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การประเมินวัฎจักรชีวิตของ เช้ือเพลิง RDF-5 ที่มีสวนประกอบของขยะที่ผานกระบวนการบําบัดเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนนํ้ามันดิบ 

สมชาย มณีวรรณ1, ฉันทนา พันธุเหล็ก1, วีระ พันอินทร2 
1ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000โทร 0-5596-3553โทรสาร 0-5596-3552 

2สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางลําปาง 52100โทร 0-5424-2306 โทรสาร 0-5423-7388 

บทคัทยอ 
 บทความฉบับนี้ศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีมีสวนประกอบของขยะท่ีผานกระบวนการบําบัดเชิงกลชีวภาพ 
(MBWT)และกากตะกอนน้ํามันดิบโดยเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีมีสวนประกอบของขยะชุมชน (MSW) และกากตะกอนน้ํามันดิบงานวิจัย
ดังกลาวใชขยะท่ีผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ระยะเวลา 5 เดือน ทําการศึกษาท่ีอัตราสวนของกากตะกอนน้ํามันดิบตอขยะ 
MBT/MSWท่ีอัตราสวน 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ 25:75 จากผลการวิเคราะหเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ
ชุมชน และขยะบําบัดเชิงกลชีวภาพในอัตราสวน 20:80 เปนอัตราสวนท่ีเหมาะสมในการผลิต เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง
จากท่ีผลิตจากขยะชุมชนมีผลกระทบสูงกวาเชื้อเพลิงท่ีผลิตจากขยะบําบัดเชิงกลชีวภาพ ท่ีอัตราสวน 20:80 เทากัน โดยจากการประเมินวัฏจักรชีวิต
ในกรณีของเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะเชิงกลชีวภาพรวมกับกากตะกอนน้ํามันดิบ (CBT4) พบวาประเภทของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนสูงสุด
คือ Heavy metals มีคาเทากับ 3,483.44 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 751.57 Pt, Winter smog  มีคาเทากับ 347.30 Pt และ 
Greenhouse มีคาเทากับ 260.41 Pt ตามลําดับ  

คําสําคัญ: เชื้อเพลิง RDF-5, ขยะชุมชน, ขยะบําดับเชิงกลชีวภาพ, กากตะกอนน้ํามันดิบ, วัฎจักรชีวิต 

Abstract 
 This paper was to study the Life Cycle of refuse derived fuel 5 (RDF-5) composed of mechanical biological waste 
treatment (MBWT) and crude oil sludge compared with municipal solid waste (MSW) and crude oil sludge. In this case study, 
the formation of RDF-5 was done by mixing crude oil sludge with the MBT for 5 months. The ratios of MBT/MSW and crude oil 
sludge were 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 and 25:75 respectively.The results showed that the optimal 20:80 ratio was feasibility to 
produce the RDF-5. The environment results of MBT/MWS and crude oil has effect of environments impact; which 20:80 ratio 
MWS has more environmental impact comparison of MBT. The Life Cycle Assessment shown that the major environmental 
impact of RDF-5 (CBT4) is the heavy metals effect was about 2,972.49 Pt, followed by the acidification effect was about 
724.23 Pt, the winter smog was about 335.05 Pt and the greenhouse effects was about 248.42 Pt respectively. 
Keywords : RDF-5, MSW, MBT, crude oil sludge, Life Cycle 

