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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

จากสถานการณ์การใช้พลังงานของไทยในปี พุทธศักราช 2553 มีการใช้พลังงานเชิงพาณิ ชย์
( ประกอบด้วย น้ ามันดิบ แก็สธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น้ ามันสาเร็ จรู ป ไฟฟ้ าจากพลังงาน
น้ าและถ่านหิ นลิกไนต์ ) อยูท่ ี่ระดับ 1,191 เทียบเท่าพันบาร์ เรลน้ ามันดิบต่อวันขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 5.1 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเริ่ มฟื้ นตัวตามเศรษฐกิจโลกจึงส่ งผล
ให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ ึนส่ งผลให้เกิดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมาก
เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นภาคธุ รกิ จและภาคครัวเรื อน โดยสัดส่ วนการใช้พลังงานน้ ามันดิบมี
สัดส่ วนมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมาเป็ นไฟฟ้ าคิดเป็ นร้อยละ 22 ลิกไนต์/ถ่านหิ น นาเข้าคิด
เป็ นร้อยละ 13และแก็สธรรมชาติคิดเป็ นร้อยละ 10 จากการศึกษาสถิติกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ
สิ้ นปี พ.ศ.2548 พบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยทั้งสิ้ นประมาณ 121,940 โรงงาน โดย
หมวดอุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมไม้
และเครื่ องเรื อน และอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม ตามล าดับ ส่ วนหมวดอุตสาหกรรมที่ มี
จานวนโรงงานน้อยที่สุดคือ อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมโลหะขั้นพื้นฐาน ซึ่ งแสดงดัง
รู ปที่ 1. 1

รู ปที่ 1. 1 แผนภาพวงกลมสัดส่ วนการใช้พลังงานในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553[1]

2
จากการศึ ก ษาในโครงการศึ ก ษาเกณฑ์ ก ารใช้พ ลัง งานในอุ ต สาหกรรมเหล็ ก พบว่ า
อุตสาหกรรมเหล็กซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโลหะเป็ นอุตสาหกรรมที่การเจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานในระดับที่สูง จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมเหล็กเป็ น
พื้ นฐานของภาคธุ รกิ จต่ อเนื่ องต่ า งๆ เช่ น ไฟฟ้ าและอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ยานยนต์ บรรจุ ภ ัณฑ์ เป็ น
ต้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยได้วิเคราะห์ถึงความต้องการบริ โภคเหล็กในประเทศของไทยปี 2553
เป็ นดังรู ปที่ 1. 2

รู ปที่ 1. 2 การบริ โภคเหล็กสาเร็ จรู ปในประเทศไทย [2]
โดยความต้องการในการใช้เหล็กมีความแตกต่างกันในแต่ละปี ซึ่ งสามารแสดงเป็ นแผนภูมิ
ได้ดงั รู ปที่ 1. 3 ซึ่ งจากกราฟแสดงความต้องการใช้เหล็กจะค่าสู งที่สุดเมื่อปี 2550 และมีการลดลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว และจากการคาดการณ์ในปี 2553 เริ่ มมีการเพิ่มขึ้นของค่า
ความต้องการ

รู ปที่ 1. 3 ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2552 [3]

3
การนาเข้า และส่ ง ออกของเหล็ก อย่า งต่อเนื่ องซึ่ ง การนาเข้า เหล็ก ของประเทศไทยมี ค่ า
มากกว่าการส่ งออกเนื่องจากประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตเหล็กเพื่อใช้ภายในประเทศไม่
เพียงพอจึงต้องมีการนาเข้าในปริ มาณที่มากได้มีการแสดงแนวโน้มดังรู ปที่ 1. 4

รู ปที่ 1. 4 การนาเข้าและส่ งออกเหล็กในประเทศไทยเดือนมกราคม ปี 2552-พฤษภาคม 2553[3]
ในด้านการส่ งออกเหล็กและเหล็กกล้าเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่มีมูลค่าสู งติดอยู่ใน 10 อันดับ
แรกของไทยมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่ งในช่วงไตรมาสที่สอง พ.ศ. 2553 มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.74
เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ งในปี พุทธศักราช 2553 มีการผลิตเหล็กประมาณ 8,158,980 เมตริ กตัน (ไม่
รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการ
นับซ้ า)เพิ่มขึ้นร้ อยละ 17.10 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี ก่อนเนื่ องจากความต้องการใช้
เหล็กในประเทศที่เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นในช่ วงครึ่ งแรกของปี 2553 โดยเป็ นการผลิตชดเชยกับสต๊อกสิ น
ค่าที่ลดลงในช่วงปี ก่อนโดยในส่ วนของเหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38 [4] อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกล้าแบ่งออกเป็ น 1.อุตสาหกรรมต้นน้ า 2.อุตสาหกรรมกลางน้ า3.อุตสาหกรรมปลายน้ า
ซึ่ งอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยยังไม่มีผผู้ ลิตครบวงจรโดยจะมีเพียงผลิตภัณฑ์เหล็ก
อุตสาหกรรมกลางน้ า โดยในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ อุตสาหกรรมเหล็กทรง
ยาวและทรงแบน แล้วจึงนามาแปรรู ปเป็ นอุตสาหกรรมปลายน้ าต่อไป
จากการคานวณสัดส่ วนการใช้พลังงานต่อมูลค่าการผลิตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานพบว่า การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเป็ นภาคธุ รกิจหนึ่ งซึ่ งมีการใช้พลังงานมาก
เตาเผาเหล็ก ( reheating furnace ) เป็ นอุปกรณ์ หลักในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่ใ ช้
พลัง งานเชื้ อเพลิ ง เพื่อสร้ า งความร้ อนให้แก่ เหล็ก แท่ ง(billet)จนมี อุณหภูมิ 1,100-1,250 องศา
เซลเซี ยส ก่อนจะนาเข้าสู่ กระบวนการขึ้นรู ปเพื่อให้มีรูปร่ างตามต้องการ โดย ปั จจุบนั เชื้ อเพลิงที่มี
การใช้กบั เตาเผาเหล็กของโรงงานรี ดเหล็กในประเทศไทย ประกอบด้วยเชื้ อเพลิงแก๊สโดยมากจะ
เป็ นแก็สธรรมชาติและเชื้ อเพลิงเหลว ซึ่ งส่ วนมากจะมีการใช้น้ ามันเตา หรื อ น้ ามันเตาผสมน้ ามัน
บางประเภทเป็ นเชื้ อเพลิ ง โดยราคาขายต่ากว่าราคาน้ ามันเตาปกติ เนื่องจากราคาต่อหน่วยพลังงาน
ของเชื้ อเพลิ งเหลวราคาสู งกว่าราคาต่อหน่ วยของเชื้ อเพลิ งแก็ส ทาให้โรงงานรี ดเหล็กที่มีการใช้
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เชื้อเพลิงเหลวในการรี ดเหล็กมีตน้ ทุนสู งกว่าโรงงานรี ดเหล็กที่มีการใช้เชื้ อเพลิงแก็ส เนื่องจากแก็ส
ธรรมชาติทวั่ ไปจะขนส่ งโดยท่อ ดังนั้นโรงงานรี ดเหล็กที่มีการตั้งโรงงานไกลจากท่อแก็สธรรมชาติ
ไม่สามารถใช้แก็สธรรมชาติเป็ นเชื้ อเพลิงได้ รวมถึงประเทศมีการใช้แก็สธรรมชาติเป็ นเชื้ อเพลิง
หลักในหลากหลายอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้ ามากกว่า 70%
ของการผลิตไฟฟ้ าทั้งหมด ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงในแง่พลังงานของประเทศอีกด้วย เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้กบั โรงงานรี ดเหล็กและสร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานให้กบั ประเทศไทย จึงนามาสู่
โครงการนี้ โดยโครงการนี้ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างแก็สเชื้ อเพลิงจากเชื้ อเพลิงแข็ง ซึ่ ง
จากการคานวณอัตราการผลิตและใช้ถ่านหิ นจะพบว่าถ่านหิ นมีเพียงพอไปอย่างน้อย 147 ปี ขณะที่
น้ ามันและแก็สมีเพียงพอไปได้อีกประมาณ 41 และ63ปี

