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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีก ารผลิตเหล็กในด้ านการใช้ พลังงานของ
กระบวนการผลิตเหล็กขันกลางของประเทศไทย
้
โดยประเมินภาพเหตุการณ์ในอนาคต พ.ศ. 2554-2573 แบ่งกรณีศึกษา
เป็ น 2 กรณี คือ 1) กรณีอ้างอิงอยู่บนพื ้นฐานของเทคโนโลยี ในปั จจุบนั ได้ แก่ เทคโนโลยีการหลอมด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า
(EAF) 2) กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี นาเทคโนโลยี Ecological and Economical New Generation Arc Furnace
(ECOARC) มาใช้ แทนเทคโนโลยีในปั จจุบนั ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่า 1) กรณีอ้างอิง พบว่า มีการใช้ เชื ้อเพลิง รวมทุกชนิด
เชือ้ เพลิง เท่ากับ 259.6 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ (ktoe) ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 558.4 ktoe ในปี พ.ศ. 2573
โดยเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 ต่อปี และปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเท่ากับ 1,770 พันตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ.
2573 2) กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีการใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงรวมเท่ากับ 407.8 ktoe ในปี พ.ศ.
2573 สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในเตาหลอมได้ 150.6 ktoe และปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เท่ากับ 1,287 พันตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 27.28 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อพิจารณาต้ นทุนในการลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) พบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีค่าใช้ จ่ายต่อการปล่อย CO2 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมี
ค่าใช้ จ่ายรายปี ต่ากว่า เมื่อเทียบกับภาพเหตุการณ์ อ้างอิง ดังนันเทคโนโลยี
้
ECOARC สามารถลดการปล่อย CO2 ได้
มากกว่าเทคโนโลยีในปั จจุบนั ส่งผลให้ เมื่อราคาคาร์ บอนเครดิตสูงขึ ้น สามารถลดต้ นทุนการลดการปล่อย CO2 ได้ มากขึ ้น
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ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the impact of technology on energy
consumption in intermediate steel industry in Thailand by assessing future events during
2011-2030. Case studies are divided into 2 parts—Part 1) Reference scenario on the basis
of current technology which is Electric Arc Furnace Technology (EAF) and Part 2)
Technological change scenario in which Ecological and Economic New Generation Arc
Furnace (ECOARC) replaces the current technology. This study found that 1) in Part 1:
Reference scenario, total fuel consumption is 259.6 ktoe in 2010 and will increase to 558.4
ktoe in 2030 (increase 3.6% per year in average). GHGs emission will be 1,770 thousand tons
CO2 equivalent in 2030. 2) in Part 2: Technological change, total fuel consumption of
ECOARC will be 407.8 ktoe in 2030 which means that electricity consumption in furnace is
reduced by 150.6 ktoe. GHGs emission will be 1,287 thousand tons CO2 equivalent in 2030
(27.28 percent less than reference scenario). Besides, abatement cost of CO2 emission in case
of ECOARC is decreasing continuously year by year and annual cost is less compared to
Reference scenario. Therefore, ECOARC can reduce CO2 emission better than current
technology which results in abatement cost reduction if carbon credit price increases.