1. บทนํา 
 การเพ่ิมข้ึนของประชากร สงผลใหเกิดความตองการการใชพลังงานสูงตาม โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 ประเทศไทยมีความตองการใช
พลังงาน 2,007 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 1.9 โดยการใชกาซธรรมชาติ ซึ่งคิดเปนสัดสวนการใชสูงสุด
รอยละ 46 ของการใชพลังงานข้ันตนท้ังหมด มีการใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.1 รองลงมาไดแก การใชน้ํามัน สัดสวนรอยละ 36 มีการใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.0 การใช
ลิกไนต สัดสวนรอยละ 5 มีการใชเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.7 ในขณะท่ีการใชถานหินนําเขา สัดสวนรอยละ 11 มีการใชลดลงรอยละ 5.9 และการใชไฟฟาพลังน้ํา/
ไฟฟานําเขา สัดสวนรอยละ 2 มีการใชลดลงรอยละ 20.4[1]ผลจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากจะสงผลตอความตองการ
พลังงานแลว ยังกอใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ[2] ปญหาขยะมูลฝอยซึ่งนับวันจะเพ่ิมสูงข้ึนตามจํานวนประชากรซึ่งจากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ัวประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยทําการสํารวจจากกลุมเปาหมาย คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ จํานวน 7,782 แหง ประกอบดวย 
เทศบาล จํานวน 2,271 แหง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5,510 แหง และ กทม.โดย พ.ศ.2556 พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ มี
จํานวน 26.77 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาถึง 2 ลานตัน โดยขยะมูลฝอยจํานวนดังกลาว ไดรับการใหบริการเก็บขนและนําไปกําจัดจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จํานวน 4,179 แหง (รอยละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดแบบถูกตองจํานวน 7.2 ลานตัน (รอยละ 27) กําจัดแบบไมถูกตอง 
6.9 ลานตัน (รอยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับการเก็บขนทําใหตกคางในพ้ืนท่ีอยูถึง 7.6 ลานตัน (รอยละ 28) และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกดึง
นํากลับมาใชประโยชนใหม 5.1 ลานตัน (รอยละ 19) ขณะนี้ท้ังประเทศมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูท้ังหมด 2,490 แหง เปนสถานท่ีท่ีมีการกําจัดขยะ มูล
ฝอยแบบถูกตองเพียง 466 แหง (รอยละ 19) และยังคงมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไมแบบถูกตอง เชน การเทกองกลางแจง การเผาในท่ีโลง เปนตน อยูถึง 
2,024 แหง (รอยละ 81) จากเหตุผลดังกลาวทําใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคางเพ่ิมข้ึนสูง จากการลงสํารวจพ้ืนท่ี ป 2556 พบวา ปริมาณขยะมูล
ฝอยสะสมท้ังประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลานตัน [2] 
 การนําขยะมาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ในดานพลังงานไดแก นํามาใชผลิตกระแสไฟฟา [3-5] ขยะเชื้อเพลิง [5-7] และกาซเชื้อเพลิง จึง
เปนอีกแนวทางในการแกปญหาขยะมูลฝอย สามารถชวยกําจัดขยะและลดการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศได แตอยางไรก็ตามในการนําขยะมาใช
ในการผลิตพลังงานนั้น จําเปนตองมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA) เพ่ือใหทราบถึง
ผลกระตอสิ่งแวดลอมจึงเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีทราบถึงการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนําขยะมาแปรรูปเปนพลังงาน 
 ดังนั้นนักวิจัยจึงไดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินคาผลกระทบของ
เชื้อเพลิง RDF-5 เร่ิมต้ังแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง การแปรรูปเปนพลังงาน และการจัดการเศษซากของเชื้อเพลิง RDF-5 เมื่อ
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หมดอายุการใชงาน โดยระบุถึงปริมาณพลังงานและทรัพยากรหรือวัตถุดิบท่ีใช รวมท้ังของเสียท่ีปลอยออกสูสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการ
ดําเนินการปรับปรุงเชื้อเพลิง RDF-5 และกระบวนการตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  

2. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้นําเสนอผลการวิเคราะหวัฎจักรชีวิตของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีมีสวนประกอบของกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะชุมชน และ

เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีมีสวนประกอบของกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะท่ีผานการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ทําการศึกษาท่ีอัตราสวนรอยละ
โดยน้ําหนักของกากตะกอนน้ํามันดิบตอขยะชุมชนท่ีอัตราสวน 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ25:75 และอัตราสวนรอยละโดยน้ําหนักของกาก
ตะกอนน้ํามันดิบตอขยะ MBT โดยมีภาพรวมการศึกษาดังรูปท่ี 1 

วัตถุดิบท่ีใชในการทดลอง 
 1) กากตะกอนน้ํามันดิบ ท่ีความชื้นประมาณรอยละ 23.9 
 2) ขยะชุมชน (MSW) ท่ียังไมผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ  
  3) ขยะท่ีผานกระบวนการบําบัดดวยวิธีเชิงกลชีวภาพ (MBT) ระยะเวลา 5 เดือน ท่ีผานการนํามารอนแยกขนาด โดยงานวิจัยนี้ใชขนาด
เสนผานศูนยกลางมากกวา 40 mm ซึ่งมีความชื้นตํ่ากวารอยละ 15 