รู ปที่ 1. 5 ปริ มาณการบริ โภคถ่านหินและการใช้ประโยชน์[5]
การใช้ถ่านหิ นเป็ นที่นิยมกันมากเมื่อหลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ และยิง่
เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ ามันในปี พ.ศ. 2516 ทาให้มีการใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิง
ทดแทนน้ ามันมากขึ้น ทั้งการใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและในอุตสาหกรรมต่างๆ
ปริ มาณการใช้พลังงานจากถ่านหิ นทัว่ โลกการใช้ประโยชน์จากถ่านหิ นอาจแบ่งได้หลักๆ เป็ น 2
ประเภทคือ การใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงและการใช้ถ่านหิ นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การนามาผลิต
เป็ นถ่านโค้กเทียม ถ่านกัมมันต์ ปุ๋ ยยูเรี ย หรื อการนามาสกัดเอาน้ ามันดิบ เป็ นต้นปั จจุบนั แนวโน้ม
ในการใช้ถ่านหิ นในประเทศไทยยังคงสู งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ในด้านของการผลิตกระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง
ด าเนิ น การโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย และผู้ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ าเอกชน ส่ ว น
อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็ยงั คงมีความต้องการใช้ถ่านหิ นในระดับที่สูงขึ้น จากข้อมูลการใช้ถ่านหิ นของ
ผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศดัง นั้นจะเห็ น ได้ว่า ถ่ า นหิ น ยัง คงเป็ นพลัง งานที่ มี ค วามจาเป็ นสู ง ใน
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ประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทยยังคงมีแหล่งถ่านหินหลายแหล่งที่สามารถพัฒนานาไปใช้ต่อไป ได้
อีกในอนาคต ปริ มาณสารองถ่านหิ นในแหล่งต่างๆ ก็ยงั คงมีมากพอสมควรที่จะนาไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่การใช้ถ่านหินซึ่ งเป็ นเชื้อเพลิงแข็งมีความไม่สะดวกเท่ากับ
การใช้น้ ามันและแก็สเชื้อเพลิง เพราะว่าต้องมีระบบการจัดการที่มากกว่า ทั้งในเรื่ องการป้ องกันฝุ่ น
ละออง การควบคุมคุณภาพ การคัดขนาด การกองเก็บ การจัดการของเสี ยและการควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ น้ าและเสี ยง ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นที่สูงกว่าและมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องจากถ่านหิ นมีราคาที่ต่ากว่าโดยการแสดงถึงการเปรี ยบเทียบเพิ่มเติม
ของเชื้ อเพลิ งดังภาคผนวก จ จึงทาให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั อุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการจึงควรเลือกถ่านหินให้มีความเหมาะสมกับชนิดของหม้อ
ไอน้ า โดยทัว่ ไปควรเลื อกถ่านหิ นที่มีค่าความร้ อนสู ง มีส่วนประกอบเป็ นซัลเฟอร์ น้อยและเลือก
เทคโนโลยีในการเผาไหม้ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมี กลไกการควบคุมมลภาวะได้ในตัวโดยไม่ตอ้ ง
ติดตั้งการบาบัดเพิ่มเติ มโดยก่อนการใช้งานควรมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน [6] จึงได้มีการ
คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทาเหมือง การจัดการถ่านหิ นก่อนนามาใช้
และการใช้ประโยชน์ถ่านหิ น โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่ งเทคโนโลยีน้ ี เรี ยกว่า
เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาด (clean coal technology) กระบวนการของเทคโนโลยีน้ ี สามารถทาได้ท้ งั
3 ขั้นตอนคือ ก่อนการเผาไหม้ ขณะเผา และหลังการเผา [2]
จากความคุ ้ม ค่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ใ นสภาวะที่ ส ภาวะการแข่ ง ขัน ที่ รุ นแรงมากที่ สุ ด ได้มี
ตัวอย่างการใช้พลังงานจากถ่ านหิ น เช่ น อุตสาหกรรมในประเทศจีนได้มีการใช้เทคโนโลยีการ
แปลงถ่านหิ นเป็ นแก็สหรื อ coal gasification system กระบวนการแปลงเชื้ อเพลิงแข็งเป็ นแก็ส คือ
การเปลี่ ยนสถานะของเชื้ อเพลิ งแข็งให้กลายเป็ นแก็สที่เชื้ อเพลิง ด้วยกระบวนการทางความร้ อน
โดยใน 1 กระบวนการผลิตแก็สเชื้ อเพลิงประกอบด้วยกระบวนการย่อยแยกเป็ น 4 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการอบแห้ง (Drying Process) กระบวนการไพโรไลซิ ส (Pyrolysis Process)
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion or Oxidation Process) และกระบวนการรี ดกั ชัน (Reduction
Process) กระบวนการในแต่ ละกระบวนการต้องเกิ ดอย่างต่อเนื่ อง เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งทดแทน
เชื้อเพลิงน้ ามันซึ่ งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากและช่วยสร้างมัน่ คงทางด้านพลังงานให้กบั จีน
เป็ นอย่างมากเนื่องจากถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงที่มีมากอยูแ่ ล้วในประเทศจีน[5]
ดังนั้นหากประเทศไทยมีความสนใจในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอื่นทดแทนการใช้เชื้ อเพลิง
น้ ามันคือมีการพัฒนาเพื่อนาทรัพยากรเชื้อเพลิงและพลังงานของประเทศมาใช้ได้อย่างคุม้ ค่า จัดหา
แหล่ ง พลัง งานเพิ่ ม เติ ม และมี ก ารใช้อ ย่า งประหยัด ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการใช้พ ลัง งานที่ มากแหล่ ง ภายในประเทศซึ่ งอาจได้แก่ พลัง งานน้ า
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พลังงานชี วมวล พลังงานลมพลังงานจากขยะ เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั แหล่งพลังงานที่กาลังได้รับ
ความสนใจ คือ พลังงานที่เกิดจากชีวมวลเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผลผลิตส่ วนใหญ่มา
จากการทาเกษตรกรรมเช่น ข้าว อ้อยและปาล์มน้ ามันเป็ นต้นซึ่ งภายหลังการเก็บเกี่ยวจะมีเศษวัสดุ
เหลื อทิ้งหรื อชี วมวลเกิ ดเป็ นจานวนมากแต่ดว้ ยข้อจากัดของปริ มาณชี วมวลที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่
ส่ ง ผลกระทบให้ ผูป้ ระกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมมี ค วามไม่ ม ่นั ใจในการน าชี ว มวลมาใช้แ ทน
เชื้อเพลิง ส่ งผลให้พลังงานถ่านหิ นซึ่ งมีศกั ยภาพในการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
ได้ดว้ ยเหตุผล ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงที่มีอยูม่ าก มีปริ มาณใช้อย่างเพียงพอ และมีเสถียรภาพไม่ข้ ึนกับ
ฤดูกาล (ต่างจากพลังงานน้ าหรื อชีวมวล ) ส่ งผลให้มีแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี
(2551-2565) ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติกระทรวงพลังงานได้มีการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการ พัฒนาพลังงานทดแทนโดย ให้มีสัดส่ วนการใช้เพิ่มขึ้น โดย ณ ปี 2554 จะมีการ
ใช้พลังงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.2 ของความต้องการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย หรื อทดแทนการใช้
พลังงานเชิ งพาณิ ชย์ประมาณ 7,530 พันตันเทียบเท่า น้ ามันดิบ จาแนกเป็ น ภาคคมนาคมขนส่ ง
ภาคอุตสาหกรรมและบ้านอยูอ่ าศัย มีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 8, 14 และ 2 ตามลาดับ โดยใช้
Biodiesel แทนน้ ามันดี เซล ใช้ Ethanol แทน Gasoline ใช้ชีวมวล น้ า ท้ายเขื่ อนชลประทาน
แสงอาทิตย์ แรงลม และพลังงานทดแทนอื่นๆ ในการผลิตไฟฟ้ า และทาความร้อน การใช้ถ่านหิ น
จึงเป็ นการเพิ่มทางเลือกแก่โรงงานรี ดเหล็กที่มีการใช้เชื้ อเพลิงเหลว นอกจากจะช่ วยลดต้นทุนใน
การผลิ ตและสร้ า งความมัน่ คงในแง่ พลังงานแล้วยัง สามารถลดผลกระทบทางด้านสิ่ ง แวดล้อม
เนื่องจากสามารถเลือกเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่า เช่น ใช้เชื้ อเพลิงแข็งที่มีค่าซัลเฟอร์
ในเชื้ อเพลิ งต่ าในการผลิ ตแก็สเชื้ อเพลิงโดยให้ความสนใจที่ถ่านหิ นประเภทบิทูมินสั หรื อซับบิทู
มินสั เนื่ องจากเป็ นถ่านหิ นที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง ค่าความชื้ นและปริ มาณ
เถ้าที่ไม่สูงมากนัก รวมถึงมีปริ มาณกามะถันต่า( 0.1 – 1.5) ใกล้เคียงกับน้ ามันเตา (น้ ามันเตามี
ปริ มาณกามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอร์เซนต์) ทาให้มีมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก
จากการวิจยั ที่ผา่ นมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยใช้เชื้ อเพลิง
อันประกอบไปด้วย เชื้ อเพลิ งชี วมวล ถ่ านหิ น ในอุตสาหกรรมการผลิ ตเซรามิกส์ ภาคเหนื อของ
ประเทศไทย พบว่า ทาให้เกิ ดการลดต้นทุนในอุ ตสาหกรรมดัง กล่ า วได้ อีก ทั้ง การเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างเชื้อเพลิงที่กล่าวมาแล้วพบว่าเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็ นเชื้อเพลิงที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้มากที่สุดและมีระยะเวลาในการคืนทุนเร็ วที่สุด [5] อีกทั้งอุตสาหกรรมในหลายประเทศทัว่ โลก
ได้มีการการใช้เทคโนโลยีแก็สซิ ฟิเคชัน่ ในการเป็ นแหล่งเชื้ อเพลิง ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าและ
เป็ นสารตั้ง ต้นของสารเคมี อี ก ทั้ง แก็ ส ที่ ไ ด้จ ากกระบวนการยัง มี ค วามสะอาดและเป็ นการลด
มลภาวะที่เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้อีกด้วย[8]
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โดยในงานวิจยั นี้ ได้ให้ความสาคัญไปที่การใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิง จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา
ข้ า ง ต้ น แ ล ะ ก า ร ต อบ ส น อ ง ต่ อ น โ ย บ าย พ ลั ง ง าน ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ ก าร ด า เ นิ นง า น ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติกระทรวงพลังงานว่าด้วยแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน
15 ปี (2551-2565) ลดการพึ่งพาการนาเข้าพลังงานน้ ามันและสร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานจึง
ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาพลังงานทางเลือกอีกทั้งพลังงานทางเลือกที่ตอ้ งการศึกษาจะเป็ น
การช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตามาเป็ นทางเลือก
ของการใช้เชื้อเพลิงให้กบั เตาเผาเหล็ก ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสู งอย่างอุตสาหกรรมการ
ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแต่เปลี่ยนมาเป็ นการเผาไหม้เชื้ อเพลิงแข็งเป็ นแก็สโดยการนาเอาถ่านหิ นที่
มีคุณภาพในการที่จะนามาเผาไหม้อีกทั้งผลจากการบาบัดภายในเครื่ องเตาเผาก็มีส่วนช่วยด้วย