KEYWORDS
Intermediate Steel Industries, Greenhouse Gas Emission, Scenario Analysis, Energy
Accounting Model
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1. บทนา
อุตสาหกรรมเหล็กจัดเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีการ
ใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบสาคัญในอุตสาหกรรมพื ้นฐานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น กระบวนการผลิตเหล็กเป็ นกระบวนการที่ใช้
พลังงานสูง และมีแนวโน้ มการใช้ พลังงานที่เพิ่มสูงขึ ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย [1] ส่งผลให้ ปริ มาณ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตจัดอยู่ใน 5 อันดับแรก หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามกรอบของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) [2] มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับการลดการใช้ พลังงานใน
อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งส่งผลต่อการลดก๊ าซเรื อนกระจก Wang et al., 2007. ประเมินอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีนปี
พ.ศ. 2543-2573 โดยใช้ แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (Long-rang Energy Alternatives Planning
System; LEAP) วิเคราะห์ปริ มาณการลดลงของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริ มาณการใช้ พลังงานและเชื ้อเพลิงใน
กระบวนการผลิต เหล็ก และพิจ ารณาเงิ น ลงทุน ที่ใ ช้ ในการบ าบัด พบว่า การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ที่ ดีขึน้ ส่งผลให้ มี
ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานที่ดีขึ ้น และใช้ เงินลงทุนในการบาบัดมลพิษทางอากาศต่าลง [3] Hidalgo et al., 2005.
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมเหล็กในกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป 15 ประเทศ ประเทศสหภาพยุโรป 27 ประเทศ และ
ในประเทศกลุม่ ภาคผนวก B ( Annex B) 35 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2540-2573 โดยใช้ แบบจาลอง Iron and Steel Industry
Model (ISIM) เปรี ยบเทียบปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็ก การใช้ พลังงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเหล็ก และ
การปล่อย CO2 โดยการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิต พบว่า ถ้ ามีจานวนประเทศในกลุม่ หลายประเทศราคาซื ้อขายคาร์ บอนจะมี
ราคาต่าลง ทาให้ สามารถลดต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ลงได้ [4] Song et al., 2007. ใช้ แบบจาลอง LEAP ศึกษา
การลด CO2 โดยประเมินจากประสิทธิภาพของระบบด้ วยกระบวนการใช้ สารเคมีดดู ซับ CO2 และพิจารณาเงินลงทุนที่ใช้ ใน
ประเทศเกาหลี พบว่า เทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพสูง สามารถลดปริ มาณ CO2 ได้ มากขึ ้น และใช้ เงิ นลงทุนในการลด
ปริ มาณ CO2ต่า ในขณะเดียวกันถ้ าเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพต่า ลดปริ มาณ CO2 ได้ น้อย ส่งผลให้ ใช้ เงินลงทุนในการลด
ปริ มาณ CO2สูง [5] Yellishetty et al., 2010. วิเคราะห์สมดุลการไหลมวลสารของวัสดุ (Material Flow Analysis; MFA)
ในกระบวนการผลิตเหล็กทัว่ โลก โดยวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิตเหล็ก และปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม พบว่า การขนส่งเหล็กทางทะเลมีการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูงถึงร้ อยละ 10-15 ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในระดับที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนผลิตเหล็กทังหมด
้
[6] นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาด้ านการใช้ พลังงานใน
ประเทศไทย สิรินทรเทพ และคณะ., 2553. ศึกษาค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน (Carbon Intensity) ในอุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้ าจากเชื ้อเพลิงฟอสซิล โดยเก็บข้ อมูลค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน สัดส่วนการใช้ พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต เพื่อเสนอค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนที่เหมาะสม ประเมินศักยภาพและแนวทางที่เหมาะสมในการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการลดปริ มาณการใช้ คาร์ บอน คือ ชนิดของเชื ้อเพลิง และเทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิต และพบว่าในกระบวนการผลิตเหล็กขันกลางมี
้
คา่ ดัชนีการเกิดคาร์ บอนสูงกว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น และมี
การกาหนดเป้าหมายเพื่อลดปริ มาณการใช้ คาร์ บอนลงในอนาคต [7] สิริลกั ษณ์ และคณะ,. 2553 ศึกษาและกาหนดค่า
ดัชนีการเกิ ดคาร์ บอนของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ าของประเทศไทย โดยศึกษาค่าความเข้ มพลังงาน (Energy
Intensity)ในกระบวนการผลิตเหล็กกล้ าแต่ละขัน้ เก็บข้ อมูลจากโรงงาน 5 โรงงานครอบคลุมอุตสาหกรรมเหล็กขันกลาง
้
และอุตสาหกรรมเหล็กขันปลาย
้
โดยเฉลี่ยข้ อมูลที่ได้ จากการเก็ บข้ อมูลย้ อนหลังเป็ นเวลา 5 ปี นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง
พ.ศ. 2551 เพื่อวางแนวทางการลดค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน พบว่า การผลิตเหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งแบน และเหล็กแผ่นรี ด
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ร้ อนชนิดม้ วน มีคา่ ดัชนีการเกิดคาร์ บอน และความเข้ มพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น และกาหนดมาตรการการลดการ
ปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขึ ้น 2 มาตรการหลัก คือ 1. มาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การใช้ พลังงาน 2. มาตรการด้ านเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต [8]
จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น พบว่า กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางมี
้
ค่าความเข้ มพลังงานสูง
กว่าการผลิตในขันอื
้ ่น และเทคโนโลยีเป็ นหนึ่งปั จจัยที่สาคัญในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทังนี
้ ก้ ระบวนการผลิต
เหล็กขัน้ กลางของประเทศไทยในปั จ จุบัน ยัง ขาดเทคโนโลยี ที่มี ประสิทธิ ภาพในการลดการใช้ พลัง งานได้ ดีเ ทียบเท่า
เทคโนโลยีที่มีการใช้ งานในต่างประเทศ ดังนันเพื
้ ่อให้ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางของประเทศไทยมี
้
ประสิทธิ ภาพสูงขึ ้นในด้ านการใช้ พลังงาน และลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก งานวิจัยนี ้จึงประเมินผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กในด้ านการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตเหล็กขันกลาง
้
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณี อ้ า งอิ ง ซึ่ง อยู่บ นพื น้ ฐานของเทคโนโลยี ปั จ จุบัน และกรณี เ ปลี่ย นเทคโนโลยี น าเทคโนโลยี Ecological and
Economical New Generation Arc Furnace (ECOARC) มาใช้ แทนเทคโนโลยีปัจจุบนั เพื่อลดการใช้ พลังงาน และลด
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยใช้ แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (Long-rang Energy Alternatives
Planning System; LEAP) ประเมินภาพเหตุการณ์ในอนาคตปี พ.ศ. 2554-2573 เพื่อช่วยในการวางแผนพัฒนาด้ านการใช้
พลังงานของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยให้ เกิดประสิทธิภาพสูงขึ ้น