ตารางที่ 1 สัญลักษณอัตราสวนเชื้อเพลิงกากตะกอนน้ํามนัดิบตอขยะ MSW/MBT 

ตัวอยางเช้ือเพลิง อัตราสวน สัญลักษณ 

กากตะกอนน้ํามันดิบ 
(Crude Oil Sludge) 

ขยะ MSW 

5:95 CSW1 
10:90 CSW2 
15:85 CSW3 
20:80 CSW4 
25:75 CSW5 

ขยะ MBT 

5:95 CBT1 
10:90 CBT2 
15:85 CBT3 
20:80 CBT4 
25:75 CBT5 

 

 
รูปที่ 1: ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 

ผสมกากตะกอนนํ้ามันดิบ : ขยะ MBT/MSW 

อัตราสวนรอยละโดยนํ้าหนักคือ 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 และ25:75 

ขยะ MBT/ขยะ MSW กากตะกอนน้ํามันดบิ 

สับ-ยอย (2 มิลลิเมตร) ใหความรอนที่เหมาะสม 

อัดแทงเช้ือเพลิง RDF-5 ที่ความดัน 150 MPa (D ≥ 600 kg/m
3
)  

ตามมาตรฐานการผลิตเช้ือเพลิงแข็ง 

ทดสอบสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง 

-หาคาความรอน ( ASTM D 240) 

-หาคาความช้ืน (ASTM E 3173) 

-หาปริมาณเถา (ASTM E 3174) 

-หาคาความหนาแนน (ASTM E 75) 

 

ไดเช้ือเพลิง RDF-5  

ที่เหมาะสมสําหรับระบบผลติกระแสไฟฟา/ความรอน 

สรุป ทํารายงาน และนําเสนอผลงาน 

เช้ือเพลิง RDF-5 

- วิเคราะหดานเศรษฐศาสตร (PBP, NPV และ IRR) 

- วิเคราะหวัฏจักรชีวิต (LCA) โดยใชโปรแกรม Simapro 

ทดสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-หาปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2) 

-หาปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) 

-หาปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 
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3. ผลการศึกษา 
3.1 สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร 

  จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSWใน
อัตราสวน 15:85 (CSW3) และ 20:80 (CSW4) รอยละโดยน้ําหนัก กับเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน15:85 (CBT3) และ 20:80 (CBT4) รอยละโดยน้ําหนักแสดงดังตาราง 4.13 

ตาราง 2: สรุปผลการวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 

ประเด็นที่พิจารณา หนวย 

เช้ือเพลิง RDF-5 

CSW CBT 

CSW3 CSW4 CBT3 CBT4 

1. ระยะเวลาคืนทุน  ป 5.81 5.03 4.98 4.52 

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ  ลานบาท -46.69 18.43 26.12 74.36 

3. อัตราผลตอบแทนภายใน  % 9.94 12.81 13.25 15.55 

การจัดลําดับความเหมาะสมการลงทุน ไมควรลงทุน    

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ใน
อัตราสวน 15:85 (CSW3) และ 20:80 (CSW4) รอยละโดยน้ําหนัก กับเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน15:85 (CBT3) และ 20:80 (CBT4) รอยละโดยน้ําหนัก พบวา เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน 20:80 (CBT4) ท่ีใหคาตามเกณฑท่ีดีท่ีสุด รองลงมาคือ เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 
15:85 (CBT3) และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) ตามลําดับสวนเชื้อเพลิง RDF-5 
ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 15:85 (CSW3) ไมควรลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนภายในมีคานอยกวาอัตรา
ผลตอบแทนท่ีตองการ 12% 
 จากสถานการณในปจจุบัน ท่ีอัตราดอกเบ้ียมีความผันผวน ตามอัตราเงินเฟอท่ีปรับตัวสูงข้ึนและสถานการณในตางประเทศท่ีอยูในสภาวะ
ถดถอย ดังนั้นในความเห็นของนักวิจัยจึงเห็นวาแหลงท่ีมาของเงินทุนของโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ควรมาจากเงินงบประมาณของภาครัฐ รวมถึง
ภาครัฐควรใหการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหเอกชนเขามาลงทุนในอนาคต เชน การใหคาตอบแทนในรูปคากําจัดขยะ การเพ่ิมสวนเพ่ิมราคารับซื้อ
ไฟฟาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า สรางมาตรการสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีเหมาะสมกับภาคเอกชน เพ่ือ
เปนการสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขามาลงทุนในโครงการโรงไฟฟาจากขยะเปนเชื้อเพลิงตอไป 

