Page |1

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
ของอุตสาหกรรมการผลิ ตเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้ าในการผลิ ต
โดย
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ปจั จุบนั การคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่
ใช้เตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace: EAF) ในการผลิตของประเทศไทย ใช้ค่ากลางการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Default Emission Factor) ของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้เตา EAF ในการผลิตจาก
International Iron and Steel Institute1 ตามคาแนะนาของ 2006 IPCC Guidelines ทาให้ผลการคานวณที่
ได้อาจไม่สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีแ่ ท้จริงของประเทศ จากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว
เพื่อให้ม ีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะของประเทศไทย (Country-specific Emission
Factor) สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) จึงได้ดาเนินโครงการ “การพัฒนาและจัดทาข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) ของประเทศไทย” โดยมีสถาบันเหล็กและ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็ นที่ปรึกษาในการดาเนินโครงการ และมีโรงงานผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า
ด้วยเตา EAF ให้ความอนุ เคราะห์ในการเข้าไปสารวจข้อมูล จานวน 10 โรงงาน (จากจานวนทัง้ หมด 14
โรงงาน) ซึ่งทัง้ 10 โรงงาน มีกาลังการผลิตรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด
ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
1. ศึกษาคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของสารขาเข้า (Input) และสารขาออก (Output) จากกระบวนการ
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF ศึกษาวิธกี ารวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน (Carbon Content) ใน
ชิ้น งานตัวอย่างตามมาตรฐานสากล และศึกษาวิธกี ารคานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor) จากการใช้พลังงานและการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีในกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF
2. เข้าสารวจโรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และขอความอนุ เ คราะห์ชิ้นงานตัวอย่าง ทัง้ สารขาเข้า
(Input) และสารขาออก (Output) จากกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF เช่น วัตถุดบิ
ปริมาณเชือ้ เพลิง/พลังงานทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต ผลิต ภัณฑ์จากกระบวนการ EAF และของเสียทีเ่ กิด
จากกระบวนการผลิต เป็ นต้น
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3. วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน (Carbon Content) จากชิ้นงานตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ความอนุ เคราะห์
จากโรงงาน
4. คานวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของกระบวนการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้าด้วยเตา EAF
5. เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้กบั ผลการศึกษาของต่างประเทศ
6. นาเสนอผลการศึกษาต่อบริษทั ผูป้ ระกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟงั ความคิดเห็น
ต่อผลการดาเนินโครงการ
ผลการศึกษา
1. สารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนการผลิ ตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF
จากผลการศึกษาและรวบรวมปริมาณสารขาเข้า-สารขาออก ตามที่ระบุใน 2006 IPCC Guidelines
จากโรงงานทีผ่ ลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF สามารถสรุปได้ดงั นี้
 สารขาเข้า ได้แก่
วัตถุดบิ : เศษเหล็ก (Scrap) โลหะหลอมเหลว (Molten Metal) เหล็กพิก (Pig Iron) ฝุน่ อัด
ก้อน (Hot Briquette Metal) แท่งอิเล็กโทรด (Electrode) โดโลไมท์ (Dolomite) ปูนขาว
(Lime) ซิลคิ อนแมงกานีส (SiMn) เฟอร์โรแมงกานีส (FeMn) และเฟอร์โรซิลคิ อน (FeSi)
พลังงาน/เชื้อเพลิง: ไฟฟ้า (Electricity) ถ่านหิน (Coal) น้ ามันหนัก (Heavy Oil) น้ ามัน
ดีเซล (Diesel) ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ก๊าซออกซิเจน (Oxygen Gas) และก๊าซ
ไนโตรเจน (Nitrogen Gas)
 สารขาออก ได้แก่
ผลิตภัณฑ์: เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Slab) และเหล็กแท่งแบน (Bloom)
ของเสีย: ฝุน่ (EAF Dust) ตะกรัน (Slag) สนิมเหล็ก (Scale) เป็ นต้น
สารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงตาม รูปที่ 1
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รูปที่ 1 สารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนการผลิต เหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF2
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คานิยามของสารขาเข้า-สารขาออก แสดงในตารางที่ 1 โดยสารขาเข้า-สารขาออก ประเภทวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จาก กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF จะถูกนาไปวิเคราะห์หาปริมาณ
คาร์บอน (Carbon Content) เพือ่ นาไปคานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ต่อไป
ตารางที่ 1 สารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF
รายการ
สารขาเข้า: วัตถุดิบ
เศษเหล็ก (Scrap)
โลหะหลอมเหลว (Molten Metal)
เหล็กพิก (Pig Iron)

ฝุน่ อัดก้อน (Hot Briquette Iron)

แท่งอิเล็กโทรด
(EAF Carbon Electrodes)

โดโลไมท์ (Dolomite)