2. โครงสร้ างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปั จจุบัน
โครงสร้ างการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็ก แบ่งได้ เป็ น 3 ขันตอนคื
้
อ เหล็กขันต้
้ น เหล็กขัน้ กลาง และเหล็กขัน้
ปลาย โดยที่ อุต สาหกรรมเหล็ ก ขัน้ ต้ น เป็ นการน าวัต ถุดิ บ คื อ สิน แร่ เ หล็ ก มาถลุง เป็ นวัต ถุดิ บ พื น้ ฐานเพื่ อ ส่ง ต่ อ ให้
อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางน
้
าไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ เหล็กขันกลาง
้
จากนันอุ
้ ตสาหกรรมเหล็กขันปลายจะน
้
าไปแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จ ได้ แก่ เหล็กเส้ น เหล็กลวด เหล็กแผ่น เป็ นต้ น แสดงดังรู ปที่ 1 ซึ่งในปั จจุบนั อุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศไทย ประกอบด้ วย อุตสาหกรรมเหล็กขันกลาง
้
และอุตสาหกรรมเหล็กขันปลายเท่
้
านัน้ โดยอุตสาหกรรมเหล็กขัน้
กลางเป็ นกระบวนการผลิตต้ นทางที่สดุ ในประเทศไทย ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานผลิตเหล็กขันกลางทั
้
งหมด
้
16 โรงงาน
[9] โดยกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางประกอบด้
้
วยขันตอนการหลอมเหล็
้
ก ซึ่งถือเป็ นหัวใจหลัก ของ
กระบวนการนี ้ โดยเตาหลอมที่ใช้ กนั อยูใ่ นประเทศไทยในปั จจุบนั ได้ แก่ เทคโนโลยีการหลอมด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า (Electric
Arc Furnace; EAF) ขันตอนการหลอมเริ
้
่ มจากการนาเศษเหล็กมาหลอมร่ วมกับผลิตภัณฑ์เหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็ก
ขันต้
้ นที่นาเข้ าจากต่างประเทศ และนาน ้าเหล็กที่ได้ ไปหล่อเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กขันกลาง
้
การผลิตในขันตอนนี
้
้ใช้ ไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานหลัก และเป็ นกระบวนการที่มีการใช้ พลังงานมากที่สดุ [10] จึงเป็ นกระบวนการที่ได้ รับความสนใจในการพัฒนา
และลดพลังงานในการผลิต ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงสนใจศึกษาศักยภาพการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกในอุตสาหกรรม
เหล็กขันกลางของประเทศไทย
้
โดยนาเทคโนโลยี ECOARC เข้ ามาใช้ แทนเทคโนโลยีในปั จจุบนั ซึ่งเทคโนโลยี ECOARC
เป็ นหนึง่ ในเทคโนโลยีการอุน่ เศษเหล็กซึง่ สามารถลดการใช้ พลังานไฟฟ้ าที่เตาหลอมไฟฟ้ าลงได้ จากการนาความร้ อนเหลือ
ทิ ้งจากก๊ าซไอเสียที่เตาหลอมมาอุ่นเศษเหล็กที่กาลังป้อนเข้ าเตาหลอม โดยระบบการอุ่นเศษเหล็กระบบเก่าแบบถังอุ่น
(Bucket Preheating) มี ข้อ เสีย ในเรื่ องของมลภาวะที่ป ล่อยออกสู่สิ่ง แวดล้ อม ค่า ใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การ และ
ประสิทธิ ภาพในการนาความร้ อนกลับมาใช้ ดังนันเทคโนโลยี
้
ECOARC จึงเป็ นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเพื่อลดข้ อจากัด
ดังกล่าว และการเพิ่มประสิทธิภาพการอุน่ เศษเหล็กให้ ดียิ่งขึ ้น ก่อให้ เกิดการประหยัดพลังงานที่ดีขึ ้นในกระบวนการหลอม
ด้ วยเตาหลอมด้ วยไฟฟ้ า ซึ่งสามารถติดตังได้
้ ทงโรงงานที
ั้
่ก่อสร้ างใหม่ หรื อโรงงานที่ปรับปรุ งต่อเติมกับโรงงานเดิมที่มี
กระบวนการหลอมด้ วยเตาหลอมด้ วยไฟฟ้ าอยูแ่ ล้ ว [11]
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สินแร่เหล็ก (Iron Ore)

ถลุงด้ วยวิธี Blast Furnace

เหล็กถลุง (Pig Iron)

ถลุงด้ วยวิธี Direct Reduced
เศษเหล็ก (Scrap)

เหล็กพรุน (Sponge Iron)
การหลอมเหล็กและหล่อเหล็ก

เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom,
เหล็กแท่งยาว (Billet)*

เหล็กแท่งแบน (Slab)*

Beam, Blanks)*

การรีด / รีดซ ้า / หล่อ
ผลิตภัณฑ์รูปทรงยาว*

ผลิตภัณฑ์รูปทรงแบน*

ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้ าง

(Long Product)

(Flat Product)

รูปพรรณขนาดใหญ่*

เหล็กเส้ น*

เหล็กแผ่นรีดร้ อน*

เหล็กลวด*

เหล็กแผ่นรีดเย็น*
เหล็กแผ่นไร้ สนิมรีด

ลวดเหล็กแรงดึง

สูง* าง
เหล็กโครงสร้
รูปพรรณรีดร้ อน*

เหล็กโครงสร้ างรูปพรรณ
ขนาดใหญ่*
เหล็กรูปคานปี กกว้ าง*

เหล็กแผ่ร้ อนนไร้*สนิมรีด

เหล็กคานรูปตัว I *

เหล็กแผ่เย็นชุนบ*สังกะสี*

เหล็กคานรูปตัว T *

เหล็กแผ่นชุบดีบุก*
ท่อเหล็ก*
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ด
เย็น*

ผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อ*

เหล็กรูปฉาก*
เหล็กรางนา้ หรือตัว C *
เหล็กเข็มพืด*
เหล็กรางรถไฟ*

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ก่อสร้ าง

ชิ ้นส่วนรถยนต์

เครื่องใช้ ไฟฟ้ า

หมายเหตุ: * คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการผลิตในประเทศไทย

รูปที่ 1 โครงสร้ างการผลิตของกระบวนการผลิตเหล็ก [12]

