น 
โรงไฟฟ้าเข่ือนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  

 

   

โรงไฟฟ้าพลังน้ําจากอ่างเก็บ
น้ํา 

โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบ Run-of-the-
river 

รูปท่ี 3.4.1 โรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

ท่ีมา: http://www.reca.or.th/library-hydro-power.aspx 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา 
ขอบเขตโครงการ 

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-01 Version 02 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(Electricity Generation from Renewable Energy)  

ภาพโครงการ 

 
ท่ีมา โครงการพลังงานงานน้ําเข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
 

 

  



 

3.5 ชีวมวล 

ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือท้ิงทางเกษตรกรรม 
เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย ทะลายปาล์ม
การเกษตร คุณสมบัติค่าความร้อนของชีวมวลดังตารางท่ี 
พลังงานท้ังในรูปแบบของการนํามาผลิตพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชเพ่ือมาผลิตเป็นพลังงานเฉพาะ เช่น 
รูปเป็นชิ้นไม้สับ (Wood chip) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
และประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีสูงข้ึน รวมถึงมีการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 

ตารางท่ี 

ชนิดชีวมวล
แกลบ 
ชานอ้อย 
ซังข้าวโพด 
ทะลายปาล์มเปล่า 
กะลาปาล์ม 
ข้ีเลื่อย เศษไม้ยางพารา 
กระถินยักษ์ 
ยูคาลิปตัส 
กระถินเทพา 
กระถินเทพณรงค์ 

ท่ีมา http://biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html 
กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน

กะลาปาล์ม 

ข้ีเลื่อย 

จะมีผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือท้ิงทางเกษตรกรรม 
เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นต้น ปริมาณของชีวมวลท่ีเหลือท้ิงในแต่ละปีข้ึนกับผลผลิต

คุณสมบัติค่าความร้อนของชีวมวลดังตารางท่ี 3.5.1 ดังนั้นจึงมีการนําชีวมวล
พลังงานท้ังในรูปแบบของการนํามาผลิตพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า  

ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชเพ่ือมาผลิตเป็นพลังงานเฉพาะ เช่น ยูคาลิปตัส กระถิน
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellet) เพ่ือสะดวกต่อการขนส่ง การจัดเก็บ 

สูงข้ึน รวมถึงมีการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 

ตารางท่ี 3.5.1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวล 

ชนิดชีวมวล ค่าความชื้น(%) ค่าความร้อน(
12 13.52

50.73 7.37
40 9.62

58.6 7.24
12 16.9

 55 6.57
42 19.47
54 19.27
40 20.09
38 19.82

http://biomass.dede.go.th/biomass_web/index.html และศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส 
กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน 

 
ช้ินไม้สับ 

 
ชีวมวลอัดแท่ง

รูปท่ี 3.5.1 ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล    

หน้า 3-19 

จะมีผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตร หรือวัสดุเหลือท้ิงทางเกษตรกรรม 
เป็นต้น ปริมาณของชีวมวลท่ีเหลือท้ิงในแต่ละปีข้ึนกับผลผลิต

ชีวมวลเหล่านี้มาใช้เป็น

ยูคาลิปตัส กระถินเทพา แล้วนํามาแปร
เพ่ือสะดวกต่อการขนส่ง การจัดเก็บ 

สูงข้ึน รวมถึงมีการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น  

(MJ/kg) 
13.52 
7.37 
9.62 
7.24 
16.9 
6.57 
19.47 
19.27 
20.09 
19.82 

ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส 

 
 

 
ชีวมวลอัดแท่ง 
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รูปท่ี 3.5.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย (กําลังการผลิตติดตั้งรวม 1,121 เมกะวัตต์) 

ท่ีมา: http://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=186 

  



 

กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ

1. การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) 
ของชนิดชีวมวล ซ่ึงรูปแบบการเผาไหม้ท่ัวไป จําแนกได้ 

1) ระบบเผาไหม้แบบเบดนิ่ง 
ไหม้อยู่กับท่ีบนตะกรับ เช่น 

2) ระบบเผาไหม้แบบเบดเคลื่อนท่ีหรือเบดลอย 
moving
อนุภาคเคลื่อนท่ีขณะลุกไหม้ เช่น  

3) ระบบฟลูอิไดซ์เบด 
ลอยตัว

 ตัวอย่าง การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในหม้อน้ํา 
ภาคอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าชีวมวลโดย
ไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้าต่อไป

รูปท่ี 3.5.2
ท่ีมา: https://corporate.vattenfall.com/about

 

2. การผลิตก๊าซ (Biomass 
จํากัดอากาศเข้าทําปฏิกิริยา (เผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์
ไฮโดรเจน และ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไฟฟ้า  

กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่าง ๆ 

ombustion) เม่ือนําชีวมวลมาเผาจะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อน
ซ่ึงรูปแบบการเผาไหม้ท่ัวไป จําแนกได้ 3 รูปแบบ 

ระบบเผาไหม้แบบเบดนิ่ง (Fixed bed combustion) เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกเผา
ไหม้อยู่กับท่ีบนตะกรับ เช่น stationary grate, travelling grate

ระบบเผาไหม้แบบเบดเคลื่อนท่ีหรือเบดลอย (Transportation bed 
moving bed combustion) เหมาะกับเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีลักษณะเป็นผง 
อนุภาคเคลื่อนท่ีขณะลุกไหม้ เช่น  pulverised combustion

ระบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized bed combustion) เชื้อเพลิงชีวมวลจะกระจาย
ลอยตัวขณะเผาไหม้ (สภาพคล้ายน้ําเดือด)  

ตัวอย่าง การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในหม้อน้ํา (Boiler) ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ภาคอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าชีวมวลโดยความร้อนท่ีได้จากการเผานํามาผลิตไอน้ําท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูง 
ไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพ่ือผลิตไฟฟ้าต่อไป ดังรูปท่ี 3.5.2   

2 แสดงไดอะแกรมการทํางานของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
https://corporate.vattenfall.com/about-energy/renewable-energy-sources/biomass/how

Biomass Gasification) เป็นกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวล
เผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์) ได้ผลผลิตเป็นก๊าซท่ีสามารถติดไฟได้  ได้แก่ 

ไฮโดรเจน และ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ เช่น ขับกังหันแก๊ส (gas turbine)
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เม่ือนําชีวมวลมาเผาจะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อน

เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกเผา
travelling grate เป็นต้น  

ransportation bed หรือ 
เหมาะกับเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีลักษณะเป็นผง 

pulverised combustion 

เชื้อเพลิงชีวมวลจะกระจาย

ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน
ผลิตไอน้ําท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูง 

 

sources/biomass/how-it-works/ 

เชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลโดย
ได้ผลผลิตเป็นก๊าซท่ีสามารถติดไฟได้  ได้แก่ มีเทน 

gas turbine) เพ่ือผลิต



 

รูปท่ี 3.5.3

ท่ีมา

3. การหมัก  (Fermentation)  
โดยแบคทีเรียทําให้เกิดก๊าซชีวภาพ 

รูปท่ี 

ท่ีมา

4. การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช 
เชื้อเพลิงชีวภาพ    

 

3.5.3 กระบวนการผลิตก๊าซ (Biomass Gasification)   

ท่ีมา: https://www.ete.eng.cmu.ac.th 

ermentation)  เป็นการนําชีวมวลมาหมักในสภาวะไร้อากาศ ชีวมวลจะถูกย่อยสลาย
ชีวภาพ (biogas)  เช่น การหมักหญ้าเนเปียร์ 

 

รูปท่ี 3.5.3 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

ท่ีมา: http://webkc.dede.go.th/testmax/node/152

การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 
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เป็นการนําชีวมวลมาหมักในสภาวะไร้อากาศ ชีวมวลจะถูกย่อยสลาย

 

 

152 

เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 3.7 



 

กิจกรรมโครงการ กระบวนก
ลําเลียงด้วยสายพานไปยังห้องเผาไหม้ 
Grate Stoker
อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูง 
เป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา  
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

ขอบเขตโครงการ 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสาย
ส่ง (On Grid Renewable Electricity Generation)

ท่ีมา โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ
 

 

ตัวอย่างโครงการ 
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยมีการดําเนินการ
ลําเลียงด้วยสายพานไปยังห้องเผาไหม้ (Boiler) ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็นระบบ 
Grate Stoker มีการควบคุมการเผาไหม้ท่ีอุณหภูมิ 900-1,000
อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูง ความร้อนท่ีได้นํามาผลิตไอน้ําท่ีมีแรงดันสูง
เป็นต้นกําลังในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา  (Steam Turbine Generator) 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า เพ่ือนําไปใช้หรือส่งจําหน่ายให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

METH-AE-01 Version 01 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสาย

On Grid Renewable Electricity Generation) 
ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 

 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จังหวัดสงขลา
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โดยมีการดําเนินการดังนี้ ชิ้นไม้สับจะถูก
ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็นระบบ Step 

000oC เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้
ไอน้ําท่ีมีแรงดันสูงและถูกนํามาใช้

Steam Turbine Generator) ท่ีเชื่อมต่อกับ
เพ่ือนําไปใช้หรือส่งจําหน่ายให้

 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ

ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสาย

 

จังหวัดสงขลา 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (wood pellet) ในหม้อไอน้ําแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามันเตา) 

เพ่ือผลิตไอน้ํา 
ขอบเขตโครงการ 

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE 03 version 01 การปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนสําหรับการผลิตพลังงานความร้อน (Switching of Fossil 
Fuel or Increasing of Renewable Energy Utilization to Generate Thermal 
Energy) 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

 
ท่ีมา โครงการบอยเลอร์ชีวมวล บมจ.สงขลาแคนนิ่ง จังหวัดสงขลา 
 

ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การนําหญ้าเนเปียร์มาผลิตไฟฟ้า โดยใช้พ้ืนท่ีปลูกหญ้าเนเปียร์ประมาณ 2,000 ไร่ 

สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 15,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน/1 โรง เพียงพอสําหรับนําไปผลิต
พลังงานไฟฟ้าขนาด 3.12 เมกกะวัตต์ โดยในระบบนี้จะใช้หญ้าเนเปียร์สด (พืชพลังงาน) 
อายุประมาณ 60 วัน เม่ือทําการเก็บเก่ียว และผ่านกระบวนการหมักจะเกิดการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion และ Gas Engine) ได้ผลผลิตเป็นก๊าซ
ชีวภาพ โดยหญ้าเนเปียร์สด 1 ตันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 90 ลูกบาศก์เมตร 
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 170 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน การทํางานของระบบเริ่มจาก
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การนําหญ้าเนเปียร์ท่ีทําการย่อยขนาดแล้วส่งเข้าบ่อหมักเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ ซ่ึงภายในถัง
จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เม่ือผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว สิ่งท่ีเหลือจากการผลิต จะ
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของแข็ง ซ่ึงสามารถนําไปทําเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ และ
ส่วนของเหลวอาจถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ทําเป็นวัสดุปรับปรุงดิน 2) ใช้ไหลเวียน
ไปเก็บในถังเพ่ือใช้สําหรับการหมักหญ้าเนเปียร์ในรอบต่อไป 