คานิ ยาม
เศษเหล็กที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กกล้า ด้วยเตา EAF หรือใช้
ป้อนเข้าเตา BOF เพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิ
แร่เหล็กในรูปเหล็กออกไซด์ให้ความร้อนกลายเป็ นโลหะหลอมเหลว
น้ าเหล็กถลุงจากเตา Blast ที่นามาหล่อในแบบหล่อ เพื่อใช้งานบาง
ประเภทหรือขายเป็ นวัตถุดบิ เพื่อใช้ในเตา BOF หรือเตา EAF ก้อน
เหล็กทีไ่ ด้จากการหล่อนี้เรียกว่า Pig Iron
เกิดจากการอัดก้อนฝุ่นที่จบั ได้จากอากาศเสีย ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตเพื่อนากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตอีก ฝุ่นทีถ่ ูกดักจับแบ่งเป็ น 2
ประเภท ได้แก่ 1) ฝุน่ หยาบ และ 2) ฝุน่ ละเอียด ฝุน่ เหล่านี้จะถูกทาการ
บดอัดทีอ่ ุณหภูมสิ งู กว่า 650C ในช่วงเวลาของการบดอัดและมีความ
หนาแน่นมากกว่า 5,000 kg/m3 โดยฝุน่ อัดก้อนเหล่านี้จะมีปริมาณเหล็ก
สูงถึง 90%
แท่งอิเ ล็กโทรดที่ทาด้วยกราไฟต์ เป็ น ส่วนประกอบหนึ่งในเตา EAF
ขัว้ ไฟฟ้ามีหน้าทีท่ าให้เกิดประกายไฟฟ้า (อาร์ค) ใช้ในการหลอมเศษ
เหล็กให้กลายเป็ นน้ าเหล็ก เทคโนโลยีในปจั จุบนั เตาอาร์คไฟฟ้ามีทงั ้
ระบบ 4 ช่องทีฝ่ าเตา (3 ขัว้ ไฟฟ้า) และ 2 ช่อง (1 ขัว้ ไฟฟ้า) โดยช่องที่
เหลือจากขัว้ ไฟฟ้าจะเป็ นช่องระบายแก๊สเสียทีเ่ กิดขณะหลอมเศษเหล็ก
ซึง่ ถือว่าเป็ นแก๊สเสียปฐมภูมมิ ปี ริมาณสูงถึง 95% ของแก๊สเสียทัง้ หมด
จากเตาหลอม โดยมีแก๊สเสียทีถ่ ูกปล่อยออกจากเตาในขณะป้อนวัตถุดบิ
และขณะระบาย Slag เป็ นแก๊สเสียทุตยิ ภูมิ ซึง่ แก๊สทัง้ สองส่วนจะต้อง
ถู ก รวบรวมและส่ ง ไปบ าบัด ด้ ว ยอุ ป กรณ์ จ ับ ฝุ่ น ที่ เ หมาะสมต่ อ ไป
ขัว้ ไฟฟ้าเมื่อใช้ไปนานๆ จะถูกเผาไหม้สกึ กร่อนและเมื่อถึงระดับหนึ่ง
จะต้องมีการเปลี่ยนขัว้ ไฟฟ้าใหม่ การเผาไหม้ขวั ้ ไฟฟ้าจะได้แก๊ส CO2
ซึง่ เป็ นก๊าซเรือนกระจก
แร่ทม่ี อี งค์ประกอบของ MgCO3 และ CaCO3 ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องใช้ใน
การถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า มีประโยชน์ในการช่วยให้ Slag มี
คุณสมบัตกิ ารไหลที่ดี โดยทัวไปโดโลไมต์
่
จะถูกเผาก่อนนาไปใช้งาน
เรียกว่า Light - burned Dolomite
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รายการ

ปูนขาว (Lime)

ซิลคิ อนแมงกานีส (SiMn)

เฟอร์โรแมงกานีส (FeMn)

เฟอร์โรซิลคิ อน (FeSi)
สารขาเข้า: พลังงาน/เชื้อเพลิ ง
ไฟฟ้า (Electricity)
น้ามันชนิดหนัก (Heavy Oil)
น้ามันดีเซล (Diesel)

ถ่านหิน (Coal)