เฟอร์นิเจอร์

บรรจุภณ
ั ฑ์
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3. วิธีการศึกษา
การศึกษานีป้ ระเมินผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กในด้ านการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต
เหล็กขันกลาง
้
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 กรณี คือ 1) กรณีอ้างอิง (Reference Scenario) อยูบ่ นพื ้นฐานของเทคโนโลยี
ปั จจุบนั ได้ แก่ เทคโนโลยีการหลอมด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า (Electric Arc Furnace; EAF) ที่มีการใช้ ระบบการอุ่นเศษเหล็ก
แบบถังอุ่น (Bucket Preheating) ซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีอยู่ในปั จจุบนั 2) กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี
(Technology Change Scenario) นาเทคโนโลยี ECOARC มาใช้ แทนเทคโนโลยีในปั จจุบนั โดยการจาลองการใช้ พลังงาน
ในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางของประเทศไทยถึ
้
ง ปี พ.ศ. 2573 ใช้ LEAP Model [13] เป็ นเครื่ องมือในการจาลองผล ซึ่ง
LEAP Model เป็ นโปรแกรมที่ใช้ สร้ างโมเดลด้ านพลังงาน สามารถวิเคราะห์ทางเลือกแบบต่างๆ เพื่อกาหนดนโยบายด้ าน
พลังงานและสิง่ แวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ ดังนันในการศึ
้
กษานี ้จึงเลือกใช้ LEAP Model ในการจาลองภาพเหตุการณ์ ต่างๆ
โดยการศึกษาเริ่ มจากการรวบรวมข้ อมูลทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่ออุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต
ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิจ ปริ มาณทรัพยากรที่มีภายในประเทศ เทคโนโลยีที่ใช้ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบ คือ เทคโนโลยีที่ใช้ เนื่องจากประสิทธิภาพการผลิตที่สงู ขึ ้นจะส่งผลต่อการใช้ พลังงานที่
คุ้มค่ามากขึ ้นและปล่อยมลพิษสูส่ ิ่งแวดล้ อมน้ อยลง งานวิจัยนี ้ใช้ ข้อมูลปี ฐานเป็ นปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่ มี
ความครบถ้ วนสมบูรณ์ สามารถใช้ จาลองภาพเหตุการณ์ในกรณี อ้างอิง ได้ โดยตังสมมติ
้
ฐานขึ ้นจากข้ อมูลในปั จจุบนั ว่าใน
อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในด้ านปริ มาณเชื อ้ เพลิงที่จาเป็ นต้ องใช้ และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากนันก
้ าหนดภาพเหตุการณ์กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่ อเสนอแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก โดยพิจารณาถึง
การจัด การด้ า นการใช้ พ ลังงาน และลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกออกสู่สิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง การคานวณมลพิษ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางของประเทศไทย
้
คานวณจากปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจาก
การใช้ ไฟฟ้ าเนื่องจากจากกระบวนการผลิตเหล็กขันกลางมี
้
การใช้ ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานหลัก นอกจากนี ้ยังคานวณต้ นทุนใน
การลดการปล่อย CO2 ด้ วย ซึง่ สมการการคานวณต่างๆ แสดงดังนี ้

3.1 การคานวณค่ าการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการใช้ ไฟฟ้า (kgCO2Eq.)
การคานวณค่าการปล่อย CO2 โดยใช้ ค่าการปล่อย CO2 จากการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย (Emission Factor)
เท่ากับ 0.607 kgCO2Eq./kWh [14] โดยสมการการคานวณแสดงดังนี ้
สมการ CO2Emission, Electricity = Electricity Consumption x Emission Factor
เมื่อ:

(1)

CO2Emission, Electricity = ปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากการใช้ ไฟฟ้ า(kgCO2)
Electricity Consumption = ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า (kWh)
Emission Factor

= ค่าการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้ าในประเทศไทย

3.2 การประมาณต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
การคานวณสามารถแบ่งต้ นทุนเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ต้ นทุนในการลงทุน (Investment Cost) ได้ แก่ ราคาค่าก่อสร้ าง
ระบบ 2) ต้ นทุนในการดาเนินการและบารุ งรักษา (Operation and Maintenance Cost) ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการเดิน
ระบบ ค่าไฟฟ้ า ค่าจ้ างพนักงาน ค่าบารุ งรักษาระบบ และเนื่องจากข้ อมูลต้ นทุนทัง้ 2 ส่วนไม่ได้ อยู่ในระดับเดียวกัน
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กล่า วคื อ ต้ น ทุน ในการลงทุน จะจ่ า ยเฉพาะปี แรกของการก่ อ สร้ างระบบนัน้ ส่ว นต้ น ทุน ในการด าเนิ น การและ
บารุงรักษาเป็ นต้ นทุนที่ต้องจ่ายทุกปี จึงไม่สามารถนาไปใช้ ร่วมกันได้ ดังนันในการค
้
านวณจึงต้ องกระจายต้ นทุนใน
การลงทุนให้ อยูใ่ นรูปของค่าใช้ จ่ายรายปี ตลอดอายุการใช้ งานของระบบ ซึง่ สามารถคานวณได้ จากสมการที่ (2), (3)
และ (4) ตามลาดับ เมื่อรวมต้ นทุนทังสองส่
้
วนเข้ าด้ วยกัน จะได้ ต้นทุนในการบาบัดมลพิษต่อปี ซึง่ การคานวณต้ นทุน
ในการศึกษานี ้อ้ างอิงข้ อมูล จากแหล่งที่เกี่ยวข้ องภายในประเทศไทย [9] แสดงดังตารางที่ 1 โดยมีค่าไฟฟ้ า เท่ากับ
0.1 ดอลลาร์ สหรัฐต่อกิโลวัตต์ (USD/kW) [15] และได้ กาหนดให้ อตั ราคิดลด (Discount Rate) อยูท่ ี่ 6%
สมการ

