บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 1 January – April 2013

การใช้ หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์ การใช้ ทรัพยากรของประเทศไทย
สั ณห์ โอฬาพิริยกุล*

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ุประสงค์เพื่อนาหลักการทางอณุพลศาสตร์ ของเอ็กเซอร์ จี (Exergy) มาใช้ในการประเมินการใช้
ทรัพยากรของประเทศไทย ทรัพยากรชนิดต่างๆที่โดยทัว่ ไปอยูใ่ นหน่วยของน้ าหนักหรื อหน่วยของพลังงานถูกนามารวมกัน
ภายใต้หน่วยของ Exergy การใช้ Exergy เป็ นหน่วยกลางนั้นมีความสมเหตุสมผลเนื่ องจากปริ มาณ Exergy ของทรัพยากร
นั้นหมายถึงศักยภาพในการก่อให้เกิดงานที่ มีประโยชน์หรื อปริ มาณงานขั้นต่ าที่ตอ้ งใช้ในการได้มาซึ่ งทรัพยากร ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้สามารถนามาใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรประเภทต่างๆผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว
ยังเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดทาแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและมีประสิ ทธิ ภาพ ยิ่งไป
กว่านั้น ค่าการใช้ Exergy ระดับชาติที่คานวณได้สามารถนาไปใช้เป็ นค่าอ้างอิงในการเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้ Exergy ใน
ระดับองค์กรหรื อบุคคลอีกด้วย นอกจากนี้ บทความนี้ ยงั มุ่งที่จะให้ขอ้ มูลที่ช่วยให้นกั วิจยั ได้มีความเข้าใจที่ ดีข้ ึนเกี่ยวกับ
หลักการของ Exergy และการประยุกต์ใช้หลักการของ Exergy ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านดัชนี ช้ ี วดั สมรถนะด้าน
สิ่ งแวดล้อม
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The Use of Exergy Concept in Natural Resource Accounting for Thailand
Sun Olapiriyakul*

Abstract
This paper aims to use the Thermodynamic concept of Exergy in performing national resource accounting for
Thailand. Various types of resources generally expressed in the units of weight or energy are converted into the unit of
exergy. The use of exergy concept in resource accounting is rational because the exergy content of resources can be
referred to as their potential to do useful work or minimum required work to acquire such resources. The studying results
can be used in setting natural resources conservation priorities. It also serves as useful information in developing a
comprehensive and efficient natural resource management plan. Moreover, the calculated national exergy consumption
can serve as a reference value that can be used to compare against organizational or individual exergy consumption. In
addition, this paper aims to provide information that help researchers to better understand the concept of exergy and its
potential applications especially in the field of environmental performance indices.
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เนื่ องจากค่า Exergy ของของเสี ย และมลพิษ ในที่ น้ ี เ ป็ น
เป็ นที่ รู้กนั ว่า หลักการของ Exergy นั้นได้ถูกใช้อย่าง ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
แพร่ หลายในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ สภาพแวดล้อม กิจกรรมที่สูญเสี ย Exergy สู่ สิ่งแวดล้อมใน
ทางอุ ต สาหกรรมตั้ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต [1-3] จนถึ ง ปริ มาณมากในรู ปของของเสี ยและมลพิษย่อมเป็ นกิจกรรม
กระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ [4,5] การวิเคราะห์ ใน ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่ งแวดล้อม จนกระทั้งในช่วงเวลา
ลักษณะดังกล่าวมักถูกเรี ยกว่าการวิเคราะห์ ตามกฎข้อที่ 2 ที่ผ่านมาเร็ วๆนี้ ลักษณะการนา Exergy มาใช้เป็ นดัชนี ช้ ีวดั
ของอณุพลศาสตร์ ผลการวิเคราะห์โดยใช้ Exergy (Exergy ด้านผลกระทบสิ่ งแวดล้อมขององค์กรได้ถูกนาเสนอภายใต้
Analysis) มัก ให้ข ้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการปรั บปรุ ง ชื่อ Exergy Footprint [13] โดยวิธีดงั กล่าวเป็ นการประเมิน
ประสิ ทธิภาพของระบบตลอดจนการระบุถึงขนาดและจุดที่ ปริ มาณการใช้ทรัพยากรขององค์กร แล้วนามาเปรี ยบเทียบ
เกิดการสูญเสี ยในระบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยามากกว่า กับปริ มาณการใช้ทรัพยากรอ้างอิงซึ่งอาจเป็ นปริ มาณการใช้
การใช้การวิเคราะห์พลังงาน (Energy Analysis) โดยลาพัง ทรั พ ยากรในระดับ ภาคส่ ว นอุ ต สาหกรรม ระดับ ภู มิ ภ าค
หลัง จากที่ ห ลัก การของ Exergy ได้ถู ก น ามาใช้อ ย่ า ง หรื อ ในระดับประเทศ
หลักการของ Exergy เป็ นที่ ย อมรั บ และถู กใช้อ ย่า ง
แพร่ หลายในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
ผลิตและระบบต่างๆ ฐานข้อมูลของค่า Exergy ของ สาร กว้างขวางโดยนักวิทยาศาสตร์ แ ละนักวิจัย เนื่ อ งจากเป็ น
เชื้ อเพลิง และ วัสดุ ชนิ ดต่างๆซึ่ งหมายถึงศักยภาพในการ หลัก การที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของวิ ช าอณุ พ ลศาสตร์ การใช้
ก่ อ ให้ เ กิ ด งานที่ เ ป็ นประโยชน์ ข องสิ่ ง เหล่ า นี้ ได้รั บ การ หน่วยของ Exergy เป็ นหน่วยกลางของทรัพยากรชนิ ดต่างๆ
ปรับปรุ งและรวบรวมจนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ ยังทาให้ผลการวิเคราะห์ การใช้ท รั พยากรและผลกระทบ
จนกระทัง่ หลักการของ Exergy ได้ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือ สิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างบูรณาการโดยไม่ตอ้ งอาศัยการให้
ในการวิเคราะห์ การใช้ทรั พยากร (Resource Accounting น้ าหนัก (Weighting) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการประเมินวัฏ
Tools) ของประเทศต่างๆตามที่ระบุในงานของ Ertesvag [6] จักรชี วิตที่ ทาเพื่อรวมผลกระทบสิ่ งแวดล้อมประเภทต่างๆ
โดยปริ ม าณการใช้ท รั พ ยากรประเภทต่ า งๆถู ก วิ เ คราะห์ ให้เป็ นค่าผลกระทบสุดท้ายค่าเดียว อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
ภายใต้หน่วยเดี ยวกันคือหน่วยของ Exergy การใช้หลักการ คนทัว่ ไปมักยังไม่มีความคุน้ เคยมากนักกับคาว่า Exergy สิ่ ง
ของ Exergy ในการวิเคราะห์ การใช้ทรัพยากรในงานวิจยั นี้ เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการนาหลักการ Exergy มาปรับใช้
ส่ วนมาก [7-12] เป็ นการทาเพื่อวิเคราะห์ถึงประสิ ทธิ ภาพ เป็ นดัช นี ช้ ี ว ดั ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส ามารถสื่ อ ให้ค นทั่ว ไป
การใช้ Exergy ในระดับประเทศ งานวิจยั เหล่านี้วเิ คราะห์ถึง เข้าใจได้ และ ที่ ผ่านมา ยังไม่มีการคานวณปริ มาณการใช้
ปริ มาณการใช้ Exergy การสู ญเสี ย Exergy
และ ทรั พยากรของประเทศไทยด้วยหลักการของ Exergy มา
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ Exergy ของภาคส่ วนต่ า งๆ ใน ก่อน ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้ จึงมีข้ ึนโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2
ขณะเดี ยวกัน งานวิจยั บางส่ วน [13, 14] มุ่งเน้นในการ ประการได้แก่ 1) เพื่ออธิ บายถึงความหมายของ Exergy ใน
วิเ คราะห์ ถึ งปริ ม าณการใช้ Exergy ในระดับประเทศเพื่ อ ด้านต่างๆ ตลอดจน แสดงถึงการนาหลักการ Exergy มาใช้
น าไปใช้ เ ป็ นค่ า เปรี ยบเที ย บในการเที ย บสม-รถนะ ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ บทความนี้ ยงั
รวบรวมแหล่งข้อมูลค่า Exergy ของทรัพยากรประเภทต่างๆ
(Benchmarking)
นอกจากการใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์ใน เพื่ อ ให้ นั ก วิ จัย ได้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและสามารถน า
ลัก ษณะดัง กล่ า วเพื่ อ น าไปสู่ ก ารบริ หารจัด การการใช้ หลักการ Exergy ไปปรั บใช้กับงานวิจยั ในแขนงอื่นๆได้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว Exergy ยังได้ถูกกล่าวไว้ และ 2) เพื่อทาการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศ
โดยงานวิจยั ที่ มีมาก่ อนหน้านี้ [15,16] ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ ไทยโดยใช้หลักการของ Exergy ทั้ง นี้ การวิเคราะห์ จะบ่ ง
เหมาะสมสาหรับการประเมินปริ มาณของเสี ยและมลพิษที่ บอกถึงปริ มาณ Exergy ของทรัพยากรที่ใช้ในประเทศไทย
กิ จ กรรมต่ า งๆของมนุ ษ ย์ ป ล่ อ ยสู่ สิ่ งแวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย ทั้งในภาพรวมและตามประเภทของทรั พยากร ค่ าการใช้
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Exergy ของประเทศไทยที่ คานวณได้สามารถนามาใช้เป็ น
ค่ า อ้ า งอิ ง ส าหรั บ การเปรี ยบเที ย บกั บ ปริ มาณการใช้
ทรั พ ยากรในระดั บ ต่ า งๆ เช่ น การใช้ ท รั พ ยากรของ
ภาคอุ ต สาหกรรม การใช้ท รั พ ยากรของจัง หวัด การใช้
ทรั พ ยากรขององค์ก ร และ การใช้ท รั พ ยากรของบุ ค คล
ต่อไป
ทั้งนี้ ขอบเขตการศึกษาของงานวิจยั นี้จะครอบคลุม
เฉพาะปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรขาเข้าของ
ประเทศ โดยไม่รวมถึงการวิเคราะห์ค่า Exergy ของผลผลิต
ประเทศ และประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรื อการใช้
Exergy ในภาคส่วนต่างๆของประเทศ