ขอบเขตโครงการ 

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

ไม่มี 

ภาพโครงการ 

 
 
ท่ีมา โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ดําเนินงานโดย บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 

เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
http://www.energynewscenter.com/index.php/news/detail/877 
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3.6 ก๊าซชีวภาพ 
ก๊าซชีวภาพ เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในของเสียในสภาวะไร้อากาศด้วยจุลินทรีย์ แหล่งของ

เสียท่ีทําให้เกิดก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่มีกพบใน น้ําเสียจากอุตสาหกรรมเกษตร เช่น น้ําเสียและกากจาก
กระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง น้ําเสียจากกระบวนการสกัดน้ํามันปาล์ม หรือจากการผลิตเอทานอลของ
เสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ขยะมูลฝอยชุมชน บทท่ี 4 ของคู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
และระบบหมักแบบต่างๆ   

ก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการหมักน้ําเสียประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 – 70 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30 – 40 ท่ีเหลือจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซ
ไนโตรเจน (N2) ส่วนก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการหมักขยะมูลฝอยชุมชนอาจมีสัดส่วนของก๊าซมีเทนตํ่ากว่าก๊าซ
ชีวภาพท่ีได้จากการหมักน้ําเสีย คุณสมบัติของก๊าซมีเทนติดไฟได้จึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ 
ดังนี้   

1) การผลิตความร้อน ท้ังการใช้เป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ําโดยตรง แรงดันจากระบบจะดันก๊าซชีวภาพ
ไปเข้าหัวเผา (burner) หรือการเผาให้ความร้อนในกระบวนการผลิต เช่น การต้มน้ําร้อน ทําให้
น้ํามันร้อน ซ่ึงการนําก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ําเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
อุตสาหกรรมโดยท่ัวไปเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายตํ่าและโรงงานโดยท่ัวไปต้องการไอน้ําสําหรับการผลิต
ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้แทนน้ํามันเตาได้ประมาณ 0.6 ลิตร  

2) การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการนําก๊าซชีวภาพมาเผาเพ่ือต้มน้ําในหม้อน้ําโดยตรงให้กลายเป็นไอ
น้ํา จากนั้นใช้ไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ํา ท่ีต่อกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยท่ัวไปเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้า มีประสิทธิภาพรวมประมาณ 1.6 – 1.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตรของก๊าซ
ชีวภาพ  

3) การใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ เช่น ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม หมุนพัดลมโรงเรือนฟาร์มสุกร เป็นต้น  
 

   
ใช้หุงต้มทดแทน  LPG  หมุนพัดลมโรงเรือนฟาร์มสุกร 
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ผลิตความร้อน ผลิตกระแสไฟฟ้า 

รูปท่ี 3.6.1 การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ 
 
ดังนั้นการจัดการของเสียท่ีมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์สูงๆ ควรมีระบบรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ี

เกิดข้ึนมาใช้ในการผลิตพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า หรือกรณีท่ีจําเป็นอาจเผาทําลายก๊าซชีวภาพท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือเปลี่ยนก๊าซมีเทนซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักในก๊าซชีวภาพให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงมี
ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตํ่ากว่า 25 เท่า ซ่ึงวิธีนี้นอกจากจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกสู่บรรยากาศแล้วยังทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ของเสียท่ีเกิดข้ึนอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่งด้วย 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การนําก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้จากกากมันสําปะหลังท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมัน

สําปะหลังไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในโรงงานแป้งมันสําปะหลังและบริษัท
ในเครือ ทดแทนการใช้กระแสไฟฟ้าจากสายส่ง 

ขอบเขตโครงการ 

  
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-01 Version 01 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพ่ือ
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสาย
ส่ง 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

  
ท่ีมา โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยก๊าซชีวภาพจากกากมันสําปะหลัง ของบริษัท ซีพีพี เอ็น

เนอร์ยี่ จํากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

  

Gas 

Engine 1 

Gas 

Engine 2 
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3.7 เช้ือเพลิงชีวภาพ  

 เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) คือ เชื้อเพลิงท่ีได้จากชีวมวลซ่ึงเป็นสารประกอบไฮโครคาร์บอนท่ีจัดเป็น
พลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพจะแบ่งตามโครงสร้างของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีได้จากการแปรรูปชีวมวลเชื้อเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของของเหลวเพ่ือ
ความสะดวกในการขนส่ง ชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล 
น้ํามันจากขยะ ก๊าซไบโอมีเทนอัด โดยสามารถจําแนกตามกระบวนการท่ีใช้ผลิต ดังนี้ 

1) กระบวนการทางชีวภาพ คือ การย่อยสลายแป้ง น้ําตาล และเซลลูโลสจากพืชทางการเกษตร เช่น 
อ้อย มันสําปะหลัง ให้เป็นเอทานอล เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องยนต์เบนซิน  

2) กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี คือ การนําน้ํามันจากพืชน้ํามัน เช่น ปาล์ม สบู่ดํา  หรือน้ํามันท่ี
ผ่านการใช้งานแล้ว ไปผ่านกระบวนการ transesterification เพ่ือผลิตเป็นไบโอดีเซล การนํา
ก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ 

3) กระบวนการใช้ความร้อนสูง เช่น กระบวนการไพโรไลซิส เป็นวิธีการทําให้ชีวมวลสลายตัวด้วย
ความร้อนในสภาพไร้ออกซิเจน ได้ผลผลิตเป็นก๊าซผสมไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ 
คาร์บอนมอนนอกไซด์ และไฮโดรเจน ได้ของเหลวคล้ายน้ํามัน กรดอะซิติก อะซิโตน เมทานอล 
และได้ของแข็งเป็นถ่านชาร์ซ่ึงสามมรถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ตารางท่ี 3.7.1 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงชีวภาพ 

เช้ือเพลิงชีวภาพ ท่ีมา คุณสมบัติ 
เอทานอล  
(ทดแทน 
Gasoline/Ethane) 

มันสําปะหลัง อ้อย(กากน้ําตาล)โดย
ยีสต์ทําหน้าท่ีเปลี่ยนน้ําตาลไปเป็นเอ
ทานอล 

มีสถานะเป็นของเหลวระเหยง่าย 
Ethanol มีค่าความร้อนต่อน้ําหนัก
เป็นครึ่งหนึ่งของ Gasoline ฉะนั้น
ต้องใช้เชื้อเพลิง Ethanol จํานวน 2 
กิโลกรัมเพื่อให้ได้ความร้อนเท่ากับ 
น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 1 กิโลกรัม 
Ethanol มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่า 
Gasoline  

ไบโอดีเซล 
(ทดแทน ดีเซล) 
 

น้ํามันพืช ไขสัตว์ และน้ํามันพืชใช้แล้ว 
ผ่านกระบวนการทางเคมีเกิดเป็นสารท่ี
เรียกว่าเมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester)
หรือเอทิลเอสเทอร์ (Ethyl Ester) 

Biodiesel มีค่าความร้อนที่ใกล้เคียง
กับ Diesel แต่มีการเผาไหม้ที่สะอาด
ก ว ่า  ซึ ่ง ป ล ่อ ย ฝุ ่น ล ะ อ อ ง แ ล ะ
สารประกอบกํามะถัน (sulfur) น้อย
กว่า  

ก๊าซไบโอมีเทนอัด  
CBG : Compressed 
Biomethane Gas
(ทดแทน NGV ก๊าซหุง
ต้ม) 

การนําก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ 
และนํามาอัดลงถังท่ีแรงดัน 200 – 250 
บาร์เกจ  

นํามาทดแทนก๊าซ NGV ในการเป็น
เชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์ได้ 
นํามาทดแทนก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือน 
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ตารางท่ี 3.7.2 คุณสมบัติของไบโอดีเซลท่ีผลิตจากวัตถุดิบต่างๆ 
น้ํามัน ซีเทน ความหนาแน่น 

(g.cm3) 
ค่าความร้อน 

(MJ/kg) 
จุดวาบไฟ (oC) 

ปาล์ม 59.1 0.92 34 182 
สบู่ดํา 48.9 0.92 60 135 
ละหุ่ง 48.3 0.96 40 260 

สาหร่าย - 0.86 41 115 
น้ํามันดีเซล 51 0.85 42 68 

ท่ีมา: ปกรณ์ วินะยานุวัติคุณ.  เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการผลิตไบโอดีเซล. 
วารสารวิจัยพลังงานปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2554/2 เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ผลิตไบโอดีเซล  

 

 

รูปท่ี 3.7.1  ตัวอย่างกระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด และการนําไปใช้ประโยชน์ 

ท่ีมา: http://thaicbg.com/ 
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ตัวอย่างโครงการ 

กิจกรรมโครงการ การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใช้แล้วจากการผลิตสินค้าของโรงงานอาหารแปรรูป 
โดยในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและพลังงานความร้อนในรูปของไอน้ําจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามันเตาและก๊าซ
ธรรมชาติ) ในกระบวนการผลิต ไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับ
รถบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์ และรถกระบะ ของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งจะส่งให้แก่บริษัท
ภายนอกเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ขอบเขตโครงการ 

 
ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-AE-05 Version 01 ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
สําหรับการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล 
(Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle or  Machinery) 

ภาพโครงการ 

 
 
ท่ีมา Biodiesel Production for Use as Fuel of Vehicle by CPF  โดย บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
  



หน้า 3-32 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2559. 

ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 15 เดือนมกราคม –ธันวาคม 2559. 
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

พ.ศ. 2558-2579,กันยายน 2558. 
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. คู่มือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน 

ชุดท่ี 2 พลังงานแสงอาทิตย์, (ไม่ระบุปีท่ีพิมพ์) [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: https://goo.gl/qWw3gL [22 
สิงหาคม 2561]. 

4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. โครงการจัดทําแผนท่ีศักยภาพลมของประเทศไทย
,พ.ศ. 2549, จัดทําโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม สิงหาคม 2549 [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
https://goo.gl/gtF2c3 [22 สิงหาคม 2561]. 

5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ศักยภาพรังสีรวม 2552, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project.html 
[22 สิงหาคม 2561]. 

6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัดในสถาน
ประกอบการ, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://thaicbg.com/ [22 สิงหาคม 2561]. 

7. คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน. ฐานข้อมูล SPP/VSPP, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
http://www.erc.or.th/ERCSPP/default.aspx?x=0&muid=23&prid=41 [22 สิงหาคม 2561]. 

8. ปกรณ์ วินะยานุวัติคุณ.  เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการผลิตไบโอดีเซล. 
วารสารวิจัยพลังงาน. ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2554/2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554):61-75. 

9. พลังงานชีวมว.ล [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://53011711152.blogspot.com/2012/06/blog-
post_19.html  [22 สิงหาคม 2561]. 

10. สมาคมพลังงานทดแทนชุมชนแห่งประเทศไทย. พลังงานน้ํา [ออนไลน์]. แหล่ง ท่ีมา: 
http://www.reca.or.th/library-hydro-power.aspx [22 สิงหาคม 2561]. 

11. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ [ออนไลน์]. 2561 ท่ีมา: http://ghgreduction.tgo.or.th/tver-method/tver-
methodology.html 

12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). โครงการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: http://ghgreduction.tgo.or.th/ 
tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project.html [22 สิงหาคม 2561]. 

13. iEnergyGuru. เชื้อเพลิงชีวภาพ [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: https://goo.gl/2ECkw5 [22 สิงหาคม 
2561]. 

 



หน้า 4-1 
 

บทท่ี 4 
การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย 

ดร. ปวีณา พาณิชยพิเชฐ 
นางสาวศิริพร วิริยะต้ังสกุล 

สํานักวิเคราะห์และตดิตามประเมนิผล  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 

4.1 หลักการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย 

แหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกหลักจากการจัดการของเสีย ได้แก่ การบําบัดน้ําเสีย การฝังกลบ การเผา
ขยะมูลฝอย และการจัดการของเสียจากภาคปศุสัตว์  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของเสีย
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียจากภาคปศุสัตว์ 
แหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกหลัก ได้แก่ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและ
พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินงาน การปล่อยก๊าซมีเทนจากการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ เนื่องจาก
การจัดการของเสียจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลในการดําเนินงาน เช่น การใช้เครื่องสูบน้ํา รถบรรทุก รถตัก รถ
บดอัด เครื่องบดย่อย ทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการใช้
พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้การเผาไหม้ขยะมูลฝอยจะทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผา
ไหม้องค์ประกอบประเภทพลาสติกในขยะมูลฝอยซ่ึงจัดเป็นคาร์บอนฟอสซิล ส่วนการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้ําเสีย ขยะมูลฝอย หรือมูลสัตว์แบบไร้อากาศจะทําให้องค์ประกอบประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นกรดอะมิโน น้ําตาลและกรดไขมันและถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไฮโดรเจน แอมโมเนีย 
และกรดระเหยง่ายและกลายเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas) ในท้ายท่ีสุด ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน
ประมาณร้อยละ 60 ท่ีเหลือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาจเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ร่วมด้วยแต่เกิดใน
ปริมาณท่ีน้อยมาก 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบําบัดน้ําเสีย การฝังกลบ การเผาขยะมูลฝอย และการ
จัดการของเสียจากภาคปศุสัตว์ท่ีสําคัญ ได้แก่  

1. การลดการเกิดก๊าซมีเทนโดยการลดปริมาณของเสียและการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการของเสีย 

1.1. การลดปริมาณของเสีย เช่น การลดปริมาณน้ําเสียและขยะมูลฝอย การนํามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์ 
เช่น การนําไปตากแห้งและนําไปทําปุ๋ย  

1.2. การเปลี่ยนวิธีการบําบัดของเสียจากเดิมท่ีเป็นแบบไร้อากาศให้เป็นแบบใช้อากาศ เช่น เปลี่ยนไปใช้
วิธีการบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ การนําขยะมูลฝอยมาหมักทําปุ๋ยหรือฝังกลบแบบก่ึงใช้อากาศ  

2. การรวบรวมก๊าซมีเทนกลับไปใช้ประโยชน์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาโลกร้อนได้
มากเนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีค่าศักยภาพท่ีทําให้โลกร้อน (GWP) มากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า เช่น การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศไปใช้
ประโยชน์ เช่น ผลิตพลังงานความร้อนหรือผลิตพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงน้ําเสียต้องมีค่า COD loading ปริมาณ
มากพอท่ีจะทําให้เกิดความคุ้มค่าในการดําเนินการ โดยมากจึงดําเนินการกับระบบบําบัดน้ําเสีย
อุตสาหกรรมหรือน้ําเสียจากฟาร์มสุกร เช่น น้ําล้างโรงเรือนสุกรซ่ึงจะมีมูลสุกรเจือปนอยู่มาก นอกจากนี้
ยังมีการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
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4.2 การจัดการน้ําเสีย 
 จากข้อมูลรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559 แหล่งกําเนิดน้ําเสียหลักมาจากน้ําเสีย
อุตสาหกรรม 17.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ําเสียชุมชน 9.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ําเสียจาก
เกษตรกรรม 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 

การจัดการน้ําเสียชุมชน 
น้ําเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง น้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชน

ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมท่ีเป็นอาชีพ ได้แก่ น้ําเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้างสิ่ง
สกปรกท้ังหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง ๆ เป็นต้น โดยท่ัวไปน้ําเสียชุมชนส่วนใหญ่จะมี
สารอินทรีย์ค่อนข้างสูง (เช่น ก๋วยเต๋ียว เศษข้าว น้ําแกง เป็นต้น) การปนเป้ือนฟอสเฟตจากการซักล้าง ทํา
ความสะอาด รวมถึงแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจากน้ําท่ีผ่านบ่อเกรอะ ลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย 
แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.2.1  
 

ตารางท่ี 4.2.1 ลักษณะน้ําเสียชุมชนของประเทศไทย 
ประเภทของระบบ
รวบรวมน้ําเสีย 

ลักษณะน้ําเสีย (มก./ล.) 
บีโอดี ของแข็งแขวนลอย ทีเคเอ็น-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

ท่อระบายรวม 65-110 (80) 65-110 (80) 10-40 (30) 1-60 (4) 
ท่อระบายแยก (160) (160) 10-40 (30) 1-60 (4) 

หมายเหตุ : ( ) เป็นค่าแนะนํา 
ท่ีมา: ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชน ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2553 

 

ประเทศไทยมีปริมาณน้ําเสียชุมชนท่ีเกิดข้ึนและถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 1.4 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 14 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ีมีอยู่จํานวน 101 แห่ง จากคุณลักษณะน้ําเสียชุมชน
ท่ีมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีค่อนข้างตํ่า ดังนั้นแนวทางการจัดการน้ําเสียชุมชนจึงนิยมใช้วิธีการบําบัดน้ําเสีย
ทางชีวภาพ มีหลักการทํางานดังนี้ จุลินทรีย์แบบใช้อากาศจะทําหน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ําเสียเพ่ือใช้ใน
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แล้วให้ผลผลิตสุดท้ายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และแอมโมเนีย (NH3) 
สําหรับประเทศไทยรูปแบบของระบบบําบัดน้ําเสียส่วนใหญ่เป็นระบบบ่อปรับเสถียรคิดเป็นร้อยละ 45 
รองลงมาเป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ร้อยละ 36 ระบบสระเติมอากาศ ระบบบึงประดิษฐ์ และ
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 4.2.2 
 

ตารางท่ี 4.2.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ลักษณะ 
ระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) 

เป็นบ่อดินธรรมดา ไม่มีการติดต้ังเครื่องเติมอากาศสามารถจําแนกได้ 3 ประเภท 
ได้แก่  
1) บ่อแอนแอโรบิก/บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Pond) 
2) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 
3) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) 

ระบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge: AS) 

ระบบประกอบไปด้วยถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน โดยในถังเติมอากาศจะมี
จุลินทรีย์แขวนลอยอยู่เป็นจํานวนมาก ท่ีนิยมใช้มี 2 รูปแบบ 
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1) ระบบบําบัดน้ําเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) 
ลักษณะของถังเติมอากาศเป็นคูหรือคลองท่ีสร้างให้เป็นรูปวงรีทําให้น้ํา
สามารถหมุนเวียนไปมาได้โดยรอบ 

2) ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR) 
เป็นระบบท่ีใช้ถังเติมอากาศ ทําหน้าท่ีท้ังการเติมอากาศเพ่ือย่อยสลาย
สารอินทรีย์แล้วหลังจากนั้นจะหยุดเติมอากาศเพ่ือท้ิงให้ตกตะกอนแล้ว
ปล่อยน้ําเสียส่วนใสออก แล้วเริ่มต้นรับน้ําเสียเข้ามาบําบัดใหม่ 

ระบบสระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon) 

เป็นบ่อท่ีมีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ํา โดยท่ัวไปมักก่อสร้าง
เป็นบ่อดินแล้วดาดคอนกรีต เหมาะสําหรับน้ําเสียท่ีมีค่าความสกปรกน้อยๆ  

ระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland) 

จะใช้พืชกําจัดธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสท่ีมีอยู่ในน้ําเสีย  
เหมาะสําหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว  

ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 
(Rotating Biological 
Contactor: RBC) 

มีหลักการในการบําบัดน้ําเสียแบบจุลินทรีย์เกาะผิวของตัวกลาง (แผ่นทรงกลม
ซ้อนกันหลายๆแผ่น) ระบบจะหมุนทําให้จุลินทรีย์สัมผัสน้ําเสียและเกิดการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน้ําเสียสลับกับการรับออกซิเจน (อากาศ)  

 

  
ระบบบ่อปรับเสถียร ระบบตะกอนเร่ง 

  
ระบบสระเติมอากาศ 

ท่ีมา: http://www.aqua-aerobic.com/ 
ระบบบึงประดิษฐ์ 

ท่ีมา: http://www.chaipat.or.th 
รูปท่ี 4.2.1 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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การจัดการน้ําเสียอุตสาหกรรม 
คุณลักษณะของน้ําเสียอุตสาหกรรมจะข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมการผลิตนั้นๆ ดังนั้นแนวทางการบําบัด

น้ําเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) บําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางเคมี เช่น โรงฟอกย้อม 
โรงงานกระดาษ 2) บําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ เช่น โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม 
โรงงานผลิตน้ําตาล 

การบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางเคมี  
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียโดยทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีข้ึนภายในบ่อ ดักจับสารเคมีท่ีปนเป้ือนอยู่ในน้ํา

เสีย หรือทําให้ตกตะกอน โดยใช้ปฏิกิริยาเคมี เช่น การรวมตะกอน การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนประจุ เป็น
ต้น 

ตารางท่ี 4.2.3 กระบวนการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีทางเคมี 
กระบวนการ หลักการทํางาน 
การรวมตะกอน  
(Chemical Coagulation) 