NPV = Lt / (1+r)t , NPV (i,n) = L0 / (1+r)0 + … + Ln / (1+r)n

(2)

At,r = [1-(1/(1+r)t)]/r

(3)

EAC (Equivalent Annual Cost) = NPV (Net Present Value) / At,r
เมื่อ NPV (Net Present Value)
EAC (Equivalent Annual Cost)
L
t, n
r

(4)

คือ มูลค่าสุทธิในปี ปั จจุบนั (มูลค่า)
คือ ค่าใช้ จ่ายรายปี (มูลค่า/ปี )
คือ ต้ นทุนในการลงทุนทังหมด
้
คือ อายุการใช้ งานของระบบ
คือ อัตราคิดลด

ตารางที่ 1 ต้ นทุนในการลงทุน และต้ นทุนในการดาเนินการและบารุงรักษา [9]
เทคโนโลยี
EAF
ECOARC

Capital Cost (USD/Ton)
1.18
1.76

O&M (USD/Ton)
1.12
2.24

3.3 การคานวณปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ บี าบัดได้
ปริ มาณ CO2 ที่บาบัดได้ คือผลต่างระหว่างปริ มาณ CO2 กรณีภาพเหตุการณ์อ้างอิงซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของเทคโนโลยี
ปั จจุบนั กับกรณีภาพเหตุการณ์กรณีนาเทคโนโลยี ECOARC มาใช้ แทนเทคโนโลยีปัจจุบนั ดังสมการ (5)
ปริ มาณ CO2 ที่บาบัดได้ (น ้าหนัก CO2 /ปี ) = ปริ มาณ CO2 กรณีพื ้นฐาน –ปริ มาณ CO2 กรณีเปลีย่ นเทคโนโลยี (5)

3.4 การคานวณต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อหน่ วย
การคานวณต้ นทุนในการลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ หน่วย แสดงดังสมการ (6)
ต้ นทุนการจัดการมลพิษ (มูลค่า/น ้าหนัก CO2) = ต้ นทุนการในการลดการปล่อย CO2 (มูลค่า/ปี )
มลพิษที่บาบัดได้ (น ้าหนัก CO2/ปี )

(6)

การกาหนดสมมติฐาน และจาลองภาพเหตุการณ์อ้างอิงใช้ เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้ องภายในประเทศไทย ([16]-[18])
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4. ผลการศึกษา และวิเคราะห์ ผลการศึกษา
แบ่งกรณีศกึ ษาออกเป็ น 2 กรณีดงั นี ้ คือ 4.1 กรณีอ้างอิงอยู่บนพื ้นฐานของเทคโนโลยีปัจจุบนั ได้ แก่ เทคโนโลยีการหลอม
ด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า (EAF) ที่มีการใช้ ระบบการอุ่นเศษเหล็กแบบถังอุ่น (Bucket Preheating) 4.2 กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี
นาเทคโนโลยี ECOARC มาใช้ แทนเทคโนโลยีในปั จจุบนั ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้

4.1 กรณีภาพเหตุการณ์ อ้างอิง (Reference Scenario)
ในการศึกษาจาเป็ นต้ องมีการคาดการณ์การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต ซึ่งต้ องมีหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก ดังนันการวิ
้
จัยจึงมี แนวทางในการทานายทิศทางดังกล่าวจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product; GDP) ของอุตสาหกรรมเหล็ก [19] ประกอบกับประมาณ
การแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยเบื อ้ งต้ น ฉบับเดื อนกุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [20] และนาข้ อมูลเหล่านีม้ าจ าลองภาพ
เหตุการณ์อ้างอิงขึ ้น โดยกาหนดสมมุติฐานได้ วา่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเติบโตเป็ นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งจากรู ปที่ 2 กล่าวได้ ว่า เหล็กเป็ นวัตถุดิบสาคัญใน
อุตสาหกรรมพื ้นฐานของประเทศ ดังนันเมื
้ ่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่า ส่งผลให้ การบริ โภคผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวลด
น้ อยลง ซึ่งในระยะยาวพบว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กมีความผันผวนค่อนข้ างสูงในบางช่วง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่ปี พ.ศ. 2531 แยกเฉพาะโลหะขันมู
้ ลฐาน (GDP from Basic Metals)
ถื อ เป็ นตัว แทนของอุต สาหกรรมเหล็กโดยรวมเพีย งอย่างเดี ยว ดังนัน้ เมื่อ อัต ราความต้ อ งการใช้ เ หล็กน้ อ ยอัน
เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่คงตัวหรื อลดต่าลง ส่งผลให้ มลู ค่าการซื ้อขายเหล็กเพื่อนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมพื ้นฐาน
ลดน้ อยลง นอกจากนี ้พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกเฉพาะโลหะขันมู
้ ลฐานช่วงปี พ.ศ. 2549-2552
มีมลู ค่าลดลงมากกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เนื่องจากในช่วงปี ดังกล่าวอุตสาหกรรมเหล็กมีการนาเข้ า
ผลิตภัณฑ์เหล็กขันกลางมาใช้
้
ในกระบวนการผลิตสูง กว่าการใช้ เหล็กที่ผลิตเองภายในประเทศ เนื่องมาจากราคา
เหล็กในตลาดโลกที่ลดต่าลง ส่งผลให้ มลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกเฉพาะโลหะขันมู
้ ลฐานช่วงปี ดังกล่าวมี
มูลค่าต่าลง ซึง่ ต่างจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทีร่ วมถึงอุตสาหกรรมทังหมดของประเทศ
้
ดังนันอั
้ ตราการ
เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงของมูลค่าจะมีความผันผวนน้ อยกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกเฉพาะโลหะขันมู
้ ลฐาน
อย่างไรก็ตาม สังเกตว่าทัง้ 2 กราฟเติบโตเป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้ องกันตามภาวะเศรษฐกิจ แสดงดังรู ปที่ 3 ดังนัน้
ในระยะยาวจึงสามารถใช้ มลู ค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกเฉพาะ
โลหะขันมู
้ ลฐานเทียบกับประมาณการแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยเบื ้องต้ นเพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการกาหนดทิศทางของ
การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก
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รูปที่ 2 ทิศทางของการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็ก
ดังนันจากค่
้
าเฉลีย่ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแยกเฉพาะโลหะขันมู
้ ลฐานเทียบกับค่าเฉลี่ยมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศช่วงปี พ.ศ. 2549-2552 เท่ากับ 1.04/1.09 สามารถคาดการณ์ได้ ว่าอุตสาหกรรมเหล็กเติบโตคิด
เป็ นร้ อยละการเติบโตโดยเฉลีย่ ได้ เท่ากับร้ อยละ 0.95 ของการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ดังนันสามารถคาดการณ์
้
การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กได้ โดยใช้ วิธีการเทียบกับประมาณการแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยเบื ้องต้ นฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และนาข้ อมูลที่ได้ มาจาลองภาพเหตุการณ์กรณีอ้างอิง ขึ ้นโดยใช้ โปรแกรม LEAP
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รูปที่ 3 ทิศทางการเติบโตของมูลค่า GDP เทียบบกับมูลค่า GDP from Basic Metal ช่วงปี พ.ศ. 2525-2552