สามารถผลิตขึ้นได้จาก ระบบ/สสาร/พลังงาน เมื่อสิ่ งต่างๆ
เหล่านี้เคลื่อนที่เข้าสู่สมดุลกับสภาพแวดล้อมอ้างอิง”
Exergy อาจถูกมองเป็ นความแตกต่าง โดยความแตกต่าง
ในที่ น้ ี หมายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งสถานะภาพของ
พลังงานหรื อสสารกับสถานะภาพของสภาพแวดล้อมที่ ใช้
อ้างอิงนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นในกรณี ของกระแสน้ าที่ ไหล
จากระดับ ที่ สู ง ลงสู่ แ อ่ ง น้ าที่ อ ยู่ใ นระดับ ต่ า กว่า ความ
แตกต่างในที่น้ ีคือความแตกต่างของระดับของกระแสน้ ากับ
ระดับ ของแอ่ ง น้ าที่ อ ยู่ ด้า นล่ า ง ยิ่ ง ความแตกต่ า งมี ม าก
กระแสน้ า ดัง กล่ า วก็ มี ศัก ยภาพในการก่ อ ให้ เ กิ ด งานที่ มี
ประโยชน์สูงโดยอาจทาการควบคุมให้ไหลผ่านกังหันเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าเป็ นต้น โดยทัว่ ไป ความแตกต่างสามารถ
แบ่ งได้เป็ น ความแตกต่างของระดับในแนวตั้ง (Potential
2. ความเป็ นมาและความหมายของ Exergy
คาว่า Exergy เป็ นคาที่ถูกบัญญัติข้ ึนภายหลังโดย Zoran Exergy) ความเร็ วในการเคลื่อนที่ (Kinetic Exergy) ความ
Rant ในปี ค.ศ.1956 แต่หลักการของ Exergy นั้นถูกคิดค้น ดันและอุณหภูมิ (Physical Exergy) และ ส่ วนประกอบทาง
ขึ้นมานานแล้วโดย J. Willard Gibbs ในปี ค.ศ. 1873 ตามที่ เคมี (Chemical Exergy) ยกตัวอย่างในกรณี ของอุณหภูมิ
ถูกระบุไว้ในกฎข้อที่ 2 ของอณุพลศาสตร์ (The 2nd Law of เช่ น พลัง งานความร้ อ นที่ 2000 °C มี ศัก ยภาพในการ
Thermodynsmics) โดยคาที่มีความหมายเหมือนกันที่ถูกใช้ ก่อให้เกิ ดงานทางกลสู งสุ ดที่ มากกว่าพลังงานความร้อนที่
มาก่อนหน้านี้ ตามหลักการของ Gibbs ได้แก่ Availability 200 °C ถึงแม้พลังงานทั้งสองจะมี อยู่ในปริ มาณที่ เท่ากัน
หรื อ Available Energy ข้อแตกต่างระหว่าง Exergy และ เพราะพลังงานความร้อนที่ 2000 °C มีค่าความแตกต่างจาก
หลักการด้านพลังงานของ Gibbs มี เพียงสภาพแวดล้อ ม อุณหภูมิอา้ งอิง(อุณหภูมิหอ้ ง) มากกว่า
นอกจากนี้ Exergy อาจถู ก มองเป็ นศัก ยภาพในการ
อ้างอิงที่ แตกต่างกัน โดยในกรณี ของ Gibbs (Gibbs Free
Energy Analysis) ตัวแปรของสภาพแวดล้อมซึ่ งรวมถึ ง เปลี่ยนรู ปแบบ สสารหรื อพลังงานที่สามารถเปลี่ยนไปเป็ น
ความดั น และ อุ ณ หภู มิ จะคงที่ ส่ ว นค่ า Exergy ของ รู ปแบบต่างๆได้หลากหลายย่อมมีศกั ยภาพในการนาไปใช้
พลั ง ง าน แ ล ะ สส า ร ต่ า ง ๆ ส าม า ร ถ เ ป ลี่ ย น ไ ป ต า ม ให้เกิดประโยชน์ได้สูงกว่าและมีค่า Exergy ที่สูง พลังงานที่
มีสดั ส่วนของ Exergy สูงเช่นพลังงานไฟฟ้ ามีศกั ยภาพสูงใน
สภาพแวดล้อมที่ถูกเลือกมาเป็ นสภาพแวดล้อมอ้างอิง
ตามกฎข้อที่ 1 ของอณุพลศาสตร์ และกฎการคงมวลของ การนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์เพราะสามารถถูกเปลี่ยนไป
สสาร พลัง งานและสสารต่า งๆบนโลกนี้ ไ ม่ มีวนั สู ญ หาย เป็ นพลังงานรู ปแบบอื่นๆได้หลากหลาย เราเรี ยกพลังงาน
หรื อเกิ ดขึ้นเองได้ แต่พลังงานและสสารสามารถเปลี่ยนไป ไฟฟ้ าและพลัง งานรู ป แบบอื่ น ที่ มี ค่ า Exergy สู ง ว่ า เป็ น
อยู่ในรู ปแบบอื่นได้และทุกครั้งที่ พลังงานหรื อสสารมีการ พลัง งานคุ ณ ภาพสู ง และพลัง งานที่ มี ค่ า Exergy ต่ า เช่ น
เปลี่ยนรู ปแบบในกรณี ของระบบปิ ด Exergy ซึ่ งหมายถึ ง พลัง งานความร้ อ นว่ า เป็ นพลัง งานคุ ณ ภาพต่ า เพราะมี
ศักยภาพในการก่ อ ให้เ กิ ดงานที่ มี ประโยชน์ของพลังงาน ศักยภาพหรื อโอกาสในการนาไปใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้าง
หรื อสสารดังกล่าวจะลดลงจนกระทัง่ เป็ นศูนย์เมื่อพลังงาน จากัด ดังที่กล่าวไว้วา่ ค่า Exergy จะลดลงเมื่อพลังงานมีการ
หรื อ สสารนั้น เข้า สู่ ส มดุ ล กับ สภาพแวดล้อ มอ้า งอิ ง การ เปลี่ยนรู ปแบบ การลดลงของค่า Exergy นี้ ข้ ึนอยูก่ บั ระดับ
ลดลงของ Exergy นี้ สวนทางกับปริ มาณของ Entropy ใน คุ ณ ภาพของพลัง งานที่ เ ปลี่ ย นไปด้ ว ย พลัง งานไฟฟ้ า
ระบบที่เพิ่มขึ้น Szargut [17] ได้ให้คาจากัดความอย่างเป็ น สามารถถู ก เปลี่ ย นไปเป็ นพลัง งานกลได้ เ กื อ บ 100%
ทางการของ Exergy ไว้วา่ “Exergy คือปริ มาณงานสู งสุ ดที่ เนื่ องจากพลังงานทั้งสองประเภทเป็ นพลังงานคุ ณภาพสู ง
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เป็ น โลหะ แร่ ธ าตุ หิ น ดิ น ทราย หรื อ พลัง งานที่ อ ยู่ใ น
รู ปแบบต่างๆ ล้วนมี ค่า Chemical Exergy เป็ นของตัวเอง
โดยสามารถค านวณได้โ ดยใช้ส มการที่ (1) และ (2)
ดังต่อไปนี้
Chemical Exergy = Σi mi Exch,I
(1)