1.2

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 สามารถเลือกขนาดของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นให้เหมาะสมสาหรับเตาเผาเหล็ก
ที่กาลังการผลิตแตกต่างกัน
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้เชื้ อเพลิ งน้ ามันเตาและการใช้เชื้ อเพลิงแก็สจากถ่ านหิ นใน
เตาเผาเหล็ก

1.3

ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงกับการใช้เชื้ อเพลิงแก็สจาก
ถ่านหิ นบิทูมินสั ชนิด โจร่ ง สาหรับโรงงานเหล็กที่ผลิตเหล็กทรงยาว
1.3.2. โรงงานผลิตเหล็กทรงยาว ลักษณะเตาเผาเหล็กแบบ Pusher ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
ขนาด 30 ตันต่อ ชัว่ โมง ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
1.3.3. เตา coal gasification ที่ใช้ในการพิจารณาเป็ นแบบ single stage coal gasifier ซึ่ งมี
exit gas แบบ Up stage ( การป้ อนอากาศเข้าทางด้านล่างขึ้นบน )
1.3.4. Model ของเครื่ องผลิตแก็สที่ Q.M. 1.5, Q.M. 1.6, Q.M. 1.8, Q.M. 2.0, Q.M. 2.4,
Q.M. 2.6, Q.M. 3.0และ Q.M. 3.2
1.3.5. พารามิเตอร์ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อัตราการใช้เชื้ อเพลิงในการให้ความร้อนกับ
เตาเผาเหล็ก และ ประสิ ทธิภาพของเตาเผาเหล็ก
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1.4

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1. สามารถเลือกเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เตาเผาเหล็กในอุตสาหกรรม เหล็กใน
ประเทศไทยและเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจในการเลือกใช้เชื้อเพลิงแก็สจากถ่าน
หิ นแทนการใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตา
1.4.2. สามารถเลือกขนาดของเครื่ อง coal gasification ให้เหมาะสมกับกาลังการผลิตของ
เตาเผาเหล็ก
1.4.3. ทราบถึงต้นทุนการใช้เชื้ อเพลิงทางเลือกจากเทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหินเป็ น
แก็สกับการใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตา
1.4.4. ทราบถึงต้นทุนเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจในการเลือกใช้เครื่ องผลิตแก็สจาก
ถ่านหิ นแทนการใช้น้ ามันเตา