เป็นการใช้สารเคมีเพ่ือทําปฏิกิริยาให้ตะกอนรวมตัวและมีขนาดใหญ่ข้ึน 
เพ่ือตกตะกอนได้ง่ายข้ึน เช่น สารส้ม (Aium) ปูนขาว (Lime) 
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) เป็นต้น 

การทําให้เป็นกลางหรือการปรับพี
เอช (Neutralization) 

น้ําเสียท่ีมีค่าพีเอชตํ่า หรือเป็นกรดสามารถทําให้เป็นกลางได้โดยใช้ปูน
ขาว โซดาไฟ หรือโซดาแอช ส่วนน้ําเสียท่ีมีค่าพีเอชสูงหรือเป็นด่าง
สามารถทําให้เป็นกลางได้โดยใช้กรด เช่น กรดกํามะถัน กรดเกลือ 

การฆ่าเชื้อ (Disinfection) เช่น การเติมโอโซน (Ozonation) การใช้คลอรีน (Chlorine)  
การแลกเปลี่ยนประจุ 
 (Ion Exchange) 

การแลกเปลี่ยนประจุ มักใช้ในการกําจัดโลหะหนักในน้ําเสีย และใช้ใน
การกําจัดความกระด้าง (Hardness) โดยสารแลกเปลี่ยนไอออน
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซีโอไลด์ (Zeolite) และเรซินแลกเปลี่ยน
ไอออน (Ion Exchange Resin)  

ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (Oxidation-
Reduction) 

เป็นการเติมสารเคมีเพ่ือเปลี่ยนสารมลพิษให้เป็นสารท่ีไม่มีพิษ สาร
ออกซิไดซ์ เช่น โอโซน ออกซิเจน คลอรีนในรูปต่างๆ  สารรีดิวซ์ เช่น 
เกลือซัลไฟด์ เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 
การบําบัดน้ําเสียโดยวิธีทางชีวภาพ 
น้ําเสียจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เช่น โรงงานแป้งมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามัน

ปาล์ม โรงงานน้ําตาล โรงงานสุรา เป็นต้น มาจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย 
กากน้ําตาล ทําให้น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมีค่าสารอินทรีย์ค่อนข้างสูง (ค่าความสกปรกในรูปซีโอดี 10,000-100,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร) จึงนิยมใช้ระบบบําบัดน้ําเสียโดยวิธีทางชีวภาพแบบไร้อากาศ (Anaerobic Biological 
Treatment Process) 

การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบไร้อากาศเป็นการบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดท่ีไม่ใช้
ออกซิเจน โดยจุลินทรีย์จะใช้สารอินทรีย์เป็นอาหารและสารต้ังต้นเพ่ือการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์เป็น
จุลินทรีย์เซลล์ใหม่ และได้ผลผลิตเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซ่ึงก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี
หัวข้อพลังงานทดแทน 

 



 

ข้ันตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของกระบวนการ
1) กระบวนการไฮโดรไลซิส

สารประกอบโมเลกุลเล็ก เช่น น้ําตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน 
2) กระบวนการสร้างกรด (

กฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ไปเป็นกรดไขมันระเหย
3) กระบวนการสร้างกรดแอซีติก 

Bacteria) จะเปลี่ยนกรดไขมันระเหย
ไฮโดรเจน  

4) กระบวนการสร้างก๊าซมีเทน 
Bacteria) แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ชนิดแรก คือ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทนจากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน 
(hydrogenotrophic bacteria) 
ชนิดท่ีสอง คือ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทนจากกรดอะเซติก 
อิเล็กตรอน และใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงาน

 

 
รูปท่ี 4.2.2 

ท่ีมา: http://www.greenenergynet.net/th/biogas
 

 

ข้ันตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศมีรายละเอียด 
การไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) เป็นการย่อยสลายสารประกอบโมเลกุลให้กลายเป็น

สารประกอบโมเลกุลเล็ก เช่น น้ําตาลกลูโคส กรดอะมิโน กรดไขมัน  
(Acidogenesis) แบคทีเรียพวกสร้างกรดจะทําหน้าท่ี

ไปเป็นกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid: VFA)  
ดแอซีติก (Acetogenesis) โดยแบคทีเรียกลุ่มอะซีโตจีนิก 

จะเปลี่ยนกรดไขมันระเหยให้เป็นกรดแอซีติก กรดฟอร์มิก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ

การสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenesis) โดยแบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทน 
ชนิด ชนิดแรก คือ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทนจากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน 

hydrogenotrophic bacteria) โดยได้คาร์บอนมาจากคาร์บอนไดออกไซด์และได้พลังงานจากไฮโดรเจน 
ชนิดท่ีสอง คือ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทนจากกรดอะเซติก (acetotrophic bacteria) ซ่ึงใช้อะเซเตดเป็นตัวรับ
อิเล็กตรอน และใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงาน 

4.2.2 ข้ันตอนและปฏิกิริยาการเกิดก๊าซชีวภาพ 
http://www.greenenergynet.net/th/biogas-system/
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หมักแบบไร้อากาศมีรายละเอียด ดังนี้ 
ะกอบโมเลกุลให้กลายเป็น

ทําหน้าท่ีเปลี่ยนผลผลิตท่ีได้จา

อะซีโตจีนิก (Acetogenic 
ให้เป็นกรดแอซีติก กรดฟอร์มิก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ

สร้างมีเทน (Methanogenic 
ชนิด ชนิดแรก คือ แบคทีเรียท่ีสร้างมีเทนจากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน 

โดยได้คาร์บอนมาจากคาร์บอนไดออกไซด์และได้พลังงานจากไฮโดรเจน 
ซ่ึงใช้อะเซเตดเป็นตัวรับ

 

system/ 
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ตารางท่ี 4.2.4 ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบไร้อากาศ 
บ่อแอนแอโรบิก/บ่อหมักไร้
อากาศ (Anaerobic Pond) 

ลักษณะเป็นบ่อดิน ไม่มีวัสดุปิดคลุม 

บ่อคลุมแบบดัดแปลง 
(Modified Covered Lagoon 
: MCL)  

เป็นบ่อดิน หรือบ่อดาดคอนกรีต ท่ีมีการคลุมด้วยแผ่นวัสดุเพ่ือให้เกิด
สภาพไร้อากาศและเป็นท่ีเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนด้วย เช่น แผ่น
พลาสติก HDPE หรือ PVC เป็นต้น 
และมีระบบการดึงกากตะกอนออกจากบ่อ 

ระบบยูเอเอสบี (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket : 
UASB) 

เป็นระบบท่ีน้ําเสียไหลเข้าจากด้านล่างของบ่อ เพ่ือให้น้ําเสียไหลผ่านชั้น
ตะกอน (Sludge Blanket) และมีระบบแยกก๊าซชีวภาพกับตะกอนออก
จากกัน 

ระบบ CSTR (Completely 
Stirred-Tank Reactor) 

เป็นระบบท่ีมีการกวนผสมภายในถังปฏิกรณ์อย่างท่ัวถึง โดยอาศัยการ
กวนผสม เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกระบวนการย่อยสลายท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง เนื่องจากการกวนผสมจะเป็นการปรับปรุงการสัมผัสมวลสารระหว่าง
สารอาหารกับจุลินทรีย์ภายในถังปฏิกรณ์ และป้องกันการเกิดเศษตะกอน
ลอยท่ีระดับน้ํา (Scum) รวมท้ังป้องกันการตกตะกอน (Sediment) 
ด้านล่างของถังปฏิกรณ์ นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดความเข้มข้นของ
สารอาหารให้มีค่าลดลงจนไม่ก่อปัญหาเป็นพิษต่อระบบ 

 

  
บ่อคลุมแบบดัดแปลง (Modified Covered Lagoon : MCL) 

  
ระบบยูเอเอสบี ระบบ CSTR 

รูปท่ี 4.2.3 ระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบไร้อากาศ 
ท่ีมา: http://www.greenenergynet.net/th/biogas-technologies/ 
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ตารางท่ี 4.2.5 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียอุตสาหกรรม 
ประเภท
อุตสาหกรรม 

ปริมาณน้ําเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร 
ศักยภาพการผลิต
ก๊าซชีวภาพ  
(ลบ.ม.)1  

ทดแทนน้ํามันเตา
เกรดเอ (ลิตร) 2 

ทดแทนก๊าซหุงต้ม 
(กิโลกรัม) 2 

ทดแทนพลังงานไฟฟ้า  
(กิโลวัตต์ชั่วโมง) 2 

ผ ลิ ต แ ป้ ง มั น
สําปะหลัง 

7.83 14.24 17.02 6.53 

สกัดน้ํามันปาล์ม 26.92 48.95 58.52 22.43 
ผลิตเอทานอล 29.63 53.87 64.41 24.69 
แปรรูปอาหาร 1.82 3.31 3.96 1.52 
ผลิตน้ํายางข้น 2.67 4.85 5.80 2.23 
หมายเหตุ : 1  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม, 2555 
                       2 ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนน้ํามันเตาเกรดเอ 0.55 ลิตร หรือก๊าซหุงต้ม 0.46 

กิโลกรัม หรือพลังงานไฟฟ้า 1.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง 

วิธีการคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ 
 บ่อบําบัดน้ําเสียท่ีเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ บ่อบําบัดน้ําเสียโดยวิธีทางชีวภาพแบบไร้
อากาศซ่ึงจะผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก ซ่ึงมีค่าศักยภาพทําให้โลกร้อน (Global 
warming potential: GWP) มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ดังนั้นรูปแบบของระบบบําบัดน้ํา
เสียท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น คือ มีการกักเก็บและรวบรวมก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน แล้วนําไปใช้
ประโยชน์หรือเผาทําลายท้ิง  

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบําบัดน้ําเสียนั้นข้ึนอยู่ กับปริมาณสารอินทรีย์ 
ประสิทธิภาพของระบบบําบัด ประเภทของระบบบําบัด  

ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจําแนกตามประเภทของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย (กก. CH4/กก.COD) 

บ่อท่ีมีความลึกน้อยกว่า 2 เมตร 0.05 
บ่อท่ีมีความลึกมากกว่า 2 เมตร 0.2 
บ่อหมักแบบไร้อากาศ เช่น UASB MCL 0.2 
ท่ีมา: ตารางท่ี 6.8 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

 สําหรับการประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมโครงการ ตัวอย่างดังนี้ 

กิจกรรมโครงการ การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
หรือเผาทําลาย 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1) มีการบําบัดน้ําเสียด้วยระบบบําบัดแบบไร้อากาศ 
2) มีการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ เพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ หรือเผาทําลาย 
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สําหรับการนําก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตความร้อน ผลิตไฟฟ้า สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมได้ท่ีบทท่ี 3.2 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

คิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากการกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้
อากาศ โดยคิดจากปริมาณสารอินทรีย์ (COD Loading) ท่ีถูกย่อยไปเป็นก๊าซมีเทน 

 

BEy = BEww,treatment,y --  สมการท่ี 4-1 
โดยท่ี  

BEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปีท่ี y (tCO2e/year) 
BEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y 

(tCO2e/year) 
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 
BEww,treatment,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFBL x UFBL x Bo x GWPCH4 x 10-6 --  

สมการท่ี 4-2 

โดยท่ี 
BEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y 

(tCO2e/year) 
Qww,PJ,y = ปริมาณน้ําเสียของโครงการท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 

(m3/year) 
CODinf,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ ในปี y 

(mg/l) 
CODeff,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y 

(mg/L) 
MCFBL = ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศใน

กรณีฐาน 
UFBL = ค่า Model correction factor สําหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบําบัดน้ําเสีย

แบบไร้อากาศในกรณีฐาน (0.89) 
Bo = อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 

(kgCH4/kgCOD removal)  
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4) 

 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากการรั่วไหลจากระบบผลิต/กักเก็บ
และจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ 
สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3และสมการท่ี 1-5  

PEy = PEleak,y + PEflare,y + PEFF,y + PEEL,y --  สมการท่ี 4-3 
PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) 
PEleak,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กัก
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เก็บในปี y (tCO2e/year) 
PEflare,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพในปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดําเนิน

โครงการในปี y (tCO2/year) 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนิน

โครงการในปี y (tCO2/year) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กักเก็บ 

PEleak,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFPJ x (1–CFE) x UFPJ x Bo x GWPCH4,y x 10-6

--  สมการท่ี 4-4 
โดยท่ี 

PEleak,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลจากระบบเก็บรวมรวม/กัก
เก็บในปี y (tCO2e/year) 

Qww,PJ,y = ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าสู่ระบบบําบัด ในปีท่ี y (m3/year) 
CODinf,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y 

(mg/l) 
CODeff,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศในปี y 

(mg/l) 
MCFPJ = ค่า Methane Correction Factor สําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้

อากาศของโครงการ 
CFE = ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บก๊าซมีเทนสําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้

อากาศของโครงการ 
UFPJ = ค่า Model correction factor สําหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบําบัด

น้ําเสียแบบไร้อากาศของโครงการ (1.12) 
Bo = อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 

(kgCH4/kgCOD removal)  
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4) 

 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพ 
PEflare,y = VCH4,biogas,y x (1 - FE) x GWPCH4 --  สมการท่ี 4-5 

โดยท่ี 
PEflare,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาทําลายก๊าซชีวภาพในปี y (tCO2e/year) 
VCH4,biogas,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเข้าสู่ระบบเผาทําลาย ในปี y (tCH4/year) 
FE = ค่าประสิทธิภาพในการเผาทําลายก๊าซมีเทนของระบบเผาทําลาย  
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (tCO2e/tCH4)  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ นําน้ําเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ 

UASB และ Modified Cover Lagoon แทนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเปิด เพ่ือผลิตก๊าซ
ชีวภาพและนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อต้มไอน้ํา (Boiler) ซ่ึงผลิตพลังงานความร้อน
เพ่ือใช้ในกระบวนการอบแป้งมันสําปะหลังทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และใช้ผลิต
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ผลิตพลังงานไฟฟ้า (Gas Engine)  
ก๊าซชีวภาพท่ีเหลือจากการใช้งานจะถูกนําไปเผาทําลายท่ี Open Flare ทําให้สามารถ
บริหารจัดการน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  

ขอบเขตโครงการ  

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-WM-01 Version 03 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียแบบไร้
อากาศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

  
  
ท่ีมา โครงการกักเก็บและใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทน โดย บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จํากัด 
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4.3 การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นถึงอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมจาก 1.03 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1.13 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี พ.ศ. 2560 วิธีการจัดการหลักท่ีใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การฝังกลบ การหมัก
ทําปุ๋ย การเผาในเตาเผา หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกําเนิดก๊าซเรือนกระจกหลักเนื่องจากเม่ือขยะ
อินทรีย์ ได้แก่ ไม้ กระดาษ อาหาร สิ่งทอ ก่ิงไม้/ใบไม้ เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ (anaerobic 
decomposition) จะทําให้เกิดก๊าซมีเทน หากขยะมูลฝอยมีองค์ประกอบของขยะอินทรีย์มาก ค่าความชื้นของ
ขยะมูลฝอยสูง และหลุมฝังกลบมีสภาวะไร้อากาศมาก สภาวะไร้อากาศในหลุมข้ึนอยู่กับความหนาของชั้นขยะ
มูลฝอย การกลบด้วยดิน/การบดอัดจะทําให้มีสภาวะไร้อากาศเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้อัตราการเกิดก๊าซมีเทนยัง
ข้ึนอยู่กับความเป็นกรด-ด่างของหลุมฝังกลบอีกด้วย การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยมี
หลายรูปแบบ ได้แก่ การลดการฝังกลบ เนื่องจากการฝังกลบขยะมูลฝอยทําให้สูญเสียพ้ืนท่ีท่ีควรนําไปใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืนและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น มลภาวะกลิ่น การปนเป้ือนของน้ําใต้ดิน ความ
เสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้จากการลุกติดไฟของก๊าซมีเทนท่ีสะสมอยู่ในหลุมฝังกลบ ปัญหาการต่อต้านจากชุมชน
จึงทําให้ยากต่อการจัดหาพ้ืนท่ีใหม่ท่ีจะพัฒนาเป็นหลุมฝังกลบเพ่ิมเติม  

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีช่วยลดก๊าซเรือนกระจกท่ีควรดําเนินการ ได้แก่ การลดปริมาณขยะมูล
ฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีผสมผสาน มาตรการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559–2564) ได้กําหนดให้ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย (waste prevention and 
minimization) โดยใช้หลักการ 3Rs การจัดให้มีศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม (cluster) และการกําจัดขยะมูล
ฝอยแบบผสมผสานและแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน หรือการคัดแยกเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel: RDF) โดยเสนอให้พ้ืนท่ีชุมชนขนาดใหญ่ใช้เตาเผาซ่ึงสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า 300 
ตัน/วัน สําหรับหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ซ่ึงมีขยะมูลฝอยมาฝังกลบอย่างต่อเนื่องสามารถวางท่อเพ่ือรวบรวมก๊าซ
ชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ส่วนกลุ่มพ้ืนท่ีชุมชนขนาดกลางให้ใช้ระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน อาทิ การทําปุ๋ยอินทรีย์ การนําขยะอินทรีย์มาผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิต
เชื้อเพลิง (RDF) และนําขยะมูลฝอยส่วนท่ีใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปกําจัดโดยฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ส่วนกลุ่มพ้ืนท่ีชุมชนขนาดเล็กซ่ึงรองรับปริมาณขยะมูลฝอยน้อยกว่า 50 ตัน/วัน ให้ใช้ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบผสมผสาน อาทิ การทําปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่าย การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) ปัจจัยหลักในการเลือกวิธีการ
จัดการท่ีเหมาะสม ข้ึนอยู่กับปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ระยะทางขนส่งระหว่างจุดท่ีจัดเก็บขยะ
มูลฝอยกับสถานท่ีกําจัด รายละเอียดของวิธีจัดการขยะมูลฝอยท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสรุปได้ ดังนี้ 

1) การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ (Landfill gas recovery) มาผลิตพลังงานไฟฟ้า 
2) การหมักทําปุ๋ย/สารปรับปรุงสภาพดิน (Composting) 
3) การหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) และการรวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้

ประโยชน์ 
4) การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 
5) เตาเผาขยะมูลฝอย (incinerator) 
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วิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการจัดการขยะมูลฝอย มีรายละเอียด ดังนี้ 
กิจกรรมโครงการ การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ (Landfill gas recovery) มาผลิต

พลังงานไฟฟ้า 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1. มีระบบรวบรวมก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
(sanitary landfill) ท่ีสามารถรวบรวมก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์ได้ หรือมีระบบ
หมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศ 

2. มีการนําก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานหรือเผาทําลาย 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะก๊าซมีเทน(CH4) จากหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศท่ีถูกรวบรวม
และนํามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานความร้อน หรือนํามาเผาทําลาย โดยใช้
สมการคํานวณ ดังนี้ 

BEy = BECH4,EG,y + BECH4,HG,y+ BECH4,flare,y   --  สมการท่ี 4-6 
โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y 

(tCO2e/year) 
BECH4,EG,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและ
นํามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2e/year) 

BE CH4,HG,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและ
นํามาใช้ผลิตพลังงานความร้อนในปี y (tCO2e/year) 

BECH4,flare,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและ
นํามาเผาทําลายในปี y (tCO2e/year) 

 

BECH4,EG,y = (1-OX) x ((EGPJ,yx 10-3) x 3,600 x DCH4/(NCVCH4xEFFEG))x    

               GWPCH4 --  สมการท่ี 4-7 
โดยท่ี  
BECH4,EG,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและ
นํามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี y (tCO2e/year) 

OX = ค่า Oxidation Factor(สัดส่วนของก๊าซมีเทนท่ีเกิดปฏิกิริยา 
อ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ)  

EGPJ,y  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จาก
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชน
แบบไร้อากาศ ในปี y (kWh/year) 

3,600 = แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย (1 MWh = 3,600 MJ) 
DCH4 = ค่าความหนาแน่นของก๊าซมีเทน(tCH4/Nm3CH4)  
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NCVCH4 = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value)ของก๊าซมีเทน 
(MJ/Nm3) 

EFFEG = ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน 

(tCO2e/tCH4) 
 

BECH4,HG,y = (1-OX) x((HGPJ,yx DCH4/(NCVCH4xEFFHG,y)) x GWPCH4,y  

                         --  สมการท่ี 4-8 
โดยท่ี  
BECH4,HG,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและ
นํามาใช้ผลิตพลังงานความร้อนในปี y (tCO2e/year) 

OX = ค่า Oxidation Factor(สัดส่วนของก๊าซมีเทนท่ีเกิดปฏิกิริยา 
อ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ)  

HGPJ,y = ปริมาณพลังงานความร้อนท่ีผลิตได้จากก๊าซมีเทนท่ีรวบรวม
ได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนหรือการหมักขยะมูล
ฝอยชุมชนแบบไร้อากาศ ในปี y (MJ/year) 

DCH4 = ค่าความหนาแน่นของก๊าซมีเทน (tCH4/Nm3CH4)  
NCVCH4 = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value)ของก๊าซมีเทน 

(MJ/Nm3) 
EFFHG = ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของระบบผลิตความร้อน 
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน 