นอกจากนี้ ในการใช้พลังงานให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น
พลังงานที่ใช้จะต้องมีระดับคุณภาพของพลังงานที่เหมาะสม
กับ การใช้ง านโดยก่ อ ให้ เ กิ ด ปริ ม าณการสู ญ เสี ย Exergy
(Exergy Loss) ที่นอ้ ยที่สุด เช่น เราสามารถเลือกใช้พลังงาน
ความร้อนเหลือทิ้ง (Waste Heat) ที่ 70 ºC ในการทาน้ าอุ่นที่
มีอุณหภูมิ 40 ºC แทนการใช้พลังงานไฟฟ้ า
โดยทั่วไป หลักการของ Exergy นี้ ถูกนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ การใช้ทรัพยากร โดยมี จุดประสงค์ เพื่อศึ กษาถึ ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ข อ ง ม นุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างจากัด โดยทรัพยากรประเภท
ต่างๆที่ ถูกนามาใช้เพื่อสนองความต้องการในการบริ โภค
และการจัดการกับของเสี ยและมลพิษที่ เกิดขึ้นสามารถแบ่ง
ได้ เ ป็ น 2 ประเภทได้ แ ก่ 1.ทรั พ ยากรวัต ถุ ดิ บ (Raw
Materials) และ 2.ทรัพยากรพลังงาน ปั ญหาที่เกิดขึ้นในการ
รวมทรัพยากรทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันคือหน่วยที่แตกต่าง
กัน ของทรั พ ยากรทั้ง สองประเภท หน่ ว ยที่ ใ ช้โ ดยทั่ว ไป
ส าหรั บ ทรั พ ยากรวัต ถุ ดิ บ คื อ หน่ ว ยน้ าหนั ก ในขณะที่
พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้ ามีหน่วยเป็ น Watt หรื อ Joules
การใช้หน่ วยเงิ นซึ่ งเป็ นราคาของทรั พยากรทั้ง 2 ประเภท
เป็ นหน่วยกลางสามารถทาได้ [18] แต่การพิจารณาเฉพาะ
ราคาเพี ย งอย่า งเดี ย วอาจท าให้ก ารแก้ไ ขปั ญ หาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้อง
กับปริ มาณทรัพยากรที่คงเหลืออยู่บนโลกที่มนุษย์สามารถ
เข้าถึ งได้เนื่ องจากยังมี ปัจจัยอื่ นๆเช่ นปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
และสังคมอีกมากมายที่ส่งผลต่อราคาของทรัพยากรประเภท
ต่างๆ
การใช้ Exergy เป็ นหน่ ว ยกลางสามารถท าให้ ก าร
แสดงผลการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรโดยการรวม
ทรัพยากรพลังงานและทรัพยากรวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกัน
สามารถกระท าได้ หลัก การค านวณค่ า Exergy ของ
ทรัพยากรประเภทต่างๆนั้นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
การนาไปใช้ประโยชน์ของทรัพยากรแต่ละประเภท อย่างไร
ก็ตาม โดยปกติแล้ว การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรพิจารณา
ถึ ง ค่ า Chemical Exergy ของทรั พ ยากรซึ่ งหมายถึ ง ความ
แตกต่างในด้านส่วนประกอบทางเคมีระหว่างทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมอ้างอิง หรื อ ศักยภาพทางเคมีของทรัพยากร
ประเภทต่างๆนัน่ เอง ทรัพยากรทุกอย่างบนโลกนี้ ไม่ว่าจะ