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

คานิ ยาม
มีช่อื เรียกทางเคมีว่า แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide: CaO)
ลักษณะโดยทัวไปเป็
่
นผงสีขาว มีฤทธิเป็
์ นด่าง กัดกร่อนได้ โดยปกติ
แล้วจะผลิต CaO จากการเผาวัสดุใดๆ ทีม่ สี ่วนผสมของ CaCO3 เป็ น
องค์ประกอบ ณ อุณหภูมมิ ากกว่า 825C เรียกกระบวนการเผานี้ว่า
Calcinations และจะมีการปล่อยก๊าซ CO2 ออกมา ซึง่ CaO สามารถทา
ปฏิกริ ยิ ากับ CO2 ในอากาศ โดยอาศัยระยะเวลาที่นานพอ กลับ
กลายเป็ น CaCO3 ได้
เป็ นโลหะผสม ทีม่ สี ่วนผสมของ Mn และ Si ซึง่ เป็ นการนาส่วนผสม
ของออกไซด์แมงกานีสออกไซด์ (MnO2) ซิลกิ อนไดออกไซด์ (SiO2)
และเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) มาทาปฏิกริ ยิ าภายใต้ความร้อนในเตาเผา
โดยทั ่วไปซิลคิ อนแมงกานีสมีซลิ กิ อน 14-16% แมงกานีส 65-68%
และคาร์บอน 2%
เป็ นโลหะผสมที่มสี ่วนผสมของ Mn สูง เป็ นการนาส่วนผสมของ
ออกไซด์ของแมงกานีสออกไซด์ (MnO2) เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ซึง่
FeMn จะถู กน ามาใช้ใ นการผลิต เหล็ก สาหรับการ Deoxidizer,
Desulfurizer และถูกนามาใช้ในการเพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็ น โลหะผสมระหว่ า งออกไซด์ ข องเหล็ ก
(Fe2O3)
และ
ซิลกิ อนไดออกไซด์ (SiO2) มีซลิ คิ อนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 15-90% โดยน้ าหนัก
FeSi จะถู ก นามาใช้ใ นการดึง ออกซิเ จนออกจากเหล็ก เพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพสุดท้ายของเหล็ก
ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต ในหน่วย kWh
ได้แก่ น้ามันเตา ยางมะตอย และกามะถันเหลว
น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดเี ซลเป็ นส่วนหนึ่งของน้ามันดิบทีไ่ ด้
จากโรงกลันน
่ ้ามัน (เช่นเดียวกับน้ามันเบนซิน) ซึง่ เป็ นน้ามันทีเ่ รียกว่า
น้ามันใส มีจุดเดือดอยู่ทป่ี ระมาณ 180-370C
ถ่านหินทีน่ ิยมนามาใช้ ได้แก่ ถ่านหินบิทมู นิ สั ส่วนถ่านหินธรรมดาก็ยงั
มีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้ในการให้ความร้อนโดยตรง เช่น ให้ความร้อนที่
เตาบลาสท์ เรียกว่า Pulverised Coal Injection หรือ PCI และทีเ่ ตา
อาร์คไฟฟ้าในการหลอมเศษเหล็กเป็ นเหล็กกล้า
เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งทีป่ ระกอบด้วย H และ C ที่
เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ประเภทจุลนิ ทรียท์ ม่ี อี ายุหลาย
ร้อยล้านปี ซึง่ สามารถแยกส่วนประกอบได้ เป็ น มีเทน (Methane) โพ
รเพน (Propane) บิวเทน (Butane) และเพนเทน (Pentane) เป็ นต้น
ในทีน่ ้ยี งั หมายถึง ปิ โตรเลียมทีม่ สี ภาพเป็ นแก๊ส ณ ทีอ่ ุณหภูมแิ ละความ
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รายการ

ออกซิเจน (Oxygen Gas)

ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Gas)

คานิ ยาม
ดันมาตรฐาน 15.6C และ 101 kPa แก๊สธรรมชาติไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ ไม่
มีสารพิษ และถือว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ปี ลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์หนึ่งใน
ปจั จุบนั เมื่อเผาไหม้แล้วจะเป็ นเชื้อเพลิงสะอาดและส่งผลกระทบแก่
สิง่ แวดล้อมน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับน้ามันเตาและแก๊สหุงต้ม
เป็ น ก๊ า ซที่แ ยกได้จ ากโรงแยกอากาศ ส่ ว นหนึ่ ง จะถู ก น าไปใช้ง าน
โดยตรงและอีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ในรูปของแก๊สเหลว ออกซิเจนจะ
ถูกนาไปใช้งานสาคัญ ได้แก่ การพ่นเข้าเตาเบสิกออกซิเจน เพื่อให้
เกิดปฏิกริ ยิ า (Decarburization) ซึง่ ทาให้คาร์บอนอิม่ ตัวในน้ าเหล็กถลุง
ลดลงจาก 4% เหลือต่ากว่า 1% กลายเป็ นน้าเหล็กกล้า (Liquid Steel)
เป็ นแก๊สไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ เป็ นส่วนประกอบในอากาศถึง 78% มี
คุณสมบัตเิ ป็ นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกริ ยิ า จึงนิยมใช้เป็ นแก๊ส
ปกคลุมป้องกันการทาปฏิกริ ยิ าของอากาศกับสารเคมีหรือชิน้ งานต่างๆ
ในทางอุตสาหกรรม

สารขาออก: ผลิ ตภัณฑ์
เหล็กแท่งเล็ก (Billet)

เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom)

เหล็กแท่งแบน (Slab)