มูลค่ าผลิตภัณ ์ มวลรวมในประเทศ
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ดังนัน้ สามารถคาดการณ์การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็ก และคานวณปริ มาณความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงในปี พ.ศ.
2553-2573 ได้ โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2553 อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางมี
้
ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงรวมทุกชนิดเชื ้อเพลิง
เท่ากับ 259.6 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ (ktoe) และจะเห็นได้ วา่ กระบวนการหลอมเหล็กด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ ามีการใช้
พลังงานไฟฟ้ าสูงที่สดุ เท่ากับ 236.9 ktoe แสดงดังตารางที่ 2และรูปที่ 4 เมื่อคาดการณ์การขยายตัวของอุตสาหกรรม
เหล็กในกรณีอ้างอิงปี พ.ศ. 2554-2573 และวิเคราะห์การเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางตามก
้
าลังการผลิต
พบว่า ในปี พ.ศ. 2553 อุตสาหกรรมเหล็กขันกลางมี
้
กาลังการผลิต เท่ากับ 7.40 ล้ านตันต่อปี และเพิ่มขึ ้นเป็ น 15.93
ล้ านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2573 ดังรูปที่ 4 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงในปี พ.ศ. 2554-2573 จึงเพิ่มขึ ้นตาม
กาลังการผลิตโดยเพิ่มขึ ้นเป็ น 558.4 ktoe ในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 ต่อปี
ตารางที่ 2 ความต้ องการใช้ เชื ้อเพลิงในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางแต่
้
ละชนิดเชื ้อเพลิง
ชนิดเชือ้ เพลิง

หน่ วย
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Electricity
LPG

ktoe
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ktoe

Natural Gas
Residual Fuel Oil
Total

ktoe
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ktoe
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2554
2.8