Exch, = Σj nj exch,j
(2)
mi = น้ าหนักของสาร i (Kg)
Exch,i = ค่า Exergy ต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนักของสาร I(KJ/Kg)
nj = จานวนโมลของสาร j ในหนึ่ งหน่วยน้ าหนัก (Kg) ของ
สาร
exch = ค่า Exergy มาตรฐานต่อ 1 โมลของสาร ซึ่ งสามารถ
สื บค้นได้จากข้อมูลของงานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้านี้ [19-22]
สมการที่ 1 และ 2 ถูกใช้ในในงานวิจัยนี้ ในการคานวณค่า
ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรวัตถุดิบในตารางที่ 5

3. วิธิการวิจัย
งานวิ จัย นี้ ได้ท าการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ท รั พ ยากรของ
ประเทศไทยในเชิงปริ มาณโดยใช้หน่วยของ Exergy ซึ่ งเป็ น
หน่ วยเดี ยวกันกับหน่ วยของพลังงานคือ จูล (Joule) ข้อมูล
ปริ มาณการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆที่นามาวิเคราะห์เป็ น
ข้อมูลล่า สุ ดที่ สืบ ค้นได้จ ากแหล่ง ข้อมูลที่ น่าเชื่ อ ถื อต่างๆ
โดยอาจไม่ ไ ด้เ ป็ นปริ ม าณการใช้ทรั พ ยากรในปี เดี ย วกัน
ทั้งหมด
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในระดับประเทศโดยใช้
หลักการและหน่วยของ Exergy ที่มีมาก่อนหน้านี้ ลว้ นตั้งอยู่
บนหลักการวิเคราะห์ของ Reistad [23] และ Wall [8] โดย
วิธีการวิเคราะห์ของ Reistad เป็ นการพิจารณาเฉพาะในส่ วน
ของพลังงาน โดยแบ่งการใช้พลังงานออกตามภาคส่ วนของ
ผู ้ใ ช้พ ลัง งานได้แ ก่ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคขนส่ ง ภาค
ครัวเรื อน และ ภาคธุรกิจ ส่วนวิธีการวิเคราะห์ของ Wall นั้น
ครอบคลุมทั้งในส่วนของพลังงานและทรัพยากรวัตถุดิบ ใน
การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทยของงานวิจยั
นี้จะอิงตามวิธีของ Wall
สมมุติฐานที่สาคัญของการศึกษานี้ได้แก่ 1) เนื่ องจากไม่
มีแหล่งข้อมูลที่ สมบูรณ์สาหรับค่า Exergy ของทรัพยากร
ต่างๆที่ใช้ในประเทศไทย การศึกษานี้จึงใช้ขอ้ มูลค่า Exergy
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ต่ อ หนึ่ งหน่ ว ยน้ าหนั ก ของทรั พ ยากรต่ า งๆ จากหลาย
แหล่งข้อมูล และ สมมุติว่าค่าเหล่านี้ สามารถใช้คานวณค่า
Exergy ของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ใ นประเทศไทยได้โ ดยมี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ค่า Exergy ของ
ทรั พยากรจากแหล่ งข้อมู ลต่ า งๆล้ว นมี ความใกล้เคี ยงกัน
เนื่องจากเป็ นค่า Chemical Exergy ที่มีสภาพแวดล้อมอ้างอิง
ที่เทียบเท่าหรื อใกล้เคียงกัน และ 2) ปริ มาณการใช้ทรัพยากร
และพลังงานของประเทศไทยที่นามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้
เป็ นข้อมูลล่าสุดซึ่งอาจไม่ได้เป็ นข้อมูลในปี เดียวกันทั้งหมด
แต่ก็มาจากช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันและสามารถนามาใช้เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงปริ มาณการบริ โภค Exergy ของประเทศ
ไทยในยุคปั จจุบนั ได้

ตารางที่ 1 ค่า Quality Factor ของพลังงานหมุนเวียน
Energy Carriers
Quality Factor
Electrical Energy
1
Hydropower
1
Nuclear Energy
0.95
Solar/PV
0.93
Hot steam (600 ºC)
0.60
Geothermal
0.29
District heat (90 ºC)
0.2-0.3
Heat Radiation from the Earth
0

Ref.
[10]
[24]
[10]
[24]
[9]
[24]
[9]
[9]