น้ าเหล็กกล้าหลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จะถูกหล่อ
แบบต่ อเนื่องเป็ นเหล็กกึ่งสาเร็จรูปแบบต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนัน้ เรียกว่า
Billet ที่สามารถนาไปรีดร้อนต่อ เป็ นเหล็กทรงยาวแบบต่างๆ เช่น
เหล็กเส้น เหล็กลวด
น้ าเหล็กกล้าทีผ่ ่านการปรับปรุงคุณภาพตามต้องการแล้ว จะถูกนาไป
หล่อเป็ นรูปร่างและขนาดต่างกัน ผลิตภัณฑ์ในขัน้ ตอนนี้ เรียกว่า
ผลิตภัณฑ์กง่ึ สาเร็จรูป และหนึ่งในผลิตภัณฑ์กง่ึ สาเร็จรูป เรียกว่า เหล็ก
แท่งใหญ่ ซึง่ มีขนาดหน้าตัด 450×650 mm โดยจะถูกนาไปรีดร้อนให้
เป็ นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น คานรูปตัว H
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งแบนทีไ่ ด้จากกระบวนการหล่อโดยทัวไปมี
่ หน้าตัด
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาด (หนาxกว้าง) ไม่เกิน 350x2,720 mm เหล็ก
แท่งแบนเป็ นผลิตภัณฑ์กง่ึ สาเร็จรูปซึง่ จะนาไปเข้าสู่กระบวนการรีดเพื่อ
แปรสภาพให้เป็ นเหล็กแผ่น

สารขาออก: ของเสีย

ฝุน่ จากเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF Dust)

ตะกรัน (Slag)

ฝุ่นเหล็กเป็ นผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการกระบวนการหลอมรีไซเคิล
เศษเหล็กด้วยเตา EAF ฝุ่นเหล็กประกอบด้วยโลหะเจือปนหลักที่
สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ สังกะสีและเหล็ก โลหะทัง้ สองชนิด
จับตัวในรูปของสารประกอบซิงค์เฟอร์ไรท์ นอกจากนี้ ยังมีโลหะหนัก
อื่นๆ เจือปนอยู่อกี ด้วย เช่น ตะกัว่ แคดเมียม นิกเกิล และโครเมียม
สารประกอบออกไซด์แ ละซัลไฟด์ท่ีได้จ ากกระบวนการถลุ งและการ
ปรับปรุงน้าเหล็ก
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รายการ

คานิ ยาม
ออกไซด์ของเหล็กเกิดระหว่างขัน้ ตอนการขึน้ รูปเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึง่ ส่วน
ออกไซด์ของเหล็ก (Scale)
ใหญ่จะอยู่ในรูปของ Fe2O3
ทีม่ า: โครงการศึกษาแปล และกาหนดนิยามศัพท์เทคนิคต่างๆ (Terminology) ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก , สมาคม
วิศวกรรม สิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทย

2. วิ ธีการวิ เคราะห์ปริ มาณคาร์บอน (Carbon Content) ในสารขาเข้า-สารขาออกจาก
กระบวนการผลิ ตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF
จากรายการสารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF ข้างต้น
จะถูกนามาวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน เพื่อใช้ในการคานวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor) วิธกี ารวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในตัวอย่างสารขาเข้า-สารขาออก แต่ละชนิด แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน
ลาดับ

ประเภท/ชนิ ด

มาตรฐาน
ASTM E350

1

เศษเหล็ก

GB4223-2004

ASTM E 1019-11

US 4443118 A
US 4261202 A
2

โลหะหลอมเหลว
ASTM E 1019-11

ASTM E351
3

เหล็กพิก
ASTM E 1019-11

คานิ ยาม
Test Methods for Chemical Analysis of Carbon Steel, LowAlloy Steel, Silicon Electrical Steel, Ingot Iron, and
Wrought Iron
The carbon content of steel scrap is generally less than
2.0%, sulfur content, not more than 0.050% phosphorus
content. Scrap steel standard (GB4223-2004)
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Method of determining the carbon content of steel melts
by thermal analysis
The carbon contents in molten metal
Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur,
Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt
Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques
These test methods cover the chemical analysis of pig
iron, gray cast iron (including alloy and austenitic), white
cast iron, malleable cast iron, and ductile
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
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ลาดับ

ประเภท/ชนิ ด

มาตรฐาน

IS 15774: 2007

4

ฝุน่ อัดก้อน

IS 228 (Part I):
1987

ASTM E 1019-11

ASTM E1941-04
5

แท่งอิเล็กโทรด
ASTM E 1019-11

6

โดโลไมท์

7

ปูนขาว

8

ซิลคิ อน
แมงกานีส

ASTM C25-06
ASTM C25-06

ASTM
A483/A483M

JIS G 1314-3: 2011
9

เฟอร์โรแมงกานีส ASTM A99

คานิ ยาม
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Method of chemical analysis of Sponge Iron/Direct Reduce
Iron (DRI), Hot Briquetted Iron(HBI) and Cold Briquetted
Iron (CBI) for Steel Making-specification
Method of chemical analysis of steels : Part I
Determination of carbon by volumetric method (for carbon
0.05 percent to 2.5 percent)
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Standard Test Method for Determination of Carbon in
Refractory and Reactive Metals and Their Alloys for
analysis of metal ore and alloy product.
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Standard Test Methods for Chemical Analysis of
Limestone, Quicklime, and Hydrated Lime for analysis of
flux materials such as limestone or dolomite.
Standard Test Methods for Chemical Analysis of
Limestone, Quicklime, and Hydrated Lime for analysis of
flux materials such as limestone or dolomite.
This specification covers standards for Silicon Manganese
of Grades A, B, and C. Materials shall conform to
Manganese, Silicon, Carbon, Phosphorus, and Sulfur
contents
Method for chemical analysis of Silicon Manganese - Part
3: Determination of carbon content
This specification covers standards for Ferro Manganese
(Grades A, B, and C), medium-carbon Ferro Manganese
(Grades A, B, C, D, and Nitride) and low-carbon Ferro