2555
2.9

ปี พ ศ
2558
3.3

2563
4.0

2568
4.8

2573
5.7

236.9
5.6
13.8
0.6
259.6

245.7
5.8
14.3
0.7
269.3

255.6
6.1
14.9
0.7
280.2

289.2
6.9
16.9
0.8
317.0

352.3
8.4
20.5
1.0
386.1

424.4
10.1
24.8
1.2
465.2

509.5
12.1
29.7
1.4
558.4

18
15.93

Electricity

500
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400
300

16

LPG

14
12
10

7.40

200

8

6
4

100

0

รูปที่ 4 การคาดการณ์การขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กขันกลาง
้
และการใช้ พลังงานในปี พ.ศ.2553-2573
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4 2 กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี (Technological Change Scenario)
จากที่กล่าวข้ างต้ นว่า กระบวนการหลอมเหล็กด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมเหล็กขันกลางของประเทศไทยใช้
้
ไฟฟ้าเป็ นพลังงานหลัก ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้เลือกนาเทคโนโลยี ECOARC ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีการอุน่ เหล็กที่มีการใช้ งาน
ในต่างประเทศ เข้ ามาใช้ แทนเทคโนโลยีการหลอมด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ าที่มีการใช้ ระบบการอุ่นเศษเหล็กแบบถังอุ่น
(Bucket Preheating) ในปั จจุบนั เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการลดการใช้ พลังงาน
และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ซึง่ เมื่อพิจารณาช่วงเวลาการพัฒนาของเทคโนโลยีจากต่างประเทศเทียบกับประเทศ
ไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะนาเทคโนโลยี ECOARC เข้ ามาใช้ ครัง้ แรก [9] ดังนันเมื
้ ่อวิเคราะห์ระยะเวลา
การเติบโตของเทคโนโลยี ECOARC ในประเทศญี่ปนุ่ ตังแต่
้ เริ่ มมีการใช้ งานครัง้ แรก จนถึงส่งออกเทคโนโลยี ECOARC สู่
ต่างประเทศ [22] และนามาพิจารณาการเติบโตของเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคิดจากร้ อยละการ
เติ บ โตของการน าเทคโนโลยี นี เ้ ข้ า มาใช้ ง านครั ง้ แรกจนถึ ง ระยะเวลาที่ เ ทคโนโลยี เ ริ่ ม คงตัว และน ามาปรั บ ใช้
เปรี ยบเทียบศักยภาพที่สามารถเป็ นไปได้ สาหรับประเทศไทย พบว่า ประเทศญี่ ปนใช้
ุ่ เวลาทดสอบระบบและศึกษา
เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยเทคโนโลยีเริ่ มมีการใช้ งานมากขึ ้นใช้ ระยะเวลา 3-7 ปี ตามกาลังการผลิต จึงสามารถ
คาดการณ์ได้ ว่าเทคโนโลยี ECOARC จะถูกนามาใช้ ในกระบวนการผลิตเหล็กของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 25612564 เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจที่กาลังจะเจริ ญเติบโตขึ ้นในอนาคต แสดงดังรูปที่ 5
ดังนัน้ เทคโนโลยี ECOARC เป็ นเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ และมีศกั ยภาพสูงที่จะนาเข้ ามาใช้ ในประเทศ
ซึ่งมีแผนในการนาเทคโนโลยีนี ้เข้ ามาใช้ ในประเทศไทยในอนาคต ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2573 ซึ่งอยู่ในช่วงของการ
ประเมินภาพเหตุการณ์ ในงานวิจัยนี ้ โดยสามารถติดตังเทคโนโลยี
้
ECOARC ได้ ทงโรงงานที
ั้
่ก่อสร้ างใหม่ หรื อ
ปรับปรุ งต่อเติมกับโรงงานเดิมที่มีกระบวนการหลอมด้ วยเตาอาร์ คไฟฟ้ าอยู่แล้ ว และจากการศึกษาการเปลี่ยน
เทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ย 332.71 กิโลวัตต์ต่อตัน (kWh/Ton)
แสดงดังตารางที่ 3
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รูปที่ 5 แนวโน้ มการพัฒนาเทคโนโลยี ECOARC ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2556-2573
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ตารางที่ 3 ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า (kWh/Ton) ในเตาหลอมเหล็กแต่ละเทคโนโลยี
Technologies
EAF
ECOARC

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า (kWh/Ton)
457.71
332.71

เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการใช้ พลังงานรวมของเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีการใช้ พลังงานเชื ้อเพลิง
รวมทุกชนิดเชื ้อเพลิงลดลงมีค่าเท่ากับ 407.8 ktoe ซึ่งการใช้ พลังงานของเตาหลอมแบบปกติเท่ากับ 558.4 ktoe ในปี
พ.ศ. 2573 แสดงดังรูปที่ 6 และเนื่องจากการใช้ พลังงานในเตาหลอมเหล็กในกระบวนการผลิตเหล็กขันกลางของประเทศ
้
ไทยมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสูงที่สดุ ดังนันเมื
้ ่อเปลีย่ นเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยี ECOARC สามารถลดการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าในเตาหลอมได้ 150.6 ktoe และเมื่อคานวณค่าปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าใน
กระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ กลางของประเทศไทย พบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เท่า กับ 823 ในปี พ.ศ. 2553 และเพิ่ มขึน้ เป็ น 1,287 ในปี พ.ศ. 2573 หน่วยเป็ นพันตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Thousand Tonnes CO2 Equivalent) ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่าเทคโนโลยีเดิม แสดงดังรูปที่ 6
เมื่อพิจารณาการประเมินค่าใช้ จ่ายรายปี (มูลค่า/ปี ) ของทังเทคโนโลยี
้
เดิมในปั จจุบนั และเทคโนโลยีใหม่
สามารถคานวณค่าใช้ จ่ายรายปี จากการใช้ เทคโนโลยีทงสอง
ั ้ พบว่ากรณีภาพเหตุการณ์ อ้างอิงมีค่าใช้ จ่ายรายปี อยู่ที่
445 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี และในกรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี (ECOARC) มีค่าใช้ จ่ายรายปี อยู่ที่ 398 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี แสดงดังตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า การเลือกใช้ เทคโนโลยี ECOARC ในกระบวนการผลิตเหล็กขันกลาง
้
ของประเทศไทย มีค่าใช้ จ่ายรายปี ต่ากว่าการใช้ เทคโนโลยีเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีนี ้มีประสิทธิภาพในการลดการ
ปล่อย CO2 จากการใช้ ไฟฟ้ าร้ อยละ 27.28 ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่มีการใช้ ไฟฟ้ าเป็ นเชื ้อเพลิงหลักสูงถึงร้ อยละ 90 ดังนัน้
ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าจึงมีคา่ สูง ส่งผลให้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายจากการใช้ ไฟฟ้ าลง และคุ้มทุนในระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี ้
เมื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีสามารถลดการปล่อย CO2 ได้ สงู ขึ ้น ซึ่งจะสามารถลดต้ นทุนด้ านการลดการปล่อย CO2 ได้
สูงขึ ้น ทังนี
้ ้ในการวิเคราะห์ยงั ไม่ครอบคลุมถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ในการลงทุนขันต้
้ น
และการเปลีย่ นแปลงราคาค่าไฟฟ้ า
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รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบปริ มาณการใช้ พลังงาน และการปล่อย CO2จากการหลอมเหล็กในกระบวนการผลิต
เหล็กขันกลางของ
้
2 เทคโนโลยี ในปี พ.ศ.2553-2573
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบปริ มาณการปล่อย CO2 ค่าใช้ จา่ ยรายปี ของภาพเหตุการณ์ทางเลือกในปี พ.ศ. 2573
และมูลค่าสุทธิปี พ.ศ.2554; กาหนด 1 USD เท่ากับ 30 Baht
30 Baht
ปริมาณการปล่ อย CO2
ค่ าใช้ จ่ายรายปี
มูลค่ าสุทธิปี พ ศ 2554
เทคโนโลยี
พ.ศ. 2573
( Thousand Tones CO Equivalent) (Million USD/Year)
(Million USD)
2