ในการคานวณหาค่า Exergy ค่า Quality Factor จะถูกนามา
คูณกับปริ มาณพลังงานเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) 4 MJ
3.1 ทรัพยากรพลังงาน
จะมีค่า Exergy เท่ากับ 4*0.93 หรื อ 3.72 MJ ซึ่ งเป็ นปริ มาณ
ในการวิเ คราะห์ การใช้พ ลัง งานด้วยหลักการ Exergy พลังงานแสงอาทิ ตย์ที่สามารถเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานรู ปแบบ
โดยทัว่ ไป เราแบ่งพลังงานที่อยูใ่ นรู ปแบบต่างๆออกเป็ น 3 อื่นๆได้
ประเภท ได้แ ก่ 1.พลัง งานไฟฟ้ า 2.พลัง งานหมุ น เวี ย น
ในส่ ว นของเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ค่ า Exergy สามารถ
(Renewable Energy) และ 3.เชื้อเพลิงฟอสซิ ล พลังงานที่อยู่ คานวณได้โดยการนาค่าความร้อน (Heating Value) มาคูณ
ในรู ป แบบต่ า งๆเหล่ า นี้ มี ศัก ยภาพในการเปลี่ ย นไปเป็ น กับค่า Quality Factor ของเชื้อเพลิงดังที่แสดงในตารางที่ 2
พลัง งานรู ปแบบอื่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น เราเรี ยกพลัง งานที่ ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสามารถแบ่งเป็ น ค่าความร้อนสู ง
สามารถเปลี่ยนไปเป็ นพลังงานรู ปแบบอื่นโดยไม่เกิ ดการ (Higher Heating Value หรื อ Gross Heating Value) และ ค่า
สู ญ เสี ยหรื อเกิ ด ในปริ มาณที่ น้ อ ยว่ า เป็ นพลั ง งานที่ มี ความร้อนต่า (Lower Heating Value หรื อ Net Heating
คุณภาพสู งดังที่ ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทความ ตัวชี้ วดั Value) ค่ า ความร้ อ นทั้ง 2 เป็ นปริ ม าณความร้ อ นที่ ป ล่ อ ย
คุณภาพของพลังงาน (Quality Factor) คือสัดส่ วนร้อยละ ออกมาจากเชื้อเพลิงเมื่อเกิดการเผาไหม้เหมือนกัน เพียงแต่
ของปริ มาณ Exergy จากปริ มาณพลังงานทั้งหมด โดยที่ ค่าความร้ อนสู งนั้นครอบคลุมถึ งปริ มาณความร้ อนแฝงที่
Exergy ในที่ น้ ี หมายถึงส่ วนของพลังงานที่ สามารถเปลี่ยน ปล่อยออกมาในระหว่างการระเหยกลายเป็ นไอของน้ าที่เป็ น
รู ป ไปเป็ นพลัง งานรู ปแบบอื่ น ได้ พลัง งานไฟฟ้ าเป็ น ส่ ว นประกอบของเชื้ อ เพลิ ง ในขณะที่ ค่ าความร้ อนต่ าไม่
พลังงานที่มีคุณภาพสูงและมีค่า Quality Factor เท่ากับ 1 ใน ครอบคลุมถึงความร้อนแฝงดังกล่าว ในการวิเคราะห์ค่า Exergy
ขณะเดี ยวกัน พลังงานประเภทอื่นๆที่ มีคุณภาพลดหลัน่ ลง ของเชื้ อเพลิงในที่น้ ี ใช้ค่าความร้อนต่ าตามวิธีการคานวณของ
มาได้แก่ พลังงานหมุน เวียนประเภทต่างๆ และ พลังงาน Wall โดยที่ค่า Quality Factor คือสัดส่ วนระหว่างค่า Exergy กับ
ความร้อน เช่น ความร้อนจากไอน้ า พลังงานใต้พิภพ ความ ค่าความร้อน ค่า Quality Factor ของเชื้อเพลิงชนิ ดต่างๆอาจมี
ร้ อ นที่ ค งเหลื อ ในไอเสี ย ที่ ป ล่ อ ยออกจากกระบวนการ ค่าต่ าหรื อสู งกว่า 1 เล็กน้อยขึ้นอยู่กบั ขอบเขตของระบบและ
อุ ต สาหกรรม และ ความร้ อ นที่ แ ผ่อ อกจากผิ ว โลก ดัง ที่ สภาวะสุดท้ายเมื่อเข้าสู่สมดุล
แสดงในตารางที่ 1
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ที่ ก ล่ า วมานี้ เป็ นหลัก การค านวณค่ า Exergy ของ
Exergy ทรั พ ยากรพลัง งาน ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ก ารใช้
(KJ/Kg) พลังงานของประเทศไทย ข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานใน
ปี ค.ศ. 2010 จากรายงานสถิ ติพลังงานของประเทศไทย
41,870 ปี ค.ศ. 2011 [26] ได้ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหา
ปริ ม าณการใช้ Exergy พลัง งานที่ ใ ช้ป ระกอบไปด้ว ย
29,973 เชื อเพลิงชนิ ดต่างๆซึ่ งถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาค
้
17,654 ส่ วนต่างๆรวมถึงการใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าในประเทศ
40,480 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังใช้กระแสไฟฟ้ าที่ ผลิตด้วยพลัง
น้ าและที่นาเข้าจากลาว การคานวณค่า Exergy ซึ่ งทาโดย
การนาค่า Quality Factor มาคูณกับปริ มาณการใช้พลังงาน
ชนิดต่างๆของประเทศไทยถูกแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรพลังงาน
Consumption
Exergy
Energy Carriers
Quality Factor
(GJ)
(GJ)
Oil
1.06
1,394,924,530
1,478,620,001
Natural Gas
0.92
1,677,332,563
1,543,145,958
Coal
1.03
451,424,963
464,967,712
Lignite
1.04
211,806,025
220,278,266
Hydroelectric Power/Imported Electricity
1
77,020,373
77,020,373
Total
3,812,508,454
3,784,032,310
ตารางที่ 2 ค่า Quality Factor ของเชื้อเพลิงฟอสซิล
Quality Lower Heating
Fossil Fuels
Factor* Value (KJ/Kg)**
Petroleum
1.06
39,500
(Fuel Oil)
Bituminous
1.03
29,100
Coal
Lignite
1.04
16,975
Natural Gas
0.92
44,000
* Reference: [25]
** average value

ทรัพยากรที่ มีความเข้มข้นหรื อความ บริ สุทธิ์ มาก ไม่มี
สิ่ งเจื อปน เป็ นทรั พยากรที่ มี Exergy สู ง ยกตัวอย่างเช่ น
โลหะที่ ผ่ า นขั้ นตอนการสกั ด หลอม และ ขึ้ นรู ป จน
กลายเป็ นแท่ ง โลหะแล้ว ย่อ มมี Exergy สู ง กว่ า แร่ โ ลหะ
(Ore) ที่ อยู่ในชั้นใต้ดินเนื่ องจากแท่งโลหะมีความเข้มข้น
ทางส่ วนประกอบทางเคมีที่สูงกว่าตัวแร่ จะเห็ นได้วา่ การ
เพิ่มขึ้นของค่า Exergy ในตัวทรัพยากรสามารถเกิ ดขึ้นได้
กระบวนการแปรรู ป เปลี่ ยนแร่ ให้เป็ นแท่ งโลหะที่ มีความ
บริ สุทธิ์ มากขึ้นและมีค่า Exergy สู งขึ้น แต่ Exergy ใน
ปริ มาณที่เท่ากันกับค่า Exergy ของโลหะที่เพิ่มขึ้นเป็ นอย่าง
น้อยจะต้องถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตแท่งโลหะซึ่ งถ้า
มองภาพรวมแล้ว Exergy ในระดับระบบจะลดลง
ในกรณี เช่นนี้ ค่า Exergy ของทรัพยากรอาจถูกมองเป็ น
ปริ มาณของ Exergy ขั้นต่าที่ตอ้ งใช้ไปในกระบวนการต่างๆ