1.5

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1.5.1 ทาการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงการ
1.5.2 ติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากโรงงานตัวอย่าง
1.5.3 วิเคราะห์สมการเชื้อเพลิงของอัตราการเผาไหม้เชื้ อเพลิงเพื่อกาหนดพารามิเตอร์ที่
ส่ งผลกระทบต่ออัตราการใช้เชื้อเพลิง
1.5.4 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเตาเผาเหล็กโดยศึกษาจากข้อมูลอัตราการใช้เชื้ อเพลิงของ
โรงงานตัวอย่าง
1.5.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสิ ทธิภาพของเตาเผาเหล็กและการประหยัด
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงแก็ส
จากถ่านหิ นที่กาลังการผลิตของโรงงานตัวอย่าง
1.5.6 วิเคราะห์การเลือกใช้ขนาดเตา ทาการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบทางการเงินจากการ
เลือกขนาดเตาแกสิ ไฟเออร์(Gasifier)
1.5.7 วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนาเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
1.5.8 สรุ ปผลจากการวิเคราะห์เพื่อแสดงความคุม้ ค่าที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
เชื้อเพลิง
1.5.9 เรี ยบเรี ยงและจัดพิมพ์เป็ นวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
จัดสอบต่อไ

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

1. อุตสาหกรรมเหล็ก
ยุคแห่ งการผลิตเหล็กกล้าเริ่ มขึ้นอย่างจริ งจังเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โดยชาวอังกฤษชื่อเฮนรี่
เบสเซเมอร์ (Henry Bessemer) ได้คน้ พบวิธีการถลุงเหล็กกล้าโดยอาศัยการเป่ าอากาศเข้าไปในเตา
ทาให้เกิดปฏิ กิริยาการรวมตัวกับออกซิ เจนกับสารเจือปน(impurity) สามารถผลิตและหลอมเหล็ก
ได้เหล็กกล้าในเวลารวดเร็ ว ประหยัดจึงทาให้องั กฤษการเป็ นประเทศชั้นนาในการผลิตเหล็กและ
เป็ นผูน้ าในการผลิ ตเหล็ก ชนิ ดต่างๆโดยเฉพาะกรรมวิธีการผลิ ตเหล็กแบบเบสเซเมอร์ การผลิ ต
ดังกล่าวนี้ เป็ นการเริ่ มต้นและเพื่อนาแนวทางสู่ การผลิตด้วยวิธีใหม่ๆให้รวดเร็ วและทันสมัยได้ถูก
วิวฒั นาการมาเรื่ อยๆจนในปั จจุบนั ได้ใช้ออกซิเจนบริ สุทธิ์ แทนอากาศธรรมดา
2. โครงสร้ างการผลิต
อุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า และผลิ ตภัณฑ์เหล็ก สามารถแบ่ งได้เป็ นสามขั้นตอนคื อ
ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย โดยที่อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นนาเอาวัตถุดิบคือ สิ นแร่ เหล็ก มาถลุง
เป็ นวัตถุดิบพื้นฐานเพื่อส่ งต่อให้อุตสาหกรรมขั้นกลางนาไปแปรรู ปอีกทอดหนึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ข้ นั
กลาง ซึ่ งอุตสาหกรรมขั้นปลายจะนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จ ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กลวด
เหล็กแผ่น เป็ นต้น เป็ นดังรู ปที่ 2. 1
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รู ปที่ 2. 1 โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย[9]
ก. การผลิตเหล็กขั้นต้น
เป็ นการถลุงสิ นแร่ เหล็กให้เป็ นเหล็กดิบ (Pig Iron, Hot Metal) เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตเหล็กกล้า โดยนาสิ นแร่ เหล็กมาผ่านกระบวนการเผา (Sintering) การทาเป็ นเม็ด (Pelletization)
และการถลุ งตามลาดับ ในการถลุ งเหล็กเป็ นกระบวนการที่ใช้พลังงานและเงินลงทุนค่อนข้างสู ง
ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ได้มี 2 แบบ ได้แก่ เหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพรุ น (Sponge Iron หรื อ Direct
Reduced Iron) การถลุงเหล็กปั จจุบนั มี 3 วิธี ได้แก่
1. การถลุงโดยใช้เตาถลุงแบบพ่นลม (Blast furnace)
2. การถลุงเหล็กโดยวิธีลดออกซิเจนโดยตรง (Direct reduction)
3. การถลุงเหล็กโดยวิธี Direct smelting reduction
ข. การผลิตเหล็กขั้นกลาง
เป็ นการผลิ ตเหล็กกล้า โดยเหล็กกล้าที่ได้จะมีคาร์ บอนสู งสุ ดไม่เกิ น 1.7% (เหล็กกล้าไม่
เจือ) สามารถขึ้นรู ปได้ที่ อุณ หภู มิระหว่าง 800 ถึ ง 1,000 องศาเซลเซี ย ส เป้ าหมายของการผลิ ต
เหล็กกล้า เพื่อลดปริ มาณคาร์ บอนให้ได้ตามค่าที่ตอ้ งการ ลดธาตุฟอสฟอรัสและกามะถันให้เหลือ
น้อยที่สุด และลดออกซิเจนในเหล็กออกให้หมด และทาให้เหล็กเปราะในขณะใช้งาน กระบวนการ
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ผลิตเหล็กกล้าอาศัยการหลอมเหล็กและหล่อเหล็กตามลาดับ วัตถุ ดิบที่ใช้ได้แก่ เหล็กถลุง เหล็ก
พรุ น และเศษเหล็ก กระบวนการผลิตเหล็กกล้ามี 2 กระบวนการ คือ การใช้เตาออกซิ เจน และการ
ใช้เตาอาร์ คไฟฟ้ า น้ าเหล็กเมื่อผ่านกระบวนการหลอมเหล็กแล้วจะเข้าสู่ กระบวนการปรับปรุ ง
คุ ณภาพน้ าเหล็ก (Refining) แล้วจึงนามาผ่านกระบวนการหล่ อเหล็กแบบต่อเนื่ อง (Continuous
casting) ดัง
รู ปที่ 2. 2 กระบวนการหล่อเล็กแบบต่อเนื่อง คือ กระบวนการเทน้ าเหล็กที่ผลิตได้
ลงสู่ แม่พิมพ์ (Mold) อย่างต่อเนื่ องและแข็งตัวเป็ น “ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป” ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก
(Billet) เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) และเหล็กแท่งแบน (Slab) โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 2. 2 กระบวนการหล่อเหล็กแบบต่อเนื่อง[10]
ค. การผลิตเหล็กขั้นปลาย
กระบวนการผลิ ตเหล็กขั้นปลายเป็ นการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสาเร็ จรู ป (ที่ได้จากการ
ผลิ ตเหล็กขั้นกลาง) ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การรี ดร้อน การรี ดเย็น การเคลือบผิว การผลิต
ท่อเหล็ก การตีเหล็กขึ้นรู ป รวมไปถึงการหล่อเหล็ก เช่ น เหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรี ดร้อน
เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่นเคลื อบ เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน เป็ นต้น ซึ่ งจะนาไปใช้เป็ น
วัตถุ ดิบทางการผลิ ตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต่อเนื่ อง ผลิ ตภัณฑ์เหล็กขั้นปลายจาแนกได้เป็ น 3
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้น (Bar) เหล็กลวด (Wire rods)
และเหล็กโครงสร้างรู ปพรรณรี ดร้อน (HR section) วัตถุดิบที่ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ก่ ึ งสาเร็ จรู ปเหล็ก
แท่ง (Billet) หรื อเหล็กแท่งใหญ่ (Bloom) นามาผ่านกระบวนการรี ดเหล็ก (rolling mill) และการดึง
ลวด (Cold Drawing) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาว
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) ได้แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้อน เหล็กแผ่นรี ดเย็น
เหล็กกล้าไร้ สนิ มรี ดเย็น ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่นเคลือบต่างๆ โดยการนาผลิตภัณฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ปมา
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ขึ้นรู ปร้อน โดยวิธีการต่างๆ เช่น การรี ดร้อน (Hot Rolling) เหล็กที่ได้จากการขึ้นรู ปร้อนอาจนาไป
ลดขนาดลงหรื อขึ้นรู ปเย็น (Cold Forming) เช่น การรี ดเย็น (Cold Rolling) กระบวนการขึ้นรู ปเย็น
เป็ นต้น จะได้เป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรู ปเย็น กระบวนการต่อจากการขึ้นรู ปเย็น คือ การเคลือบหรื อ
การชุบผิวด้วยโลหะอื่นๆ เช่น ดีบุก สังกะสี ซึ่ งวิธีการชุบในน้ าโลหะหลอมละลาย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์เหล็กทรงอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างรู ปพรรณขนาดใหญ่ เช่น เหล็ก
คาน เหล็กรู ปฉาก และผลิตภัณฑ์เหล็กหล่อขึ้นรู ปต่างๆ [4]