(tCO2e/tCH4) 
 

BECH4,flare,y = (1-OX) x VCH4,biogas,yx FE  x GWPCH4  --  สมการท่ี 4-9 
โดยท่ี 
BECH4,flare,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ชุมชนหรือการหมักขยะมูลฝอยชุมชนแบบไร้อากาศและนํามา
เผาทําลายในปี y (tCO2e/year) 

OX = ค่า Oxidation Factor(สัดส่วนของก๊าซมีเทนท่ีเกิดปฏิกิริยา 
อ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ)  

VCH4,biogas,y = ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเข้าสู่ระบบเผาทําลาย ในปี y (tCH4/year) 
FE = ค่าประสิทธิภาพในการเผาทําลายก๊าซมีเทนของระบบเผา

ทําลาย  
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน

(tCO2e/tCH4)  
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 
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การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 

กิจกรรมโครงการ การหมักทําปุ๋ย/สารปรับปรุงสภาพดิน (Composting) 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1. มีการคัดแยกและรวบรวมขยะอินทรีย์ 
2. มีระบบหมักทําสารปรับปรุงสภาพดิน 
3. หากระยะทางการขนส่งขยะอินทรีย์อยู่นอกรัศมีมากกว่า 200 กิโลเมตร ต้อง

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกขอบเขตโครงการจากการขนส่งขยะ
อินทรีย์ 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ ขยะ
อินทรีย์ท่ีนํามาทําปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินหมัก อาทิ อาหาร (เศษผัก ผลไม้) ก่ิงไม้/
ใบไม้จากสวน  

BECH4,SWDS,y= Wy x (pไม้,y× 4.02 +pกระดาษ,y × 3.72 + pอาหาร,y× 1.00 +  
 pสิ่งทอ,y× 2.23 + pก่ิงไม้และใบไม้,y× 1.68) x CF x 0.1  

                 -- สมการท่ี 4-10 
โดยท่ี  
BECH4,SWDS,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน(CH4) จากหลุมฝังกลบขยะมูล

ฝอยชุมชนในปี y (tCO2e) 
Wy = ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนําไปกําจัดโดยวิธีการอ่ืนแทน

วิธีการฝังกลบในปี y (t น้ําหนักเปียก) 
pไม้,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทไม้ในปี y 
pกระดาษ,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทกระดาษ

ในปี y 
pอาหาร,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทอาหารใน

ปี y 
Pสิ่งทอ,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทสิ่งทอใน

ปี y 
pก่ิงไม้และใบไม้,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภทก่ิงไม้และ

ใบไม้ในปี y 
CF = แฟคเตอร์ท่ีใช้ในการคํานวณ ซ่ึงมีค่าต่างกันตามค่า MCF 

ดังนี้ 
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ประเภทของหลุมฝังกลบ ค่า MCF CF 
มีระบบจัดการ การกลบทับ 

และระบบกันซึม 
1 6.38 

ไม่มีระบบจัดการ  
(ลึกมากกว่า 5 เมตร) 

0.8 5.10 

แบบก่ึงใช้ออกซิเจน  
(semi-aerobic) 

0.5 3.19 

ไม่มีระบบจัดการ  
(ลึกน้อยกว่า 5 เมตร) 

0.4 2.55 

 
 

โดยให้เลือกใช้ค่า MCF ตามวิธีการฝังกลบท่ีใช้อยู่เดิมก่อนการดําเนินโครงการ 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

PEy = PEFF,y + PEEL,y+ PECOMP,y+ PEww,treatment,y --  สมการท่ี 4-11 
โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนิน

โครงการในปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PECOMP,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการหมักขยะ
อินทรีย์ในปี y (tCO2e/year) 

PEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้
พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3
และสมการท่ี 1-5 

PECOMP,y = Wy x (EFCH4x GWPCH4 + EFN2O  x GWPN2O) --   
สมการท่ี 4-12 

โดยท่ี 
PECOMP,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการหมักขยะอินทรีย์ในปี 

y (tCO2e/year) 
Wy = ปริมาณขยะอินทรีย์ในปี y (t น้ําหนักเปียก) 
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EFCH4 = ค่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์ (tCH4/t น้ําหนัก
เปียก)  

GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน 
(tCO2e/tCH4) (0.002 tCH4/t น้ําหนักเปียก) 

EFN2O = ค่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการหมักขยะอินทรีย์
(tN2O/t น้ําหนักเปียก) (0.0002 tN2O/t น้ําหนักเปียก) 

GWPN2O = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศจะพิจารณา
เฉพาะกรณีท่ีความลึกของบ่อบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศมากกว่า 2 เมตร  
PEww,treatment,y = Qww,PJ,y x (CODinf,PJ,y – CODeff,PJ,y) x MCFPJ x UFPJ x 

Bo x GWPCH4 x 10-6 --  สมการท่ี 4-13 
โดยท่ี 
PEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย

แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 
Qww,PJ,y = ปริมาณน้ําเสียของโครงการท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ํา

เสียแบบไร้อากาศ ในปี y (m3/year) 
CODinf,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีเข้าสู่กระบวนการบําบัดน้ําเสีย

แบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l)  
CODeff,PJ,y = ค่าเฉลี่ย COD ของน้ําเสียท่ีผ่านกระบวนการบําบัดน้ําเสีย

แบบไร้อากาศ ในปี y (mg/l) 
MCFPJ = ค่า Methane Correction Factor ของกระบวนการ

บําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศของโครงการ 
UFPJ = ค่า Model Correction Factor สําหรับความไม่แน่นอน

ของกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศของโครงการ 
(1.12) 

Bo = อัตราการสร้างก๊าซมีเทนของกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศ (kgCH4/kgCOD removal) 

GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน 
(tCO2e/tCH4) 

 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
ระยะทางการขนส่งขยะอินทรีย์อยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 2-58 
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กิจกรรมโครงการ การหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ (Anaerobic digestion) และการรวบรวม
ก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ 

เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

1. มีการบําบัดขยะอินทรีย์ด้วยระบบบําบัดแบบไร้อากาศ  
2. ระบบหมักสามารถรองรับขยะอินทรีย์ได้ไม่เกิน 10 ตันต่อวัน 
3. มีการกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ในด้านพลังงาน 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์
ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศเฉพาะส่วนท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับ
อากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 4-10 ขยะอินทรีย์ท่ี
นํามาทําหมักแบบไร้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ อาทิ อาหาร (เศษผัก ผลไม้) ก่ิงไม้/
ใบไม้จากสวน  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

PEy = PEFF,y + PEEL,y + PECH4,y  --  สมการท่ี 4-14 
โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนินโครงการ ใน

ปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน

การดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year) 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการ

ดําเนินโครงการ ในปี y (tCO2e/year) 
PECH4,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

จากระบบหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้
พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3
และสมการท่ี 1-5 

PECH4,y = Wy x EFCH4 x GWPCH4 --  สมการท่ี 4-15 
โดยท่ี 
PECH4 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

จากระบบหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 
Wy = ปริมาณขยะอินทรีย์ในปี y (t น้ําหนักเปียก) 
EFCH4 = ค่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ 

(tCH4/t น้ําหนักเปียก) (0.001 tCH4/t น้ําหนักเปียก) 
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน ในปี y 

(tCO2e/tCH4) 
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การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 

 

กิจกรรมโครงการ การผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

นําขยะมูลฝอยชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 

 
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ สามารถ
คํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 4-10 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีนํามาผลิต RDF อาจมี
สารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ อาทิ ไม้ กระดาษ อาหาร สิ่งทอ ก่ิงไม้/ใบไม้จากสวน  

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

PEy = PEFF,y+ PEEL,y+ PEww,treatment,y --  สมการท่ี 4-16 
โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนิน

โครงการในปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้
พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3
และสมการท่ี 1-5 ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศจะพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีความลึกของบ่อบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ
มากกว่า 2 เมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 4-13 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกําเนิดมายังโครงการอยู่นอกรัศมี
มากกว่า 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 2-58 
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กิจกรรมโครงการ เตาเผาขยะมูลฝอย (incinerator) 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

มีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีมีระบบบําบัดท่ีทําให้อากาศท่ีผ่านปล่องออกสู่
บรรยากาศมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) 
ซ่ึงเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบภายใต้สภาวะไร้อากาศ
เฉพาะส่วนท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่นกับอากาศภายในชั้นวัสดุกลบทับ ขยะ
อินทรีย์ท่ีถูกนําไปเผาในเตาเผา อาทิ ไม้ กระดาษ อาหาร สิ่งทอ ก่ิงไม้/ใบไม้ 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

PEy = PEFF,y+ PEEL,y+ PE COM,INC,y + PEww,treatment,y --  สมการท่ี 4-17 
โดยท่ี 
PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดําเนิน

โครงการในปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิง

ฟอสซิลในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในการดําเนินโครงการในปี y  
(tCO2e/year) 

PECOM,INC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้
คาร์บอนจากฟอสซิลในขยะมูลฝอยชุมชน ในปี y 
(tCO2e/year) 

PEww,treatment,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
แบบไร้อากาศ ในปี y (tCO2e/year) 

 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้
พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3
และสมการท่ี 1-5 
 

PECOM,INC,y = EFF x 44/12 x ∑ W� y x pj,y x dmj,y x FCCj,y x FFCj,y 

--  สมการท่ี 4-18 
โดยท่ี 
PECOM,INC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้คาร์บอน

จากฟอสซิลในขยะมูลฝอยชุมชน ในปี y (tCO2e/year) 
EFF = ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเผา (Default 1.0) 
44/12 = ปรับค่าคาร์บอนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
j = ประเภทขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชน 
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Wy = ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี y (t น้ําหนักเปียก) 
pj,y = สัดส่วนโดยน้ําหนักของขยะมูลฝอยชุมชนประเภท j ในปี y 
dmj,y = สัดส่วนของมวลแห้งในขยะมูลฝอยชุมชนประเภท j ในปี y 
FCCj,y = สัดส่วนของคาร์บอนท้ังหมดในขยะมูลฝอยชุมชนประเภท j 

ในปี y  
FFCj,y = สัดส่วนของคาร์บอนจากฟอสซิลเม่ือเทียบกับคาร์บอน

ท้ังหมดในขยะมูลฝอยชุมชนประเภท j ในปี y 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศจะพิจารณา
เฉพาะกรณีท่ีความลึกของบ่อบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศมากกว่า 2 เมตร สามารถ
คํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 4-13 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

พิจารณาเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกรณีท่ี
ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยอยู่นอกรัศมี 200 กิโลเมตร สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี 2-58 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การนําก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ขอบเขตโครงการ 

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

T-VER-METH-WM-07 Version 02 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
หรือเผาทําลาย 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