3.2 ทรัพยากร โลหะ แร่ ธาตุ และ พลาสติก
ปริ มาณการใช้โลหะในปี ค.ศ. 2009 [27] ปริ มาณการใช้
แร่ ธาตุในปี ค.ศ. 2011 [28] และ ปริ มาณการใช้พลาสติกใน
ปี ค.ศ. 2002 ถู กนามาใช้เพื่ อคานวณหาปริ มาณการใช้
Exergy ตามวิธีของ Wall ค่า Exergy ของ โลหะ แร่ ธาตุ
และ พลาสติก ที่ ใช้ในการคานวณคือค่า Chemical Exergy
โดยระดับค่า Chemical Exergy ของทรัพยากรวัตถุดิบมี
ความสู งต่าแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของทรัพยากร 2
ประการซึ่ งได้แก่ 1.ความสามารถในการก่อให้เกิดปฏิกิริยา
(Reactivity) และ 2.ความเข้มข้นของสาร (Concentration)
ทรั พ ยากรที่ ไ วต่ อ ปฏิ กิ ริ ยาหรื อมี ค วามสามารถในการ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีสูงย่อมมี Exergy สู งอันเนื่ องจาก
มี สภาพทางเคมี แตกต่างจากสภาวะสมดุ ลทางเคมี มากใน
ขณะที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมอ้างอิง ในขณะเดียวกัน
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ในงานก่อสร้างนั้นมีค่า Exergy เท่ากับ 8 GJ/m3 โดยที่มีค่า
ความหนาแน่นเท่ากับ 450 Kg/m3 ส่วนกระดาษมีค่า Exergy
เท่ากับ 17 GJ/ ton ค่า Exergy ของไม้ก่อสร้างและกระดาษ
ดังกล่าวเป็ นค่ามาตรฐานที่ถูกใช้ในงานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้า
นี้ ซึ่ งรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ท รั พ ยากรของประเทศ
นอร์ เวย์โดย Estesvag [7] ประเทศไทยมีปริ มาณการใช้ไม้
ในปี ค.ศ. 2004 กว่า 2 แสน 4 หมื่นลูกบาศก์เมตร ตามข้อมูล
ของกรมป่ าไม้ [30] โดยสมมุติให้ไม้จานวนดังกล่าวเป็ นไม้ที่
ใช้ใ นงานก่ อสร้ า ง ในส่ วนของกระดาษ ในปี ค.ศ. 2006
ประเทศไทยมี ปริ มาณการใช้กระดาษเท่ ากับ 3,513 พันตัน
[31] ค่า Exergy ของปริ มาณการใช้ทรัพยากรไม้และกระดาษ
ถูกแสดงอยูใ่ นตอนท้ายของตารางที่ 5

เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพยากรแต่ละชนิ ดดังเช่นปริ มาณ Exergy
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแท่งโลหะดังกล่าว
นอกจากนี้ ทรั พยากรที่ มีค่า Exergy สู งอาจถูกมองว่า
เป็ นทรัพยากรที่อยูใ่ นรู ปแบบที่ขาดแคลนและควรอนุรักษ์ก็
ได้ลกั ษณะและความหมายของ Exergy ต่างๆเหล่านี้ ลว้ น
สนับสนุ นแนวคิ ดการใช้ Exergy เป็ นหน่ วยกลางในการ
วิเคราะห์การใช้ทรัพากร และ การนาผลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้
เพื่ อ การบริ หารจั ด การเพื่ อ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ตัวอย่างของค่า Exergy ของทรัพยากรวัตถุดิบ
แสดงอยู่ในตารางที่ 4 ส่ วนปริ มาณการใช้ Exergy ของ
ทรั พยากรวัตถุดิบชนิ ดต่างๆซึ่ งรวมถึ งโลหะ แร่ ธาตุ และ
พลาสติ ก ของประเทศไทยถูกแสดงในตารางที่ 5 ร่ วมกับ
ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรไม้และกระดาษ
ตารางที่ 4 ค่า Exergy ของทรัพยากรวัตถุดิบ
Materials
Exergy (MJ/Kg)
Sand and gravel
0.31
Concrete
0.64
Asphalt
2.29
Copper
2.11
Steel
7.10
Tin
4.65
Limestone
0.16
Gypsum
0.14
Dolomite
0.11
Iron and steel crap
7.04
Iron Oxide
2.19
Iron Ore
0.42

3.4 ทรัพยากรนา้
ปริ มาณการใช้น้ าของประเทศไทยถูกแบ่งเป็ น การใช้น้ า
ภาคครัวเรื อน การใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและการค้า และ
การใช้น้ าภาคเกษตรกรรม ซึ่ งมีปริ มาณทั้งหมดกว่า 5 หมื่น
ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2007 [32] โดยเป็ นการใช้น้ าในภาค
เกษตรกรรมกว่า 90% ค่า Exergy ของน้ าที่นามาใช้ในการ
คานวณคือค่า Exergy ของน้ าจื ดซึ่ งมีค่าเท่ากับ 50 MJ ต่อ
ลูกบาศก์เมตร [17] โดยมีน้ าทะเลเป็ นสภาวะอ้างอิง ค่า
Exergy ของปริ มาณการใช้ทรัพยากรน้ าถูกแสดงอยูใ่ นตาราง
ที่ 6

Ref.
[17]
[17]
[17]
[29]
[29]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]
[19]

3.5 ทรัพยากรอาหาร
ค่า Exergy ของอาหารคื อคุ ณค่าทางโภชนาการ หรื อ
ความสามารถในการให้พลังงานแก่ ประชากรในประเทศ
นัน่ เอง ค่าที่ใช้แทนค่าดังกล่าวคือปริ มาณแคลอรี่ ของอาหาร
ประเภทต่ า งๆที่ ถู ก จัด หาเพื่ อ การบริ โภคโดยประชากร
อย่างไรก็ตาม เนื่ อ งจากข้อจากัดเกี่ ยวกับการเข้าถึ งข้อมู ล
สถิติของประเทศไทยเกี่ ยวกับปริ มาณอาหารประเภทต่างๆ
3.3 ทรัพยากรไม้ และกระดาษ
ค่า Exergy ของไม้ ซึ่ งหมายถึงศักยภาพในการนาไปใช้ ซึ่ ง รวมถึ ง ไข่ เนื้ อ สัต ว์ นม ผัก ผลไม้ ข้า วและเมล็ ด พื ช
ประโยชน์ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการนาไม้ไปใช้ น้ าตาล เกลื อ น้ ามัน ไขมัน และ เครื่ องดื่ ม ต่ า งๆ การ
งาน โดยไม้สามารถแบ่ งได้เ ป็ น ไม้เชื้ อ เพลิ ง ไม้ก่ อสร้ า ง วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ท รั พ ยากรอาหารจึ ง น าค่ า พลั ง งานที่
่
กระดาษ ไม้ที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งมีค่า Exergy เท่ากับ 10.44 ประชากรของประเทศต้องการซึ่ งเท่ากับ 2,529 แคลอรี่ ตอ
GJ/m3 [8] ไม้เชื้ อเพลิงนี้ ถูกสมมุติให้มีค่าความชื้นเท่ากับ คนต่อวันในช่วงปี ค.ศ. 2005 ถึ ง 2007 [33] มาใช้ในการ
20% และมีความหนาแน่นเท่ากับ 750 Kg/m3 ส่ วนไม้ที่ใช้ ค านวณค่ า Exergy ของการใช้ ท รั พ ยากรอาหารใน
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ระดับประเทศซึ่ งมีจานวนประชากรเท่ากับ 64,076,033 คน
ในปี ค.ศ. 2011 ตามประกาศส านั ก ทะเบี ย น กรมการ
ปกครอง [34]
การใช้เฉพาะค่ าปริ มาณแคลอรี่ ที่ประชากรต้องการต่ อ
วัน นี้ แทนปริ มาณ Exergy ของทรั พ ยากรอาหารที่ ใ ช้ใ น
ประเทศเป็ นการประเมินปริ มาณ Exergy ที่ ต่ ากว่าความเป็ น
จริ ง งานวิจยั นี้