รู ปที่ 2. 3 การผลิตเหล็กกล้าในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย[9]
จากรู ปที่ 2. 3 การผลิตเหล็กกล้าในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย[9] (Reheating Furnace)
เป็ นเตาเผาอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ งใช้ในการอบเหล็กเพื่อให้ได้อุณหภูมิพอเหมาะก่อนนาไปรี ด
เป็ นรู ปร่ างที่ตอ้ งการโดยอุณหภูมิภายในเตาอบประมาณ 1,000-1,250 องศา ในปั จจุบนั มักมีการใช้
งานเตาอบเหล็กแบบต่อเนื่ อง ( Continuous reheating furnace ) ซึ่ งจะมีการใส่ ชิ้นงานที่ตอ้ งการอบ
เข้าทางด้านหนึ่ งของเตา และจะมีการเคลื่อนที่ของชิ้ นงานตามความยาวของเตา เมื่อเลื่อนที่ภายใน
เตาจะมีการให้ความร้ อน ส่ งผลให้ชิ้นงานที่เคลื่อนที่เข้าไปมีการเพิ่มอุณหภูมิข้ ึนตามระยะทางที่
เคลื่อนที่ จนกระทัง่ ถึงทางออกของเตา ซึ่ งเตาที่นิยมใช้ในปั จจุบนั แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะการใส่ ของ
ชิ้ นงานโดยส าหรั บงานวิจยั นี้ ศึก ษาที่ การท างานของเตาแบบมีที่ ดัน(Pusher Furnace)ซึ่ งมีก าร
เคลื่อนที่ของชิ้นงานตามแนวขวางของเตาโดยการดันของ ชิ้นงานที่ใส่ ตามมา ดังนั้นจานวน ชิ้นงาน
ที่อยูภ่ ายในเตาจะมีลกั ษณะคงที่ลกั ษณะภายในของเตาเป็ นดังรู ปที่ 2. 4
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รู ปที่ 2. 4 Pusher Furnace[19]
โดยลักษณะการให้ความร้อนของเตาจะมีเทคนิคการให้ความร้อนภายในเตาด้วยเทคนิคเดียวกัน
คือใช้หวั เผา (Burner) ทาให้เกิดการเผาไหม้ระหว่างเชื้ อเพลิงที่เป็ นของเหลวหรื อแก็สกับอากาศ
หรื อแก็สออกซิ เจน

รู ปที่ 2. 5 เทคนิคการให้ความร้อนภายในเตา[28]
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3. แก๊สเชื้อเพลิง
เชื้ อเพลิ งในการเผาไหม้ที่ใช้งานกันทัว่ ไปนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ประกอบด้วย
เชื้ อเพลิ งแข็ง เชื้ อเพลิ งเหลว และเชื้ อเพลิ งแก็ส โดยค่าความร้ อนของเชื้ อเพลิ งแต่ละประเภทจะ
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2. 1
ตารางที่ 2. 1 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท [4]
ชนิดเชื้ อเพลิง
น้ ามันเตา
น้ ามันดีเซล
แก็สแอลพีจี (โพรเพน+บิวเทน)
แก็สธรรมชาติ (มีเทน)
ถ่านหิ น
ลิกไนต์
ฟื น

ค่าความร้อนสู ง(HHV)
10,000-10,800 kcal/kg
10,500-11,000 kcal/kg
24,000-32,000 kcal/Nm3
9,000-12,000 kcal/Nm3
4,500-7,500 kcal/kg
3,000-5,000 kcal/kg
3,000-4,000 kcal/kg

โดยการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผาเหล็กมีความเกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพของเตาเผาซึ่ งมีการ
แสดงดังสมการประสิ ทธิ ภาพของเตาดังนี้
ประสิ ทธิภาพของเตา (η) =

พลังงานความร้อนที่สะสมอยูใ่ นผลิตภัณฑ์
พลังงานทีสะสมในเชื้อเพลิง

=

เมื่อ

η
=
ประสิ ทธิภาพ (%)
Mp =
อัตราการป้ อนผลิตภัณฑ์ (kg/hr)
Mf
=
อัตราการใช้เชื้อเพลิง (kg/hr)
Cp
=
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์ (kJ/kg.C°)
dT
=
ความแตกต่างอุณหภูมิชิ้นงานเข้า=ออก(°C)
LHV =
ค่าความร้อนเชื้อเพลิง (kJ/kg)
ที่มา : การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง

(2.1)
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โดยในงานวิจยั นี้ ศึกษาที่เชื้ อเพลิงน้ ามันเตาและเชื้ อเพลิงแก็สจากถ่านหิ นด้วยเทคโนโลยี
การแปรสภาพถ่านหิ นเป็ นแก็ส(Coal Gasification)
น้ามันเตา (Fuel Oil) คือ เชื้ อเพลิงที่สาคัญที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใช้ง่าย ให้
ความร้อนสู งไม่มีข้ ีเถา ในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากน้ ามันปิ โตรเลียม น้ ามันเตามีราคาต่าสุ ด ชนิด
ของน้ ามันเตาที่ใช้ก็ข้ ึนอยู่กบั ประเภทเตาและหัวฉี ด บางชนิ ดก็ออกแบบสาหรับใช้กบั น้ ามันที่ขน้
มาก ๆ ได้ บางชนิ ดก็ตอ้ งใช้น้ ามันที่ใส น้ ามันเตาส่ วนใหญ่จะใช้กบั หม้อน้ า เตาเผาเตาหลอมใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่มนั เป็ นของเหลว จึงขนถ่ายง่าย เก็บง่าย และใช้ง่าย จัดเป็ นคู่แข่งที่สาคัญ
สาหรับเชื้อเพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊าซซึ่ งมีราคาแพงและขนถ่ายยาก น้ ามันเตาได้จากกากที่เหลือใน
การกลัน่ กากน้ ามันพวกนี้มกั หนื ดมาก จึงต้องผสมกับสารทาให้เจือจาง (Diluent) เพื่อให้ได้ความ
หนืด (Viscosity) และปริ มาณกามะถัน (Sulphur Content) ตามต้องการ Diluent ที่ใช้ก็ได้แก่ พวก
น้ ามันดี เซล หรื อองค์ประกอบหรื อน้ า มันก๊ าดคุ ณภาพต่ า โดยเหตุน้ ี จะเห็ นได้ว่าน้ า มันเตายิ่งใส
เท่ าไรก็ต้องใช้ Dilument ที่ มีราคาสู ง ในปริ มาณมากขึ้นราคาน้ า มันเตานั้นจึง ต้องแพงตามไป
ด้วย น้ ามันเตาที่จาหน่ายในประเทศไทยมีหลายชนิด ตั้งแต่ใสถึงข้นมาก [13] น้ ามันเตาที่ใช้ของ
โรงงานตัวอย่าง คือ น้ ามันเตา C หรื อ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2%sulphur) เป็ นน้ ามันเตาที่มีความ
หนืดปานกลาง เหมาะสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบการเผาไหม้และ
เครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจุบนั เป็ นเชื้อเพลิงที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมากที่สุด และมีราคา
จาหน่ายต่ากว่าน้ ามันเตาชนิดที่ 1 (เตา A) [14]
4. แก๊สซิฟิเคชัน
แก๊สซิ ฟิเคชัน หมายถึง กระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิง
แข็ง เช่น ถ่านหิ น ถ่านไม้ เป็ นต้น กับอากาศ แก๊สออกซิ เจน ไอน้ า แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อ
ส่ วนผสมของตัวทาปฏิกิริยาเหล่านี้ ในปฎิกรณ์ที่มีออกซิ เจนเพียง 1 ใน 3 ของปริ มาณออกซิ เจนที่
ต้องการสาหรับการเผาไหม้แบบปกติ ผลผลิตส่ วนใหญ่ของกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชันอยูใ่ นรู ปของ
แก็สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Gas หรื อ Producer Gas) หรื อแก็สชีวมวล ซึ่ งประกอบด้วยแก็ส
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) แก็ ส ไฮโดรเจน (H2) แก็ ส มี เ ทน (CH4) และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนที่ซบั ซ้อน (Complex hydrocarbons) เช่น C2H2 C2H4 รวมกันประมาณร้อยละ 38
และแก็สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 11 ส่ วนที่เหลื ออีกประมาณร้ อยละ 51 เป็ นแก็ส
ไนโตรเจน (N2) แก็สเชื้ อเพลิงสังเคราะห์ หรื อแก็สชีวมวลมีค่าความร้อนแตกต่างกันตามชนิด และ
คุณสมบัติของวัตถุดิบตลอดจนประเภทปฏิกรณ์ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์แก๊สที่ได้จากกระบวนการเหมาะที่
จะนาไปใช้เป็ นแหล่งพลังงาน หรื อ เป็ นวัตถุดิบเพื่อผลิตสารเคมี เชื้ อเพลิง เหลว และเชื้ อเพลิงแก๊ส
ชนิดอื่นๆต่อไป [35] ซึ่ งความแตกต่างจากระบบเผาไหม้สมบูรณ์ คือ ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์จะ
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เปลี่ ยนพลังงานในเชื้ อเพลิ งไปเป็ นพลังงานความร้อน ผ่านปฏิกริ ยาเคมีที่มี Oxygen (O2) อย่าง
เพียงพอ ในขณะที่ระบบ Gasification มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในเชื้ อเพลิงให้เป็ น
H2 และ CO (Syngas) มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ซึ่ ง Syngas นั้นสามารถนาไปเผาไหม้ในกระบวนการ
ถัดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ปริ มาณ O2 ที่ตอ้ งการใช้น้ นั น้อยกว่าการเผาไหม้แบบ
สมบูรณ์ถึง 30% ถึง 40%
เตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงมีการแบ่งลักษณะตามการป้ อนเชื้อเพลิงซึ่ งในการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ น
พบว่าการใช้เตาแก็สซิ ฟิเคชัน่ แบบ Fixed Bed Gasifier มีความเหมาะสมเนื่องจากขนาดของถ่านหิ น
และมีการใช้งานในการให้เชื้อเพลิงความร้อนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่ หลาย [16]
เตาผลิ ตแก็สแบบ Fixed Bed Gasifiers เชื้ อเพลิ งภายในเตา Gasifier มีตวั รองรับเช่ น
ตะแกรง จึงเปรี ยบเสมือนอยูก่ บั ที่ตลอดเวลา [17] มีลกั ษณะภายในเตาและช่วงอุณหภูมิดงั รู ปที่ 2. 6

รู ปที่ 2. 6 เตาแบบ Fixed Bed[18].
เตาผลิตเชื้อเพลิงจะสามารถแบ่งออกเป็ นทิศทางการป้ อนอากาศเข้าในเตา คือ
- การป้ อนอากาศเข้าทางด้านล่างขึ้นบน (Updraft Gasifier)
- การป้ อนอากาศสู่ โซนการเผาไหม้แล้วไหลลงล่าง (Downdraft Gasifier)
- การป้ อนอากาศเข้าทั้งสองด้าน(Twin-fire)
- การป้ อนอากาศเข้าในแนวขวาง (Crossdraft Gasifier)
แต่ละการป้ อนเชื้ อเพลิงจะมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน การป้ อนอากาศเข้าทางด้านล่างขึ้นบน
(Updraft Gasifier)อากาศจะถูกป้ อนทางด้านล่างไหลขึ้นด้านบนในขณะที่เชื้ อเพลิงจะเคลื่อนที่ลง
ด้านล่างลักษณะสวนทางกัน หรื อเรี ยกว่า Counetr Current Gasifier ซึ่ งจะมีประสิ ทธิ ภาพทางควา
ร้อนสู งแต่เมื่อแก็สออกจากเตาเผาผลิตแก็สอุณหภูมิโปรดิวเซอร์ แก็สจลดลง จะให้ส่ิ งเจือปนเช่ น
Tar และ Oil สามารถใช้กบั เชื้อเหลิงที่มีความชื้นสู งได้ เหมาะสาหรับนาไปใช้ผลิตความร้อน (ใช้ใน
หม้อน้ า เพื่อทดแทนน้ ามันเตา /LPG) การป้ อนอากาศสู่ โซนการเผาไหม้แล้วไหลลงล่าง (Downdraft
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Gasifier) อากาศไหลลงทิ ศ ทางเดี ย วกับ การไหลเลื่ อ นของเชื้ อ เพลิ ง จึ ง อาจเรี ย กว่า Co-Current
Gasifier เชื้ อเพลิ งที่ใช้ตอ้ งมีความชิ้นค่อนข้างต่า, ปริ มาณเถ้าต่า , ก๊าซที่ได้ค่อนข้างสะอาดเหมาะ
สาหรับนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงในเครื่ องยนต์สันดาปภายใน (เพราะมีปริ มาณน้ ามันดินต่า) [17]
5. Coal Gasification System
เป็ นเทคโนโลยี ถ่ า นหิ น สะอาดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เพื่ อ แปรรู ป ถ่ า นหิ น ให้ เ ป็ นแก็ ส เชื้ อ เพลิ ง
กระบวนการแบบรู ปถ่านหิ นจะเป็ นการเผาไหม้โดยการจากัดอากาศหรื อการออกซิ เดชัน่ ในถ่านหิ น
เพียงบางส่ วน แก็สเชื้ อเพลิงที่ได้จะถูกนามาทาให้สะอาดโดยการกาจัดมลพิษด้วยระบบต่างๆก่อน
นาไปใช้งาน โดยในยุคเริ่ มแรกระบบ Coal Gasification จะเป็ นแบบ Single Stage ซึ่ งแก็สเชื้ อเพลิง
ที่ได้จะไม่สะอาดเพียงพอ ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยได้พฒั นาเป็ น
แบบ Two Stage ซึ่ งแก็สเชื้อเพลิงที่ได้จะมีปริ มาณที่มากขึ้นและมีความสะอาดมากขึ้น ซึ่ งเหมาะสม
ที่ จะนาไปใช้ในการเผาตรงเช่ น ในอุตสาหกรรมเซรามิก หรื อนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งสาหรั บ
เครื่ องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิ ตไฟฟ้ าได้เทคโนโลยีการผลิ ตแก็สเชื้ อเพลิ งด้วยระบบแก๊สซิ ฟิ
เคชัน่ เกิดจากขบวนการปฏิกิริยาทางเคมีที่ซบั ซ้อนหลายขั้นตอนภายในเตาแก๊สซิไฟเออร์ จะเกิดการ
เผาไหม้ช้ นั ของถ่านหิ นที่กองซ้อนทับลงมา ซึ่ งสามารถแบ่งได้เป็ นชั้นของปฏิกิริยาดังรู ปที่ 2. 7