  
บ่อเก็บก๊าซชีวภาพท่ีรวบรวมได้จากหลุมฝังกลบ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซภาพ 

 

ท่ีมา โครงการรวบรวมก๊าซจากหลุมฝังกลบมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ท่าเชียงทอง 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การนําเศษก่ิงไม้ ใบไม้จากการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ หรือเกาะกลาง

ถนนจากเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมาหมักร่วมกับกากตะกอน
ท่ีได้จากกระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังรูปท่ี 6 เป็นระยะเวลา 45-60 วัน จากนั้นนําไปอบ
เพ่ือฆ่าเชื้อโรค คัดแยก และลดขนาดปุ๋ย ก่อนบรรจุถุงเพ่ือใช้ในกิจการสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตโครงการ  

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

T-VER-METH-WM-03 Version 02 การผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 
  
 

  
เศษก่ิงไม้ ใบไม้จากการปรับปรุงตกแต่งต้นไม้  

จากเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ กทม. 
กากตะกอนท่ีเกิดจากกระบวนการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
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โรงหมักปุ๋ย เครื่องพลิกกลับกอง 

 

 
เครื่องอบปุ๋ยเพ่ือฆ่าเชื้อ 

รูปท่ี 6 การผลิตปุ๋ยหมักจากก่ิงไม้ ใบไม้ของศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
  
ท่ีมา โครงการปุ๋ยอินทรีย์จากเศษก่ิงไม้ และใบไม้ กรุงเทพมหานคร 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ เทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมเศษ

อาหารจากถังท่ีใช้จัดเก็บเศษอาหารโดยเฉพาะท่ีต้ังไว้ท่ีร้านค้าและบ้านเรือนมาผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพ่ือใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับเครื่องบดย่อยเศษอาหาร 

ขอบเขตโครงการ  

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

T-VER-METH-WM-06 Version 02 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการหมักขยะอินทรีย์แบบ
ไร้อากาศขนาดเล็ก 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 
 

  
การบดเศษอาหารจากครัวเรือนของเทศบาล
ตําบลโคกกรวดเพ่ือนําไปหมักแบบไร้อากาศ 

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

 

ท่ีมา โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 
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ตัวอย่างโครงการ 
กิจกรรมโครงการ การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยท่ีได้จากกระบวนการคัดแยกและลดขนาด ซ่ึง

ประกอบด้วย การคัดแยกโดยใช้เครื่องร่อน (trommel) เครื่องแยกด้วยลม และลด
ขนาดด้วยเครื่องสับหยาบ แยกเศษเหล็กออกโดยใช้แม่เหล็ก ก่อนผ่านตะแกรง
ละเอียดเข้าสู่เครื่องแยกอลูมิเนียมและเครื่องแยกด้วยลม และเข้าสู่เครื่องสับละเอียด
ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีผ่านกระบวนการจะมีค่าความร้อนท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ผลิตเชื้อเพลิง
ขยะ 

ขอบเขตโครงการ  

 
 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

T-VER-METH-WM-04 Version 02 การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 
 

  

วัตถุดิบสําหรับผลิตเชื้อเพลิงขยะ ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
 

ท่ีมา โครงการการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน 
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
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4.4 การจัดการของเสียจากปศุสัตว์ 
 ปศุสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีแหล่งปล่อยก๊าซเรือกระจกหลักมาจาก 2 
แหล่งด้วยกัน ได้แก่ กระบวนการผลิตก๊าซมีเทนจากการหมักในกระเพาะของสัตว์ และจากมูลและปัสสาวะ
ของสัตว์ ซ่ึงข้อมูลรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) ฉบับท่ีสอง ปี พ.ศ. 
2556 พบว่าปศุสัตว์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9.54 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังประเทศ โดยเป็นการปล่อยจากระบบหมักย่อยในสัตว์ 
6.00 และจากมูลสัตว์ 3.54 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลําดับ 
 

 
 

รูปท่ี 4.9.1 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 
ท่ีมา: รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี 2 ปี พ.ศ. 2556 

 
1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบหมักย่อยในสัตว์ โดยเฉพาะในสัตว์เค้ียวเอ้ือง เช่น โคเนื้อ โค

นม กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น เม่ือสัตว์เค้ียวเอ้ืองหล่านี้รับอาหารเข้าไป ในกระเพาะอาหารจะ
เกิดการหมักย่อยสารอาหาร โดยมีจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่ ง ทําหน้า ท่ี เปลี่ ยนไฮโดรเจนกับ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากการหมักย่อยไปเป็นก๊าซมีเทน แล้วปล่อยก๊าซมีเทนนี้สู่
บรรยากาศผ่านทางการหายใจออก และการเรอ 
  

 
ท่ีมา: http://benisonmedia.com/plant-oil-supplementation-can-reduce-ghg-emission-in-ruminants/ 

 
 

 
methane 
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2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมูลสัตว์ ประกอบด้วยกากอาหารและอาหารท่ีไม่ถูกย่อย ซ่ึง
ร่างกายของสัตว์ไม่สามารถดูดซึมไปใช้ รวมท้ังเซลล์จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารท่ีหลุดปะปน
ออกมา ซ่ึงปริมาณและลักษณะของมูลสัตว์จะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิด ขนาดและ
อายุของสัตว์ อาหารท่ีสัตว์กิน เป็นต้น  โดยในมูลสัตว์จะประกอบไปด้วยไนโตรเจนเฉลี่ย 13.8-
33.3 กิโลกรัม/ปี/น้ําหนักสัตว์ 100 กิโลกรัม ดังนั้นเม่ือมูลสัตว์ถูกปล่อยท้ิงไว้ โดยปกติจะค่อยๆ
สลายตัวตามธรรมชาติ แต่หากมีปริมาณมากและท้ิงทับถมท่ีเดิม การสลายตัวย่อมเกิดข้ึนช้าทําให้
มูลสัตว์อยู่ในสภาพหมักหมม เกิดก๊าซมีเทน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) และก๊าซไนตรัส
ออกไซด์สู่บรรยากาศ ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนข้ึนอยู่กับลักษณะชนิดของมูลสัตว์ อุณหภูมิ 
(สภาพภูมิอากาศ)ของท่ีต้ังฟาร์ม รูปแบบการจัดการมูลสัตว์ เช่น กองตากแห้ง บ่อหมักไร้อากาศ 
หรือใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 4.9.1 ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ รายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภาค โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ
(ตัว) 

แกะ
(ตัว) 

เหนือ 861,735 84,306 193,323 2,185,640 56,125,540 3,112,431 49,424 6,886 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

2,284,682 177,278 739,892 1,998,644 94,747,779 5,942,301 46,478 2,231 

กลาง 990,913 318,575 71,123 5,007,371 247,253,838 13,822,776 233,431 21,631 

ใต้ 738,898 4,168 25,586 1,000,129 31,852,301 3,409,586 323,631 22,480 

รวม 4,876,228 584,327 1,029,924 10,191,784 429,979,458 26,287,094 652,964 53,228 

ท่ีมา: กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 
ตารางท่ี 4.9.2 ปริมาณมูลสัตว์ท่ีขับถ่าย 
 

ชนิด น้ําหนักตัว 
(กิโลกรัม) 

ปริมาณสิ่งขับถ่าย 
มูล 

(%ของนํ้าหนักตัว) 
ปัสสาวะ 

(%ของนํ้าหนักตัว) 
TS  
(%) 

VS  
(%) 

โค 135-800 5 4-5 16 13 
สุกร 12-170 2 3 16 12 
ไก่/สัตว์ปีก 1.5-2 4.5 - 25 17 
แพะ-แกะ 30-100 3 1-1.5 30 20 
ท่ีมา: สุริยะ สะวานนท์ (2540) คุณสมบัติของน้ําล้างคอกและมูลจากการเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางท่ี 4.9.3 แสดงอัตราการเกิดน้ําเสีย และค่าความสกปรกของน้ําเสียจําแนกตามประเภทสุกร 
 

ประเภทสุกร อัตราการใช้
น้ํา 

(ลิตร/ตัว/วัน) 

อัตราการ
เกิดน้ําเสีย 
(ลิตร/ตัว/วัน) 

ค่าความสกปรกของน้ําเสีย (มิลลิกรัม/ลิตร) 
ค่าบีโอดี ต่าซีโอดี ของแข็ง

แขวนลอย 
ทีเคเอ็น 

สุกรพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 92 64 800 1,700 900 350 
สุกรขุน 48 24 3,500 7,400 4,700 700 

สุกรอนุบาล 32 20 2,500 5,400 3,000 350 
ท่ีมา: คู่มือการประเมินปริมาณน้ําเสียและปริมาณมลพิษจากเลี้ยงสุกร, 2553 
 

 ดังนั้นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคปศุสัตว์สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น 
• การใช้พืชอาหารสัตว์จากแปลงพืชถาวร เนื่องจากแปลงพืชถาวรเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์

คุณภาพดีแล้ว ยังมีส่วนช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสะสมอยู่ในชั้นดิน และทํา
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

• การใช้วัตถุดิบอาหารหรือให้อาหารเสริมแก่สัตว์ เพ่ือช่วยให้เกิดก๊าซมีเทนในกระบวนการ
หมักย่อยตํ่า  

• การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์มเพ่ือให้ได้สัตว์ท่ีผลผลิตสูงข้ึน และใช้ระยะเวลาในการ
เลี้ยงสั้นลง เป็นต้น เพ่ือลดปริมาณมูลและปัสสาวะของสัตว์ 

• การจัดการมูลสัตว์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การรวบรวมน้ําเสียจากฟาร์มสุกร
มาหมักแบบไร้อากาศ  

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีสามารถดําเนินการได้ง่าย คือการจัดการมูล
สัตว์ ซ่ึงปัจจจุบันเกษตรกรมีการรวบรวมมูลสัตว์ท่ีเกิดข้ึน และนําไปใช้ประโยชน์หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น 
การนํามาทําปุ๋ยหมัก การนํามาหมักในบ่อหมักไร้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ การตากแห้งเพ่ือลดความชื้น เป็น
ต้น ช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการนําก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ ลดปัญหาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่นเน่าเหม็น แมลงวัน น้ําเสีย และยังมีรายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพท่ีเป็นผลผลิตจากการ
นํากากตะกอนส่วนท่ีเหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพ และน้ําท่ีผ่านการหมักมาทําเป็นปุ๋ยอีกด้วย 

  

  
การนํามูลมาตากแห้ง  ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี  

ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/content/979825  
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ระบบบ่อหมักโดมคงท่ี (Fixed dome) บ่อหมักไร้อากาศแบบราง (Channel Digester) 