จึ งทาตามวีธีการประเมินทรัพยากรอาหารของ Wall โดย
ปริ มาณ Exergy ที่ ทาการประเมินของทรัพยากรอาหารจะ
รวมถึงปริ มาณ Exergy ของเศษซากพืชผลทางการเกษตรที่
ไม่สามารถบริ โภคได้ (Residues) ซึ่ งรวมถึงความสู ญเสี ยใน
การเก็บเกี่ยว โดยปริ มาณ Exergy ดังกล่าวสมมุติให้เป็ นอีก
เท่านึ งของปริ มาณ Exergy ของทรั พยากรอาหารที่ บริ โภค
ดังที่แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 5 ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรวัตถุดิบ
Materials

Metals

Minerals

Plastic

Forestry

Aluminium
Copper
Iron and Steel
Lead
Tin
Zinc
Limestone
Granite
Other Rocks
Gypsum
Calcite
Dolomite
Kaolin
PE
PP
PVC
PS
PET
Others
Paper
Woods
Total

Exergy (KJ/Kg)

Consumption (Ton)

29,491
2,110
8,750
1,122
4,649
5,187
654
68
68
149
186
126
57
46,500
46,400
19,700
42,000
23,800
35,680*
17,000
8,000 MJ/CUM

383,644
204,982
7,605,967
132,518
11,908
78,992
114,122,823
4,865,279
15,179,105
2,363,350
477,732
778,773
606,386
937,000
879,000
540,000
286,000
115,000
1,014,000
3,513,000
241,300 CUM
262,680,459

*average value
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Exergy (GJ)
11,313,883
432,512
66,552,211
148,641
55,362
409,758
74,614,822
330,839
1,032,179
352,139
88,858
98,125
34,564
43,570,500
40,785,600
10,638,000
12,012,000
2,737,000
36,179,520
59,721,000
1,930,400
363,037,915
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ตารางที่ 6 ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรน้ า
Water
Domestic Consumption
Industrial and Commercial
Agriculture
Total

Exergy (MJ/CUM)
50

ตารางที่ 7 ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรัพยากรอาหาร
Consumption
Food
(Cal/Person/Day)
Net Consumption
2,529
Assumed Amount of Residues
2,529

4. อภิปรายผล

Consumption
(million CUM)
3,101
1,738
46,654
51,493

Exergy
(GJ)
155,050,000
86,900,000
2,332,700,000
2,574,650,000

Population

Exergy (GJ)

63,878,267

493,631,980

ทรั พ ยากรที่ ค วรให้ ค วามสนใจในการน าไปใช้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพได้ในเบื้ องต้น โดยไม่ได้นาไปสู่ ขอ้ แนะนา
ต่างๆในระดับภาคส่วนของประเทศ หรื อ นโยบายในแต่ละ
ภาคส่วนแต่อย่างใด
ผลการวิเคราะห์สามารถบอกในภาพรวมภายใต้มิติของ
Exergy ว่าทรั พยากรที่ ควรให้ความสาคัญในการอนุ รักษ์
หรื อการนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นลาดับต้นๆ ได้แก่
น้ าที่ ใ ช้ใ นภาคเกษตรกรรม ก๊ า ซธรรมชาติ และ น้ ามัน
เนื่ อ งจากปริ ม าณ Exergy ของทรั พ ยากรเหล่ า นี้ ที่ ใ ช้ไ ปมี
ปริ มาณมากถึง 33% 22% และ 21% ตามลาดับของปริ มาณ
Exergy ที่ใช้ท้ งั หมดในระดับประเทศ ในส่วนของทรัพยากร
ประเภทวัตถุดิบซึ่ งมีปริ มาณการใช้ Exergy คิดเป็ นเพียง
ประมาณ 5% ของปริ ม าณ Exergy ที่ ใ ช้ท้ ัง หมดใน
ระดับประเทศ เหล็ก หิ นปู น พลาสติก และ กระดาษ เป็ น
ทรัพยากรกลุ่มแรกที่ควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์หรื อ
การนาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากข้อมู ล จะเห็ น ได้ว่า ประเทศไทยมี สัดส่ ว นการใช้
Exergy ในส่ วนของทรัพยากรน้ าที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่ น ๆที่ มี การศึ กษาการใช้ท รั พ ยากรด้วยหลักการ Exergy
ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
น้ าและยังเป็ นประเทศเกษตรกรรม นอกจากการพัฒนาภาค
เกษตรกรรมในด้านการใช้น้ าให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว

ปริ มาณ Exergy ทั้งหมดที่ ถูกใช้ในประเทศไทยมี ค่า
เท่ า กับ ผลรวมของปริ มาณ Exergy ที่ ใ ช้ใ นหมวดหมู่
ทรัพยากรต่างๆซึ่ งรวมถึง พลังงาน (3,784 PJ) ทรัพยากร
วัตถุดิบ (363 PJ) ทรัพยากรน้ า (2,575 PJ) และ อาหาร (494
PJ) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 7,215 PJ หรื อ 113 GJ per capita (GJ ต่อ
คน) โดยประมาณดังที่แสดงในรู ปที่ 1
เนื่ องจากขอบเขตของการวิจยั นี้ จากัดอยู่ที่การประเมินค่า
Exergy ของทรั พ ยากรที่ ใ ช้ เ ท่ า นั้ นโดยแบ่ ง ตามประเภท
ทรัพยากร ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถชี้ ให้เห็ นถึงประเภท
ของ