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

Page |9

ลาดับ

ประเภท/ชนิ ด

10

เฟอร์โรซิลคิ อน

11

เหล็กแท่งเล็ก
เหล็กแท่งใหญ่
เหล็กแท่งแบน

12

ฝุน่ จากเตาอาร์ค
ไฟฟ้า

13

ตะกรัน

มาตรฐาน

คานิ ยาม
Manganese (Grades A and B). The Ferro Alloys shall
conform to Manganese, Carbon, Silicon, Phosphorus,
Sulfur, and Nitrogen contents specific to different material
grades
This specification covers standards grades of Ferro Silicon
used for steel-making and foundry. The grades shall
conform to the required chemical composition for Silicon,
ASTM A100
Carbon, Sulfur, Phosphorous, Aluminum, Manganese,
Calcium, and Boron. Sizes available of Ferro Silicon for
various grades are specified.
IS 1559
Methods of chemical analysis of ferrosilicon
Method for chemical analysis of Ferro Silicon - Part 2:
JIS G 1312-2: 2011
Methods for determination of carbon content
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
ASTM E 1019-11
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Chemical analysis of ferrous materials. Determination of
BS EN 10036:1991 total carbon in steels and irons. Gravimetric method after
combustion in a stream of oxygen
Steel and iron. Determination of total carbon and sulfur
BS EN ISO
content. Infrared absorption method after combustion in an
15350:2010
induction furnace (routine method)
Steel and iron. Determination of total carbon content.
BS EN ISO
Infrared absorption method after combustion in an
9556:2001
induction furnace
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
ASTM E 1019-11
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
Standard Test Methods for Determination of Carbon,
Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and
ASTM E 1019-11
Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion
Techniques
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จากตารางที่ 2 มาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในสารขาเข้า -สารขาออก ทัง้ ใน
ส่วนของวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และของเสีย คือ มาตรฐาน ASTM E 1019-11 ยกเว้นในส่วนของวัตถุดบิ
ประเภทสารปรุงแต่ง ได้แก่ SiMn FeMn FeSi ซึ่งจะใช้วธิ อี ่นื ดังแสดงในตารางที่ 2 และจากข้อมูลการ
สารวจวิธกี ารวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนของวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
พบว่า โรงงานส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐาน ASTM E 1019-11 ในการวิเคราะห์ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ
เลือกใช้วธิ มี าตรฐาน ASTM E 1019-11 เป็ นหลักสาหรับการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในสารขาเข้าสารขาออก จากกระบวนการผลิตด้วยเตา EAF
นอกจากนี้ จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่าโรงงานไม่มกี ารตรวจวัดปริมาณก๊าซ CO และก๊าซ
CO2 จากปล่องของกระบวนการโดยตรง และไม่อนุ ญาตให้ทาการตรวจวัด เนื่ องจากจะทาให้ต้องหยุด
กระบวนการผลิต ดังนัน้ จึงตัง้ สมมติฐานให้ก๊าซทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตเป็ นก๊าซ CO2 เท่านัน้ ส่งผลให้
การคานวณในสมการดังกล่าวจะมีเฉพาะปฏิกิรยิ าเคมีทเ่ี กิดขึน้ จากสารขาเข้า-สารขาออก ผลทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนในสารขาเข้า-สารขาออก จากกระบวนผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF
ทีไ่ ม่ใช่พลังงาน/เชื้อเพลิง จะถูกนาไปใช้ในการคานวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
3. ผลการวิ เคราะห์ปริ มาณคาร์บอน (Carbon Content) ในสารขาเข้า-สารขาออก
หลังจากน าตัวอย่างสารขาเข้า -สารขาออก ที่ได้รบั ความอนุ เคราะห์ จากโรงงาน มาวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาปริมาณคาร์บอน ด้วยมาตรฐาน ASTM E 1019-11 แล้วนามาคานวณหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 จะทาให้ทราบถึงปริมาณ
คาร์บอน (Carbon Content) ที่ประกอบอยู่ในชิ้นงานตัวอย่าง แสดงตามตารางที่ 3 เทียบกับปริมาณ
คาร์บอนทีเ่ ป็ นค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC Guidelines
ตารางที่ 3 ปริมาณคาร์บอนในสารขาเข้า–สารขาออก (เฉลีย่ ด้วยวิธถี ่วงน้ าหนัก) และปริมาณคาร์บอนที่เป็ น
ค่าอ้างอิงตามคูม่ อื 2006 IPCC
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
Scrap
Pig Iron
EAF Carbon Electrodes
Light Burnt Magnesite
Black Ball
Burnt Dolomite