EAF
ECOARC

1,770
1,287

445
398

286
301

4.3 ต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
การประเมินต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ให้ อยู่ในรู ปของค่าใช้ จ่ายรายปี ตลอดอายุการใช้ งานของเทคโนโลยี ทา
ให้ ทราบถึงต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2554-2573 แสดงดังรูปที่ 7 จากกราฟแสดงให้ เห็นว่า
ต้ นทุนการลดการปล่อย CO2 ในปี พ.ศ. 2554-2573 จะมีค่าลดลง เนื่องจากมีการลดการปล่อย CO2ได้ ดีขึ ้น โดย
เทคโนโลยี ECOARC จะมีต้นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2573 ประมาณ 823 ดอลลาร์ สหรัฐ
ต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (USD/Ton CO2 Eq.)
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รูปที่ 7 ต้ นทุนการลดการปล่อย CO2จากภาพเหตุการณ์อ้างอิงในช่วงปี พ.ศ. 2554-2573

4.4 ต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่อราคาคาร์ บอนเครดิต
การประเมินต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ให้ อยูใ่ นรูปของค่าใช้ จ่ายรายปี ตลอดอายุการใช้ งานของเทคโนโลยี และ
คานวณราคาคาร์ บอนเครดิต ของค่าใช้ จ่ายรายปี นัน้ สามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของภาพเหตุการณ์ กรณีเปลี่ยน
เทคโนโลยีได้ แสดงดังภาพที่ 8 ซึ่งพบว่า เทคโนโลยี ECOARC มีค่าใช้ จ่ายรายปี (มูลค่า/ปี ) ที่ต่ากว่าเทคโนโลยีเดิม
ในปั จจุบนั (EAF) ดังนันเมื
้ ่อเทคโนโลยี ECOARC สามารถลดการปล่อย CO2 ได้ มากกว่าเทคโนโลยีในปั จจุบนั แสดง
ให้ เห็นว่า เมื่อคิดราคาคาร์ บอนเครดิตที่ราคาต่างๆ ส่งผลให้ เมื่อราคาคาร์ บอนเครดิตสูงขึ ้น จะสามารถลดต้ นทุนการ
ลดการปล่อย CO2 ได้ มากขึ ้น
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รูปที่ 8 ต้ นทุนเฉลีย่ ต่อปี ของภาพเหตุการณ์กรณีอ้างอิงเทียบกับภาพเหตุการณ์กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี ที่มี
ศักยภาพในการลดการปล่อย CO2
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5. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษานี ้แบ่งกรณีศกึ ษาออกเป็ น 2 กรณี คือ 1) กรณีอ้างอิง อยูบ่ นพื ้นฐานของเทคโนโลยีปัจจุบนั ได้ แก่ เทคโนโลยีการ
หลอมด้ วยเตาหลอมไฟฟ้ า (EAF) 2) กรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี นาเทคโนโลยี ECOARC มาใช้ แทนเทคโนโลยีในปั จจุบนั
การศึกษากรณีอ้างอิง พบว่า เทคโนโลยี EAF มีการใช้ เชือ้ เพลิงรวมทุกชนิดเชื ้อเพลิง ช่วงปี พ.ศ. 2553-2573 โดยเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.6 ต่อปี และปล่อย GHGs เท่ากับ 1,770 Thousand Tonnes CO2 Equivalent ในปี พ.ศ. 2573 ดังนัน้
จากการศึกษากรณีที่ 2) กรณีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี พบว่า เทคโนโลยี ECOARC ใช้ เชื ้อเพลิงรวมทุกชนิดเชื ้อเพลิงโดย
เฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.2 ต่อปี ดังนัน้ ถ้ านาเทคโนโลยี ECOARC มาใช้ จะสามารถลดการใช้ ไฟฟ้ าในเตาหลอมลงได้
ประมาณร้ อยละ 29.5 และลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก คิดเป็ นร้ อยละ 27.28 ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อพิจารณา
ต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 จากการใช้ เทคโนโลยี พบว่า ภาพเหตุการณ์ ในกรณีเปลี่ยนเทคโนโลยี มาใช้ เทคโนโลยี
ECOARC มีค่าใช้ จ่ายรายปี อยู่ที่ 388 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายรายปี ต่ากว่าการใช้ เทคโนโลยีเดิม และ
สามารถลดการปลดปล่อย CO2 ได้ สงู ขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อคานวณราคาคาร์ บอนเครดิต ของค่าใช้ จ่ายรายปี นัน้ พบว่า เมื่อคิด
ราคาคาร์ บอนเครดิตที่ราคาต่างๆ ส่งผลให้ เมื่อราคาคาร์ บอนเครดิตสูงขึ ้น จะสามารถลดต้ นทุนการลดการปล่อย CO2 ได้
มากขึ ้นตามไปด้ วย
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