รู ปที่ 2. 7 การแบ่งส่ วนของภายในเตาแก๊สซิฟิเคชัน่ [5]
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: เป็ นโซนที่เพิ่มความร้อนให้กบั ไอน้ าและอากาศที่จะทาปฏิกิริยาทางเคมี
กับถ่านหิ น อุณหภูมิของกากขี้เถ้าลดลง
2. Oxidation layer : เป็ นโซนที่มี อุณหภูมิสูงที่ สุดเนื่ องจากการเผาไหม้ของเชื้ อเพลิ ง โดย
อากาศจะไปทาปฏิ กิริยากับเชื้ อเพลิ งแข็งที่ตกลงมาจาก Carbonization
layer ความร้อนที่เกิดขึ้นจะนาไปให้ความร้อนในปฏิกิริยาเคมีช้ นั ต่อไป
3. Reduction layer : ปฏิ กิริยาที่เกิ ดขึ้นเป็ นปฏิกิริยาดูดความร้ อน ดังนั้นอุณหภูมิของแก็สจึง
ลดลง และในชั้นนี้จะเกิดแก็ส H2 และ CO
4. Carbonization layer : ขั้นตอนนี้ถ่านหินจะแตกตัวออกเป็ นของแข็ง ของเหลว และแก็ส โดยถ่าน
หิ นจะเริ่ มเปลี่ ยนสภาพกลายเป็ นคาร์ บอนที่อุณหภูมิ 300°C และเมื่อ
อุณหภูมิเกิน 300°C สารระเหยจาพวกน้ ามันดินจะถูกแยกออกไป
5. Drying layer
: ในขั้นตอนนี้ ไอน้ าที่แทรกตัวอยูใ่ นถ่านหิ นจะโดนไล่ออกด้วยความร้อน
ที่มาจากโซนเผาไหม้ของเตาปฏิกรณ์ เพื่อให้เชื้ อเพลิงมีการเผาไหม้ดว้ ย
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด [5]
ระบบ แก็สซิ ฟิเคชัน่ จะมีส่วนประกอบใหญ่ๆ คือ
1. ผลิตแก็สซิ ไฟเออร์ (Gasifer)
2. ส่ วนกรองผง ฝุ่ น ขี้เถ้าออกจากแก็สซิไฟเออร์
3. ส่ วนลดอุณหภูมิ Cooling System ลดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับเครื่ องยนต์ หรื อหม้อต้มไอน้ า
4. เพิ่มเติม ที่จดั เก็บ หรื อใช้งานเช่นเครื่ องยนต์ตน้ กาลัง
1. Ash layer

รู ปที่ 2. 8 ระบบแก็สซิฟิเคชัน่ (Gasification System)[12]
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6. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับถ่ านหิน
ถ่านหิ นเกิดจากตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดาบรรพ์เป็ นเวลาอันยาวนาหลายๆล้าน
ปี จนตะกอนนั้น เปลี่ ย นสภาพไปจนมี อ งค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ เ ป็ นธาตุ ค าร์ บ อนที่ ร วมอยู่ก ับ
ไฮโดรเจน เรี ย กว่า ไฮโดรคาร์ บ อนที่ มี ส่ ว นประกอบคาร์ บ อนมาก และมี ธ าตุ อื่น ๆ ในการที่ มี
ไฮโดรเจนในสัดส่ วนที่น้อย ถ่ านหิ นจึงเป็ นของแข็งและขณะที่น้ ามันและแก็สซึ่ งมีสัดส่ วนของ
ไฮโดรเจนอยูม่ ากกว่าจะมีสถานะเป็ นของเหลวและแก็ส[20]
การจาแนกประเภทถ่านหิ นจะแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ ชนิดและศักดิ์ของถ่านหิน
1. ชนิ ด โดยอาศัยการศึ กษาระบบไมโครสโคปิ ก ของถ่านหิ นว่ามีอะไรเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาสามารถจาแนกย่อยได้อีก 3 แบบคือ
- วิทริ ไนต์ เกิดจากการเน่าเปื่ อยผุพงั ของพวกเปลือกไม้ เนื้อเยือ่ ของไม้ เป็ นพื้นฐาน
- เอ็กซิ ไนต์ เกิดจากการเน่าเปื่ อยผุพงั ของสาหร่ ายและพืชชั้นต่า
- อินเนอทิไนต์ ซึ่ งไม่สามารถจาแนกได้วา่ เกิดจากอะไรเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
2. ศักดิ์ เป็ นสมบัติที่สาคัญของถ่านหิ นซึ่ งแสดงถึงความเป็ นอิสระของการเปลี่ยนแปลง
เป็ นถ่ านหิ น ถ่ านหิ นที่มีศกั ดิ์ ต่าที่สุดคือ ลิกไนต์ ตามด้วยซับบิทูมินสั บิทูมินัส และ
แอนทราไซต์ ถ่านหิ นที่มีศกั ดิ์ต่ าจะใช้เวลาในการเกิ ดน้อยมีปริ มาณคาร์ บอนต่ าและ
ปริ มาณออกซิ เจนสู งเมื่อเทียบกับถ่านหิ นที่มีศกั ดิ์สูงกว่า ถ่านหิ นที่มีศกั ดิ์สูงกว่าจะให้
ค่าความร้อนสู งกว่าถ่านหินที่มีศกั ดิ์ต่า[35]
ตารางที่ 2. 2 ประเภทของถ่านหินตามศักดิ์
ศักดิ์ของถ่านหิ น
แอนทราไซต์
บิทูมินสั
ซับบิทูมินสั
ลิกไนต์
พิท