องค์ประกอบทางเคมี (คาร์บอน) ร้อยละ
ค่าจากการวิ เคราะห์ ค่าอ้างอิ งจาก 2006 IPCC3
1.31
4
3.52
4
98.19
82
0.06
8.97
0.89
-

3

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006). Table 4.3 TIER 2 MATERIAL-SPECIFIC CARBON CONTENTS FOR
IRON & STEEL AND COKE PRODUC (Vol.3, Chapter 4: Metal Industry Emissions, pp 4.27)
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7
8
9
10
11
12
13
14

Burnt Lime
SiMn
FeMn
FeSi
EAF Dust
Slag
Scale
EAF Product

0.10
2.08
0.68
0.11
1.82
0.08
0.97
0.29

-

สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยมาตรฐาน ASTM E 1019-11 ในสารขาเข้า-สารขาออก
แต่ละประเภทของแต่ละโรงงาน จะทดสอบชิ้นงานตัวอย่างซ้ากันตามมาตรฐานแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยของสาร
ขาเข้า-สารขาออก ประเภทนัน้ ๆ ก่อนนาค่าทีเ่ ป็นตัวแทนของทัง้ 10 โรงงาน มาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก
เพือ่ นาไปคานวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป
4. ผลการคานวณหาค่ าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของกระบวนการผลิ ตเหล็กและเหล็กกล้า
ด้วยเตา EAF ในภาพรวมของประเทศ
การคานวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของกระบวนการผลิตเหล็กและ
เหล็กกล้าด้วยเตา EAF จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกิดปฏิกริ ยิ า
เคมี และ 2) ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ในรายงานฉบับนี้จะไม่ขอ
แสดงรายละเอียดของข้อมูลกิจกรรมและผลการวิเคราะห์รายโรงงาน เนื่องจากเป็ นความลับในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษทั ผูป้ ระกอบการ
จากข้อมูลรายละเอียดภาพรวมปริมาณสารขาเข้า -สารขาออก ในกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา
EAF จากโรงงานที่ 1–10 สามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 4 – 7
ตารางที่ 4 ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ (สารขาเข้า) ปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
Scrap
EAF Carbon electrodes
Pig iron
Burnt lime (CaO)
Burnt dolomite
Light burnt Magnecite
HBI (Hot Briquette Iron)
Black ball

ปริมาณวัตถุดิบ (ตัน/ปี )
4,059,046.10
7,829.27
219,340.58
104,095.58
42,911.83
565.14
37,093.18
970.03
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9
10
11

SiMn
FeMn
FeSi

31,396.23
3,710.42
8,100.07

ตารางที่ 5 ปริมาณผลิตภัณฑ์ (สารขาออก) ปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของประเทศ
ลาดับ
รายการ
1 EAF Product

ปริมาณผลผลิ ต (ตัน/ปี )
3,446,231.40

ตารางที่ 6 ปริมาณการเกิดของเสีย (สารขาออก) ปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
EAF dust
Slag
Scrap (Waste)
Scale

ปริมาณของเสีย (ตัน/ปี )
50,794.01
591,696.46
7,234.27
9,150.39

ตารางที่ 7 ปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ (สารขาเข้า) ปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของประเทศ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
Electricity
Natural Gas
Coke
Coal
Heavy Oil
Diesel
LPG

ปริมาณการใช้พลังงาน (ตัน/ปี )
1,676,732,360.00
1,363,689.06
44,195.95
13,856.27
1,700,899.00
1,217,871.84
55,381.45

จากข้อมูลในตารางที่ 3 – 7 สามารถคานวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิริยาเคมีใ น
กระบวนการผลิต และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ได้ดงั นี้
 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกิรยิ าเคมีใ นกระบวนการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.0753 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์
 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.3568 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์
จากผลการคานวณส่งผลให้กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าด้วยเตา EAF ของประเทศไทยมีคา่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 0.4321 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ภัณฑ์ โดยได้นาค่าที่
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ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC Guidelines และค่าอ้างอิงจาก Environment
and Natural Resources โดยจะแสดงในหัวข้อถัดไป
5. การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและต่างประเทศ
การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีของกระบวนการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้าด้วยเตา EAF ทีไ่ ด้จากการศึกษากับค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC Guidelines และค่าอ้างอิงจาก
Environment and Natural Resources แสดงตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีของกระบวนการผลิต
รายการ
EAF Product

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิ ตเหล็กด้วยเตา EAF
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิ ตภัณฑ์)
ค่าจากการศึกษา
ค่าจาก 2006 IPCC4
ค่าจาก Envi.5
0.0753
0.08
0.1173

จากการเปรียบเทียบผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปฏิกริ ยิ าเคมีของกระบวนการผลิตเหล็ก และ
เหล็กกล้าด้วยเตา EAF ที่ได้จากการศึกษากับค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories และค่าอ้างอิงจาก Environment and Natural Resources พบว่าค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศมีค่าน้อยกว่าค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC ร้อยละ 6.00 และ
แตกต่างจากค่าอ้างอิงของ Environment and Natural Resources ร้อยละ 35.80 ทัง้ นี้เนื่องจาก
 ค่าอ้างอิงจาก IPCC และค่าอ้างอิงจากเอกสารวิชาการของ Environment and Natural
Resources ใช้วธิ กี ารประเมินโดยยึด IPCC 2006 ในการประเมิน ซึ่งค่าองค์ประกอบของ
คาร์บอนในสารต่างๆ เช่น เศษเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กจากเตา EAF มีค่าคาร์บอน
มากกว่าค่าทีว่ เิ คราะห์ได้จริงจากตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ความอนุ เคราะห์จากโรงงาน ส่งผลให้ให้ค่า
ดังกล่าวสูงกว่าค่าทีป่ ระเมินได้จริงจากการศึกษาครัง้ นี้
 ค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่ กิดขึน้ ในการคานวณ ยังมีสาเหตุมาจากหลายปจั จัย ได้แก่ ความ
แตกต่ างของกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีใ ช้ ความแตกต่ างของวัต ถุ ดิบ ความ
หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อจากัดด้านข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่
แตกต่างกัน เป็ นต้น

4

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006). Table 4.1 TIER 1 DEFAULT CO2 EMISSION FACTORS FOR COKE
PRODUCTION AND IRON & STEEL PRODUCTION (Vol.3, Chapter 4: Metal Industry Emissions, pp 4.25)
5
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 บางโรงงานอาจไม่ได้ระบุขอ้ มูลสารขาเข้า – สารขาออกทัง้ หมดมาให้ เนื่องจากความลับใน
การดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ อาจส่งผลให้คา่ การคานวณมีความคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง
การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานทีไ่ ด้จากการคานวณในการศึกษา
ครัง้ นี้ มีค่าเท่ากับ 0.3568 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ เมื่อนาค่าดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของ Environment and Natural Resources ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
รายการ
EAF Product

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิ ตเหล็กด้วยเตา EAF
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิ ตภัณฑ์)
ค่าจากการศึกษา
ค่าจาก Envi.6
0.3568
0.3127

พบว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า
ด้วยเตา EAF ทีไ่ ด้จากการศึกษาต่างกับค่าอ้างอิงจาก 2006 IPCC ร้อยละ 12.36 ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
 ความแตกต่างของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในการคานวณมีค่า
ต่างกัน โดยในการศึกษาครัง้ นี้ใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้า เท่ากับ
0.5813 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์ -ชัวโมง
่
ขณะที่ค่าอ้างอิงจาก
Environment and Natural Resources ใช้คา่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้า
เท่ากับ 0.65 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
 ความแตกต่างของชุดข้อมูล ได้แก่
o จานวนโรงงาน ในกรณีของค่าอ้างอิงจาก Environment and Natural Resources
นัน้ รวบรวมข้อมูลจาก 5 โรงงาน การศึกษาครัง้ นี้รวบรวมข้อมูลจาก 10 โรงงาน
o ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา ในกรณีของค่าอ้างอิงจาก Environment and Natural
Resources นัน้ รวบรวมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2553 การศึกษาครัง้ นี้รวบรวมในปี
พ.ศ. 2556
o ความแตกต่างของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตในแต่ละโรงงาน
สาหรับการเปรียบเทียบผลรวมของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา
EAF (การเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี+การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ) สามารถเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงจาก
Environment and Natural Resources ได้ดงั ตารางที่ 10
6
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลรวมของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF
รายการ
EAF Product

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการผลิ ตเหล็กด้วยเตา EAF
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิ ตภัณฑ์)
ค่าจากการศึกษา
ค่าจาก Envi.7
0.4321
0.4300