รู ปที่ 1 ผลการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย
ด้วยหลักการ Exergy
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เมื่ อพิจารณาถึ งพลังงานที่ นามาใช้ภายในประเทศซึ่ งเป็ น
พลังงานน้ าเพียงไม่เกิ นประมาณ 2% จากปริ มาณ Exergy
ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติม
ถึงปริ มาณ Exergy ของแหล่งน้ าในประเทศในด้านศักยภาพ
ในการนาไปผลิตพลังงาน ว่ามีปริ มาณเท่าไรและอยูใ่ นส่ วน
ใดของประเทศ เพื่อที่ จะเป็ นข้อมูลประกอบกับปั จจัยด้าน
อื่นๆในการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานน้ าในประเทศทั้งใน
ส่วนของโครงการไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เนื่องจากการที่งานวิจยั นี้ใช้น้ าทะเลเป็ นจุดอ้างอิงในการ
คานวณค่าการใช้ Exergy ของทรัพยากรน้ าถึงแม้น้ าทะเลจะ
ถูกใช้เป็ นจุดอ้างอิงสากลในการคานวณค่าการใช้ Exergy
ของทรัพยากรน้ า แต่ถา้ จุดอ้างอิงในการประเมินค่าการใช้
Exergy ของน้ าถู ก เปลี่ ย นจากน้ าทะเลเป็ นน้ าจื ด ตาม
ธรรมชาติ (Freshwater) ค่าการใช้ Exergy ของทรัพยากรน้ า
ที่ ประเมิ นได้จะลดลงอย่างมากเนื่ องจากน้ าเกื อบทั้งหมด
เป็ นน้ าที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็ นน้ าที่มาจากน้ าฝนและ
แหล่ ง น้ าทางธรรมชาติ เมื่ อ ท าการแยกปริ มาณการใช้
Exergy ของทรัพยากรน้ าออกมาและพิจารณาเฉพาะในส่ วน
ของทรัพยากรที่ เหลือจะพบว่า สัดส่ วนของการใช้ Exergy
ของทรั พ ยากรพลัง งานจะเพิ่ ม มาอยู่ที่ 87% สัด ส่ ว นของ
ปริ มาณการใช้ Exergy ของทรั พยากรพลังงานที่ สูงของ
ประเทศไทยนี้มีความสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้ทรัพยากร
ของประเทศอื่ น ๆซึ่ งมี การวิเคราะห์ การใช้ทรั พยากรโดย
หลักการของ Exergy มาก่อนโดยมีปริ มาณการใช้ Exergy
ดังต่อไปนี้ สหรัฐอเมริ กา (448 GJ per capita) [13] นอร์ เวย์
(278 GJ per capita) [7] สวีเดน (310 GJ per capita) [8]อิตาลี
(140 GJ per capita) [9] ญี่ปุ่น (150 GJ per capita) [10] จีน
(100 GJ per capita) [14] อังกฤษ (275 GJ per capita) [11]
และ ซาอุดีอาระเบีย (400 GJ per capita) [12]

ปริ มาณการใช้ทรัพยากรของประเทศไทยด้วยหลักการของ
Exergy และในขณะเดี ยวกันก็ได้อธิ บายถึ งหลักการของ
Exergy ตลอดจนหลักการที่ ใช้ในการประเมินค่า Exergy
ของทรั พ ยากรประเภทต่ า งๆ และที่ ส าคัญ ยัง เป็ นการ
รวบรวมแหล่งข้อมูลของค่า Exergy ของทรัพยากรประเภท
ต่างๆ ซึ่ งการสื บค้นแหล่งข้อมูลของค่า Exergy ที่เหมาะสม
กับ ทรั พ ยากรของประเทศไทยนั บ เป็ นอุ ป สรรคส าคัญ
สาหรับนักวิจยั ในการนาหลักการ Exergy ไปใช้เนื่ องจากใน
ปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี ฐ านข้อ มู ล Exergy ที่ ส มบู ร ณ์ ใ ห้ ใ ช้
เหมือนกับฐานข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมของการประเมินวัฏ
จักรชีวติ (LCA)
ทรั พ ยากรประเภทต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นประเทศถู ก น ามา
วิเคราะห์โดยถูกจัดให้อยู่ในหน่ วยของ Exergy ซึ่ งในที่ น้ ี
หมายถึ งศักยภาพในการนาทรั พยากรเหล่านี้ ไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ การวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวสามารถนาไปสู่
ข้อสังเกตุและผลการวิเคราะห์ดงั ที่แสดงอยูใ่ นส่ วนของการ
อภิปรายผล อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากข้อสรุ ปดังกล่าวอยู่บน
พื้นฐานของปริ มาณ Exergy ของทรัพยากรที่ ใช้ไปเท่านั้น
การที่จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการการ
ใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ งนั้น การ
ดาเนินงานวิจยั ในอนาคตควรจะต้องทาการวิเคราะห์การใช้
Exergy โดยพิจารณาถึง ลักษณะการนาทรัพยากรต่างๆไป
ใช้ การใช้ทรัพยากรแบ่งตามภาคส่ วนต่างๆ ผลผลิตจากการ
ใช้ Exergy ของภาคส่ วนต่างๆ ปริ มาณของ Exergy Loss
และ ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างประสิ ทธิภาพตามกฎข้อที่ 1
และ กฎข้อ ที่ 2 ของอณุ พ ลศาสตร์ นอกจากนี้ เนื่ อ งจาก
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในระดับประเทศเป็ น
เรื่ องที่ สลับซับซ้อนและมี ปั จจัย ต่างๆที่ เกี่ ยวข้อ งมากมาย
การพิจารณาเพียงดัชนี ช้ ี วดั ตัวใดตัวนึ งหรื อข้อมูลด้านใด
ด้านนึ ง เช่ น Exergy เพียงลาพังอาจนาไปสู่ การกาหนด
นโยบายที่ผิดพลาดได้ อย่างเช่นเมื่อพิจารณาถึงราคาและค่า
Exergy ของทรั พยากร จะเห็ นได้ว่าทรัพยากรบางชนิ ดมี
ทิ ศ ทางของราคาในท้ อ งตลาดและค่ า Exergy ที่ ไ ม่
สอดคล้อ งกัน เช่ น ในกรณี ข องอลู มิ เ นี ย มและทองแดง
อลูมิเนี ยมมี ค่า Exergy ต่อหน่ วยน้ าหนักมากกว่าค่าของ
ทองแดงถึงเกือบ 14 เท่าแต่วา่ มีราคาต่อหน่ วยน้ าหนักเพียง
ประมาณ 1 ใน 4 ของราคาทองแดง เพราะฉนั้น ในการ

5. บทสรุ ปผลวิจัย
บทความนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิ นการใช้ทรั พยากร
ประเภทต่างๆของประเทศไทยให้อยู่ในหน่วยของ Exergy
เพื่อให้นาไปใช้เป็ นค่าอ้างอิงในการเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
การใช้ท รั พ ยากรในระดับ ต่ า งๆภายในประเทศ เช่ น ใน
ระดับองค์กร ระดับภาคส่ วน และ ระดับจังหวัด นอกจากนี้
งานวิ จัย นี้ ยัง เป็ นงานวิ จัย ชิ้ น แรกที่ ท าการวิ เ คราะห์ ถึ ง
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วิเ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ การใช้ท รั พ ยากร
จะต้องกระทาโดยการพิจารณาตัวชี้วดั หรื อปั จจัยที่อยูใ่ นมิติ
ต่างๆเช่น เศรษฐศาสตร์ และ สิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
พิจารณาในมิติของ Exergy ด้วย
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