3.2 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4) 
 จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) ใหคาตามเกณฑท่ีดีท่ีสุดดังนั้นนักวิจัยไดจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอม (Life Cycle Inventory 
Analysis) ของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4) ดังตางราง 3 

ตาราง 3 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4) 

กระบวนการ ขอมูลขาเขา (Input) ขอมูลขาออก (Output) 

รายการ ปริมาณ หนวย รายการ ปริมาณ หนวย 

1. กระบวนการ MBT ขยะชุมชนรวม 135 ตัน ขยะ MBT 35.15 ตัน 

นํ้ามันดีเซล 560 ลิตร Compost 6.75 ตัน 

   ขยะรีไซเคิล 2.7 ตัน 

2. การขนสง รถบรรทุก 10 ลอ 1 คัน    

ระยะทาง 30 km    

นํ้ามันดีเซล 17.14 ลิตร    

3. การผลิต RDF-5 ขยะ MBT 35.15 ตัน เช้ือเพลิง RDF-5 42.18 ตัน 

กากตะกอนนํ้ามันดิบ 7.03 ตัน    

ไฟฟาที่ใชในระบบ 1,947,660 kWh    

4. การผลิตไฟฟา เช้ือเพลิง RDF-5 42.18 ตัน ไฟฟาที่ผลิตได 135,328.97 kWh 

ไฟฟาที่ใชในระบบ 8,796.38 kWh ปริมาณเถา 2 ตัน 

   มลพิษสูอากาศ   

   CO 224 ppm 

   NOx 7.00 ppm 
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 ในการประเมินวัฎจักรชีวิตนั้นใชโปรแกรมสําเร็จรูป SimaProVersion 7.2 ซึ่งจากผลการคํานวณคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5(CBT4) แสดงรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT4) 

 การประเมินคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน 20:80 พบวา ประเภทของผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนสูงสุดคือ Heavy metals มีคาเทากับ 3,450.41 Pt รองลงมาคือ 
Acidification มีคาเทากับ 728.07 Pt  Winter smog มีคาเทากับ 336.71Pt และ Greenhouse มีคาเทากับ 249.19 Pt ตามลําดับ 
 3.3การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3) 
 จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับ
ขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) ใหคาตามเกณฑท่ีดีรองลงมาจากเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 
20:80 (CBT4) จากผลการศึกษาขอมูลปริมาณของสารท่ีเขาและออกจากระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3) แสดงดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3) 

กระบวนการ 
ขอมูลขาเขา (Input) ขอมูลขาออก (Output) 

รายการ ปริมาณ หนวย รายการ ปริมาณ หนวย 

1. กระบวนการ MBT ขยะชุมชนรวม 135 ตัน ขยะ MBT 35.15 ตัน 

นํ้ามันดีเซล 560 ลิตร Compost 6.75 ตัน 

   ขยะรีไซเคิล 2.7 ตัน 

2. การขนสง รถบรรทุก 10 ลอ 1 คัน    

ระยะทาง 30 km    

นํ้ามันดีเซล 17.14 ลิตร    

3. การผลิต RDF-5 ขยะ MBT 35.15 ตัน เช้ือเพลิง RDF-5 40.42 ตัน 

กากตะกอนนํ้ามันดิบ 5.27 ตัน    

ไฟฟาที่ใชในระบบ 1,947,660 kWh    

4. การผลิตไฟฟา เช้ือเพลิง RDF-5 40.42 ตัน ไฟฟาที่ผลิตได 135,328.97 kWh 

ไฟฟาที่ใชในระบบ 8,108.69 kWh ปริมาณเถา 2 ตัน 

   มลพิษสูอากาศ   

   CO 218 ppm 

   NOx 5.33 ppm 
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รูปที่ 3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CBT3) 

 รูปท่ี 3 พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูงสุดคือ 
Heavy metals มีคาเทากับ 4,528.55 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 963.22 PtWinter smog มีคาเทากับ 435.81Pt และ 
Greenhouse มีคาเทากับ 300.44 Pt ตามลําดับซึ่งจากผลการเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอน
น้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 มคีา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวา RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 ดังนั้นเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกาก
ตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 จึงนาลงทุนในการผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตไฟฟาหรือความรอน
ในโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 