จากตารางที่ 10 พบว่า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการศึกษาแตกต่างกับค่าอ้างอิงจาก
Environment and Natural Resources ร้อยละ 0.49 ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปจั จัยทีก่ ล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ความ
หลากหลายของวัตถุดบิ ที่ใช้ในรายโรงงาน ความลับทางการค้า และความจาเพาะของเทคโนโลยี จึงส่งผล
ให้ผลการคานวณอาจมีความคลาดเคลือ่ นทีแ่ ตกต่างกัน
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการสัม ภาษณ์แ ละการสารวจข้อ มูล สารขาเข้า -ขาออก จากกระบวนการผลิต เหล็ก และ
เหล็กกล้าด้วยเตา EAF มีปญั หาและอุปสรรคในการดาเนินการดังนี้
 เศษเหล็ก (Scrap) ที่ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตมีความหลากหลาย เนื่องจากการรวบรวมเศษ
เหล็กในประเทศไทยยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ทาให้เกิดการผสมของเศษเหล็กหลากหลาย
ประเภท ดังนัน้ อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งได้แก้ไขปญั หาดังกล่าวด้วย
การเก็บตัวอย่างเศษเหล็กในแต่ละกลุ่มทีม่ กี ารใช้ในโรงงาน มาทาการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน
และใช้การถ่วงน้ าหนักการใช้เศษเหล็กในแต่ละประเภท เพื่อลดการเกิดค่าความคลาดเคลื่อนในการ
คานวณ
 การตรวจวัดการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีนัน้ จะเป็ นการตรวจวัดทางอ้อม โดยอาจใช้การตรวจวัดปริมาณ
ก๊าซ CO และก๊าซ CO2 จากปล่อง เช่นเดียวกับการวัดมลพิษทางอากาศหากโรงงานอนุ ญาต แต่
จากการสารวจข้อมูลพบว่าโรงงานไม่มขี อ้ มูลการตรวจวัดปริมาณก๊าซ CO และก๊าซ CO2 จาก
กระบวนการโดยตรง และไม่อนุ ญาตให้ทาการตรวจวัด เนื่องจากจะทาให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต
ดังนัน้ จาทีจ่ ะเป็ นต้องกาหนดสมมติฐานให้ก๊าซที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตเป็ นก๊าซ CO2 เท่านัน้
ดังนัน้ การคานวณ จะมีเฉพาะสารขาเข้า-สารขาออกทีไ่ ม่รวมถึงก๊าซทีเ่ กิดขึน้
 การขอความอนุ เคราะห์ตวั อย่างในบางโรงงานไม่สะดวกที่จะให้ตวั อย่างมาทาการวิเคราะห์ และ
บางส่วนสะดวกทีจ่ ะให้ขอ้ มูลค่าปริมาณคาร์บอนทีม่ าจากใบรับรองจากผูข้ าย ดังนัน้ จาเป็ นต้องนา
ข้อมูลบางส่วนจากใบรับรองของผูข้ ายวัตถุดบิ มาทาการคานวณ ซึ่งจะระบุหมายเหตุช้แี จงไว้ในการ
คานวณ
7
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 เนื่ องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการได้รบั ตัวอย่างจากโรงงานในบางกรณี ที่ทางโรงงานไม่สามารถ
อนุ เคราะห์ตวั อย่างและข้อมูลปริมาณคาร์บอนได้ จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้ค่าปริมาณคาร์บอนในสาร
ต่างๆ จาก 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการคานวณ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือไปทางโรงงานอีกครัง้ เพื่อความสมบูรณ์
ของรายงานและชีแ้ จงเหตุผลในการนาตัวอย่างดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของคาร์บอน
ทีอ่ ยู่ในตัวอย่างนัน้ ๆ เพือ่ ลดการเกิดความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
 ตัวอย่างสารขาเข้า-สารขาออก ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
กระบวนการผลิตต้นทาง บางประเภทจะมีความแตกต่างตัง้ แต่ลกั ษณะทางกายภาพ เช่น สีแตกต่าง
กัน ทาให้ค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบคาร์บอนของตัวอย่างประเภทเดียวกันมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมากในบางตัวอย่าง ซึ่งจาเป็ นจะต้องศึกษาเพิม่ เติมในประเภทกระบวนการผลิตตัวอย่าง
สารขาเข้าเพิม่ เติมต่อไป
 เทคโนโลยีเฉพาะทีใ่ ช้ในการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีทแ่ี ตกต่างกันมีนยั สาคัญอย่างมากต่อการใช้พลังงาน
ในการผลิต ดังนัน้ มีความจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งศึกษาในรายเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในลาดับถัดไป เพื่อลด
ความคลาดเคลือ่ นในการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า ยังมีขอ้ จากัดในเรื่อง
ของข้อมูลสารขาเข้า-สารขาออก ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการประเมิน ทัง้ นี้เนื่องมาจากความลับทาง
การค้า ดังนัน้ ควรจัดทาโปรแกรมการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้า จัดทาเอกสารความร่วมมือในการขอข้อมูลผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อลดข้อจากัดดังกล่าว
และยังทาให้ได้รบั ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่ วยผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกต้องและแม่น ยามาก
ยิง่ ขึน้
 โรงงานควรทาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการคานวณ โดยเฉพาะปจั จุบนั ทางโรงงานยังไม่มกี าร
ตรวจวัดปริมาณก๊าซที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตเหล็ก ดังนัน้ ควรทาการตรวจวัดและเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประโยชน์ในการคานวณและลดความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิดขึน้
 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในสารขาเข้า-สารขาออกเพิม่ เติม ในด้านของที่มาและวิธกี าร
ผลิตสารขาเข้า เพือ่ จะได้สามารถนาไปใช้เป็ นตัวแทนข้อมูลของประเทศต่อไป
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