รูปท่ี 4.9.2 รูปแบบการจัดการมูลสัตว์ 
 

วิธีการคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ 
 พบว่าแนวทางการจัดการท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยท่ัวไปสําหรับการจัดการมูลสัตว์ จะ
รวมถึง ปัสสาวะ และน้ําล้างทําความสะอาดโรงเรือนด้วย เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม เป็นต้น คือ การเปลี่ยน
วิธีการจัดการจากแบบบ่อเปิดมาเป็นบ่อหมักแบบไร้อากาศแทน และมีการรวบรวมก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนไปใช้
ประโยชน์หรือเผาทําลาย ซ่ึงสามารถคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงจากผลต่างของปริมาณก๊าซมีเทน
จากการจัดการมูลสัตว์แบบบ่อเปิดมาเป็นระบบหมักแบบไร้อากาศ ท่ีมีการรวบรวมก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์
หรือเผาทําลาย  จากสมการดังนี้ 
 

กิจกรรมโครงการ การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียปศุสัตว์ 
เง่ือนไขของกิจกรรม
โครงการ 

มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และมีการกักเก็บก๊าซมีเทนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ทําลาย 
สําหรับการนําก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตความร้อน ผลิตไฟฟ้า สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมได้ท่ีบทท่ี 3.2 

การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กรณีฐาน 

พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) จากการย่อยสลายของของแข็งระเหย 
(Volatile solid) จากน้ําเสียโดยกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 
ท้ังนี้สามารถประเมินได้ 2 วิธี 

1)  จากการย่อยสลายของของแข็งระเหย (Volatile solid) ในมูลสัตว์ โดย
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศโดยตรง  

2) คํานวณกลับจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้
จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากการบําบัดน้ําเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ทางเลือกท่ี 1  คํานวณจากการย่อยสลายของของแข็งระเหย (Volatile solid) จากน้ําเสียฟาร์มสุกรโดย
กระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ 

BEy = GWPCH4 x DCH4,20C x UFBL x MCFBL x B0 x MSBL x  ∑ (��	 i,y x VSi,y) –สมการท่ี 4-19   
โดยท่ี 
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y  (tCO2e/year) 
GWPCH4  = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (25 tCO2e/tCH4) 
DCH4,20C = ค่าความหนาแน่นของก๊าซมีเทน (0.00067 tCH4/m

3CH4) 
UFBL = ค่า Model Correction Factor สําหรับความไม่แน่นอนของกระบวนการบําบัด
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น้ําเสียแบบไร้อากาศในกรณีฐาน (0.94)   
i = ประเภทของปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร ไก่  
MCFBL = ค่า Methane Conversion Factor สําหรับกระบวนการบําบัดน้ําเสียแบบไร้

อากาศในกรณีฐาน  
B0 = อัตราการผลิตก๊าซมีเทนจากของแข็งระเหย (Volatile solid) (m3 CH4/kg VS) ดัง

ตารางท่ี 4.9.4 
MSBL = สัดส่วนของมูลสัตว์ท่ีถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดแบบไร้อากาศในกรณีฐาน 
Ni,y = จํานวนเฉลี่ยของประเภท i ในปี y  (ตัว) 
VSi,y = ปริมาณของแข็งระเหย (Volatile solid) ท่ีเกิดข้ึนของประเภท i ในปี y  (kg/ตัว) 

ดังตารางท่ี 4.9.4 
 

Ni,y = Nda,i,y x (Np,i,y / 365) –สมการท่ี 4-20   
โดยท่ี 
Ni,y = จํานวนเฉลี่ยของประเภท i ในปี y  (ตัว) 
Nda,i,y  = จํานวนวันของประเภท i ท่ียืนคอก ในปี y (วัน)   
Np,i,y = จํานวนของประเภท i  ในปี y  (ตัว) 
365 = แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย (1 ปี = 365 วัน) 

 

VSi,y = (Wi / Wdefault) x VSdefault x ndy –สมการท่ี 4-21  
โดยท่ี 
VSi,y = ปริมาณของแข็งระเหย (Volatile solid) ท่ีเกิดข้ึนของประเภท i ในปี y  (kg/ตัว) 
Wi = น้ําหนักเฉลี่ยของประเภท i (kg) 
Wdefault = น้ําหนักเฉลี่ยของประเภท i ตามท่ี IPCC กําหนด (kg) 
VSdefault = ปริมาณของแข็งระเหย (Volatile solid) ท่ีเกิดข้ึนของประเภท i ตามท่ี IPCC 

กําหนด (kg/ตัว/วัน) 
ndy = จํานวนวันท่ีเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในปี y (วัน) 
 

ทางเลือกท่ี 2  คํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพท่ีใช้น้ําเสียจากปศุสัตว์ 

BEy = ((EGPJ,yx 10-3) x 3,600 x DCH4,0C / (NCVCH4  x EFFEG,y)) x GWPCH4 –สมการท่ี 4-22   
โดยท่ี  
BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y  (tCO2e/year) 
EGPJ,y  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากก๊าซมีเทนท่ีรวบรวมได้จากระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพท่ีใช้น้ําเสียจากปศุสัตว์ ในปี y (kWh/year) 
3,600 = แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย (1 MWh = 3,600 MJ) 
DCH4,0C = ค่าความหนาแน่นของก๊าซมีเทน (0.0007168 tCH4/Nm3CH4)  
NCVCH4 = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของก๊าซมีเทน (35.9 MJ/ Nm3CH4) 
EFFEG,y = ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ในปี y (0.4) 
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (25 tCO2e/tCH4) 
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การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจาก
การดําเนินโครงการ 

พิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลท่ีใช้ในโครงการ การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และการรั่วไหลของ
ก๊าซมีเทน (CH4) จากระบบกักเก็บ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล (PEFF,y) และการใช้พลังงานไฟฟ้า (PEEL,y) ในการดําเนินโครงการ 
สามารถคํานวณได้โดยใช้สมการท่ี 1-3 และสมการท่ี 1-5 

PEy = PEFF,y + PEEL,y + PEleak,y  –สมการท่ี 4-23   
โดยท่ี 
PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินโครงการในปี y (tCO2e/year) 
PEFF,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการดําเนินโครงการ 

ในปี y (tCO2e/year) 
PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดําเนินโครงการ 

ในปี y (tCO2e/year) 
PEleak,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลจากระบบกักเก็บในปี y 

(tCO2e/year) 
การรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากระบบกักเก็บ 
PEleak,y = 0.10 x GWPCH4 x DCH4,20C x B0 x MSPJ,y  x  ∑ (��	 i,y x VSi,y) –สมการท่ี 4-24    
โดยท่ี 
PEleak,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากระบบกักเก็บ 

ในปี y (tCO2e/year) 
GWPCH4 = ศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซมีเทน (25 tCO2e/tCH4) 
DCH4,20C = ค่าความหนาแน่นของก๊าซมีเทน (0.00067 tCH4/m

3CH4) 
i = ประเภทของปศุสัตว์ เช่น วัว สุกร ไก่ 
B0 = อัตราการผลิตก๊าซมีเทนจากของแข็งระเหย (Volatile solid) (m3CH4/kg VS) ดัง

ตารางท่ี 4.9.4 
MSPJ,y = สัดส่วนของมูลสัตว์ท่ีถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในปี y 
Ni,y = จํานวนเฉลี่ยของประเภท i ในปี y  (ตัว) 
VSi,y = ปริมาณของแข็งระเหย (Volatile solid) ท่ีเกิดข้ึนของประเภท i ในปี y (kg/ตัว) 

ดังตารางท่ี 4.9.4  
การคํานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอก
ขอบเขตโครงการ 

กําหนดให้ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ 
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ตารางท่ี 4.9.4 ค่าอัตราการเกิดก๊าซมีเทน ของแข็งระเหยในมูลสัตว์ และค่าการปล่อยก๊าซมีเทน 
 

ชนิด อัตราการเกิดก๊าซมีเทน 
(ลบ.ม. CH4/กก.VS) 

ของแข็งระเหยในมูลสัตว์ 
(กก./ตัว/วัน) 

ค่าการปล่อยก๊าซมีเทน 
(กก.CH4/ตัว/ปี) 

โค 0.241 4.5-5.4 31 
สุกร 0.471 0.3-0.5 7 
ไก่/สัตว์ปีก 0.39 0.02 0.02 
แพะ-แกะ 0.13 0.32-0.35 0.20-0.22 
1อ้างอิงค่าสายพันธุ์ต่างประเทศ 
ท่ีมา: ตาราง 10A-4 ถึง 10A-9 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
 

ตารางท่ี 4.9.5 ค่า Methane Conversion Factor (MCF) จําแนกตามวิธีการจัดการมูลสัตว์ 
การจัดการมูลสัตว์ MCF 

การตากแห้ง  2% 
บ่อหมักแบบเปิด  80% 
บ่อหมักไร้อากาศ 
(มีกานําก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์หรือเผา
ทําลาย) 

10% 
 

อ่ืนๆ 1% 
ท่ีมา: ตาราง 10A-4 ถึง 10A-9 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
  

ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มสุกรมีการรวบรวมน้ําเสียจากการทําความสะอาดโรงเรือนท้ังหมดเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศแทนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียเดิมท่ีเป็นบ่อเปิด  โดยก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนถูกนําไปใช้
ประโยชน์หรือเผาทําลาย สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้จากการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ดังนี้  
ตารางท่ี 4.9.6 แสดงปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการมูลสุกรด้วยบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ชนิดสุกร จํานวนสุกร(ตัว) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีคาดว่าจะลดได้ 
(tCO2e/y)* 

สุกรแม่พันธุ์ 100 7 
สุกรพ่อพันธุ์ 10 1 
สุกรขุน 500 28 

*หมายเหตุ ประเมินโดยใช้ระเบียบวิธีการ T-VER-METH-WM-08 และอ้างอิงน้ําหนักสุกรจากกรมปศุสัตว์ 
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ตัวอย่างโครงการ 

กิจกรรม
โครงการ 

มีการดําเนินการเปลี่ยนระบบบําบัดน้ําเสียฟาร์มสุกรจากเดิมท่ีใช้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเปิด
พัฒนามาเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ (Channel Digester-Junior) โดยมีการรวบรวม
และส่งจ่ายก๊าซชีวภาพให้ชุมชนใช้เป็นก๊าซหุงต้มทดแทน LPG   

ขอบเขต
โครงการ 

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ เพ่ือกักเก็บก๊าซชีวภาพสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ระเบียบวิธีการ
คํานวณการลด
ก๊าซเรือน
กระจก 

T-VER-METH-WM-08 Version 02 การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ําเสียฟาร์มสุกร 
(Methane Recovery in Swine Wastewater Treatment) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ีมา โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต

 
 

ภาพอุปกรณ์หลักของโครงการ 

โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ
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ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   
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