3.4 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) 
 จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานกายภาพและทางดานเศรษฐศาสตรของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) ใหคาตามเกณฑท่ีดีรองลงมาจากเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT 
ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) ขอมูลปริมาณของสารท่ีเขาและออกจากระบบการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) แสดงดังตางรางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงบัญชีรายการสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) 

กระบวนการ ขอมูลขาเขา (Input) ขอมูลขาออก (Output) 

รายการ ปริมาณ หนว

ย 

รายการ ปริมาณ หนวย 

1. การคัดแยกขยะ ขยะชุมชนรวม 135 ตัน ขยะชุมชน 135 ตัน 

2. การขนสงไป รถบรรทุก 10 ลอ 2 คัน    

 ระยะทาง 30 km    

 นํ้ามันดีเซล 68.56 ลิตร    

3. การอบขยะชุมชน ขยะชุมชน 135 ตัน ขยะผานการอบ 134.16 ตัน 

ไฟฟาที่ใช 21,086.1 kWh    

4. การผลิต RDF-5 ขยะชุมชนที่ผานการรอน 34.94 ตัน เช้ือเพลิง RDF-5 41.92 ตัน 

ตะกอนนํ้ามันดิบ 6.99 ตัน    

ไฟฟาที่ใชในระบบ 1,947,660     

5. การผลิตไฟฟา เช้ือเพลิง RDF-5 41.92 ตัน ไฟฟาที่ผลิตได 159,153.96 kWh 

ไฟฟาที่ใชในระบบ 10,345.01 kWh ปริมาณเถา 2 ตัน 

   มลพิษสูอากาศ   

   CO 228 ppm 

   NOx 8.00 ppm 

 จากขอมูลการจัดทําบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) นํามาใชในข้ันตอนการประเมินคา
ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีมีตอสิ่งแวดลอม โดยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากตารางบัญชีรายการดานสิ่งแวดลอมการผลิต
พลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4)มาทําการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SimaproVersion 7.2 ซึ่งผลการคํานวณคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5(CBT3) จะนํามาเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากท่ี
ผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับ
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ขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) เพ่ือใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกเชื้อเพลิงขยะท่ีตางชนิดกันมาลงทุนผลิตเชื้อเพลิง 
RDF-5 เพ่ือเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตไฟฟาหรือความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมแสดงรูปท่ี  

 
รูปที่ 4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 (CSW4) 

 จากรูปท่ี 4พบวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสูงสุดคือ 
Heavy metals มีคาเทากับ 3,483.44 Pt รองลงมาคือ Acidification มีคาเทากับ 751.57 Pt, Winter smog มีคาเทากับ 347.304 Ptและ 
Greenhouseมีคาเทากับ 260.41Pt ตามลําดับ สวนคาอื่นๆ ผลการเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอน
น้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 พบวา
เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 มีคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูงกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 แตมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่ากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบ
รวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 ดังนั้นจะเห็นไดวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MBT มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่ากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ี
ผลิตจากขยะ MSW เมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกัน จากขอมูลนี้สนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยไดวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MBT มี
ความเหมาะสมมากกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MSW ท้ังทางดานกายภาพ เศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม แสดงรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 

 รูปท่ี 5แสดงผลการเปรียบเทียบคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ใน
อัตราสวน 20:80 และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 พบวาตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิง 
RDF-5 ท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 มีคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมตํ่ากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 ซึ่งผลปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนไดแก Heavy metals รองลงมาคือ 
Acidification, Winter smog และ Greenhouse ตามลําดับ 
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4. สรุปผล 
จากผลการประเมินคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิง RDF-5 สามารถสรุปไดวาเชื้อเพลิงท่ีสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมมากท่ีสุดคือ เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 15:85 (CBT3) รองลงมาคือ 
เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากท่ีผลิตจากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MSW ในอัตราสวน 20:80 (CSW4) และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากท่ีผลิต
จากกากตะกอนน้ํามันดิบรวมกับขยะ MBT ในอัตราสวน 20:80 (CBT4) ตามลําดับ และเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MBT สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตํ่ากวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MSW เมื่อเปรียบเทียบในอัตราสวนเดียวกัน จากขอมูลนี้สนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยไดวา
เชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MBT มีความเหมาะสมมากกวาเชื้อเพลิง RDF-5 ท่ีผลิตจากขยะ MSW ท้ังทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตรและ
สิ่งแวดลอม 
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