%ความชื้นรวม
1-3
3-15
15-25
20-50
35-60

%ปริ มาณสารระเหย %ค่าความร้อนสุ ทธิ
2-8
7,500
25-40
7,000
33-50
4,500
25-50
3,000
30-60
1,300
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รู ปที่ 2. 9 ประเภทของถ่านหิ น
การใช้ ประโยชน์
ถ่านหิ นสามารถนามาเผาไหม้เพื่อผลิ ตไอน้ าโดยใช้หม้อไอน้ า และไอน้ าทีได้อาจนาไป
ป้ อนให้กงั หันไอน้ าเพื่อผลิตไฟฟ้ า หรื อนาความร้อนจากไอน้ าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ตอ้ งการความร้ อนได้แต่การใช้ถ่านหิ นซึ่ งเป็ นเชื้ อเพลิงแข็งมีความไม่
สะดวกเท่ากับการใช้น้ ามันและแก็สเป็ นเชื้ อเพลิง เพราะว่าต้องมีระบบการจัดการที่มากกว่า ทั้งใน
เรื่ องการป้ องกันฝุ่ นละออง การควบคุมคุณภาพ การคัดขนาด การกองเก็บ การจัดการของเสี ยและ
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ น้ า และเสี ยง ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นที่สูงกว่า และมี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากถ่านหิ นมีราคาที่ต่ากว่า จึงทาให้เกิดความ
คุม้ ค่าในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน [20]
สถานการณ์ถ่านหินในประเทศไทย
ประเทศไทยมี ป ริ ม าณถ่ านหิ นส ารองมากกว่า 2,000 ล้า นตัน แหล่ ง ส่ วนใหญ่ จะอยู่ใ น
ภาคเหนือ เป็ นถ่านหิ นชั้นคุณภาพลิกไนต์ ซับบิทูมินสั บิทูมินสั และมีถ่านหิ นชั้นคุณภาพแอนทรา
ไซด์ในปริ มาณเล็กน้อย ไทยใช้ถ่านหินเป็ นแหล่งพลังงานร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานในประเทศ
ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสาคัญในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าถึงร้อยละ 81 ของปริ มาณการใช้
ถ่านหิ นในประเทศ และใช้ในอุตสาหกรรมปูนซี เมนต์มากถึงร้อยละ 14 ถ่านหิ นในประเทศส่ วน
ใหญ่จะมีปริ มาณเถ้าค่อนข้างสู ง (ร้อยละ 14 - 50) ปริ มาณกามะถันร้อยละ 1 - 7 ปริ มาณความชื้ น
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ร้อยละ 10 - 30 และค่าความร้ อนในช่ วง 2,500 - 5,500 กิ โลแคลอรี่ ต่อกิ โลกรัม แตกต่างไปตาม
แหล่ ง ถ่ า นหิ น การใช้ป ระโยชน์ ปั จ จุ บ ัน การใช้เ ทคโนโลยีถ่ า นหิ น สะอาดจ ากัด อยู่เ ฉพาะใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค้า เช่ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ปู น ซิ เ มนต์ อุ ต สาหกรรมผลิ ต
กระดาษคร๊ าฟ เป็ นต้น
ในการใช้ถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิ งมัก เกิ ดปั ญหาในเรื่ องของสิ่ ง แวดล้อมตามมา ดังนั้นจึง มี
ความจาเป็ นต้องหาเทคโนโลยีที่มี ช่วยท าให้ม ลพิษ การใช้ถ่ านหิ นลดลง เทคโนโลยีแต่ล ะชนิ ด
อาจจะมีความเหมาะสมต่อคุณสมบัติถ่านหิ นแตกต่างกันไป บางเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับถ่ านหิ นคุ ณภาพต่ าและสู ง ในขณะที่บางเทคโนโลยีสามารถใช้ได้เฉพาะถ่ านหิ นที่มีคุณภาพ
ค่อนข้างดี โดยปั ญหาที่พบและเป็ นที่กงั วลของประชาชนที่อยูใ่ กล้กบั สถานที่ที่มีการใช้ถ่านหิ นเป็ น
เชื้ อเพลิ งคื อ ปริ มาณของกามะถันหรื อซัลเฟอร์ โดยกามะถันจะพบในเชื้ อเพลิ งนั้น จะขึ้นอยู่กบั
แหล่งของเชื้อเพลิง โดยถ่านหิ นที่พบมีอยูห่ ลายชนิดซึ่ งถ่านหิ นที่มีคุณภาพดีเช่น แอนทราไซต์ หรื อ
บิทูมินสั พบว่ามีค่าซัลเฟอร์ ต่าหรื อมีค่าปริ มาณของซัลเฟอร์ ที่ใกล้เคียงกับน้ ามันเตาที่เป็ นเชื้ อเพลิง
หลักของโรงงานตัวอย่าง ข้อเสี ยของกัมมะถันที่พบคือ การก่อให้เกิดการกัดกร่ อน ซึ่ งจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างและหลังจากการเผาไหม้ การควบแน่ นในส่ วนที่เป็ นเย็นของปล่องไฟ อุปกรณ์อุ่นอากาศ
และแผงรับความร้อน และ ปริ มาณของขี้เถ้าจะสัมพันธ์กบั วัสดุอนินทรี ยห์ รื อเกลือที่อยูใ่ นเชื้ อเพลิง
ส่ วนระดับของขี้เถ้าในเชื้ อเพลิ งสกัดนั้น คือเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ขี้เถ้ามีผลกระทบกับการสึ กหกร่ อน
ต่อส่ วนปลายของหัวเผา และทาให้เกิดความเสี ยหายแก่อุปกรณ์วสั ดุทนความร้อนอื่นๆ เมื่อต้องอยู่
ในสภาวะอุณหภูมิสูงๆ ตลอดจนทาให้เกิ ดการกัดกร่ อนที่อุณหภูมิสูงและการชารุ ดของอุปกรณ์
ต่างๆ โดยสารพิษและมลพิษที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากที่กล่าวมาจะแสดงชนิดของมลสาร ลักษณะที่
ปรากฏ และปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิตแก๊สมีดงั ตารางที่ 2. 3
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ตารางที่ 2. 3 ชนิดและมลสาร[21]
ชนิดและมลสาร

ลักษณะที่ปรากฏ

มลสารหรื ออนุภาคขนาด

ฝุ่ น,ขี้เถ้า,เถ้าลอย,ผงถ่าน

เล็ก

องค์ประกอบที่ควบแน่น

องค์ประกอบโลหะอัล
คาไลน์โลหะหนัก
(Alikali Metal)
ออกไซด์ของไนโตรเจน
ซัลเฟอร์และคลอรี น
ทาร์ (Tar)

องค์ประกอบของโซเดียมและโปแตสเซียมที่เกิดในสภาวะกลายเป็ น
เถ้าหลอมกลายเป็ นแสลกหรื อ
มลภาวะกลายเป็ นไอ
เกิดมลภาวะอากาศโดยเกิดNOx
ระหว่างกระบวนการเผาไหม้

ปัญหา
ทาให้เกิดการกัดกร่ อนของ
ชิ้นส่ วนที่เป็ นโลหะในระบบ
และมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม
ทาให้เกิดการกัดกร่ อนชิ้นส่ วน
ของโลหะที่อุณหภูมิสูง,หลุด
ลอกของชิ้นผิวเคลือบโลหะ
เกิดมลภาวะของ NOx

บางส่ วนคงเหลือในเถ้าหนัก หรื อเกิด เกิดมลภาวะเกิดการกัดกร่ อน
การกลายเป็ นไอ,แก๊ส

โลหะ เช่น H2S HCL SOx

ของเหลวที่มีความหนืดสู ง ส่ วนใหญ่ ทาให้วาล์ว,ระบบการกรองอุด
เป็ นสารไฮโดรคาร์บอน

ตันและกัดกร่ อนชิ้นส่ วนโลหะ

จากชนิ ดของมลสารที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกจากจะเป็ นปั ญหาของระบบแล้ว จะเป็ นมลพิ ษ ของ
สิ่ งแวดล้อม การมีระบบทาความสะอาดจึงเป็ นเรื่ องสาคัญโดยระบบที่นิยมใช้ในปั จจุบนั เพื่อลด
ปั ญหาดังกล่าวสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 2. 4
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ตารางที่ 2. 4 การทาความสะอาดมลสารแต่ละชนิด [22]
ชนิดและมลสาร

ระบบทาความสะอาด
ไซโคลน

มลสารหรื ออนุภาคขนาดเล็ก

ระบบกรอง
ระบบสคับเบอร์

องค์ประกอบโลหะอัลคาไลน์โลหะหนัก

ระบบการควบแน่น

( Alikali Metal )

ระบบกรอง

ออกไซด์ของไนโตรเจน
ซัลเฟอร์และคลอรี น

ระบบสคับเบอร์
Selective Catalytic Reduction(SCR)
ระบบสคับเบอร์โดยใช้โซเดียมคาร์บอเนต
หรื อปูนขาวหรื อ lime scrubber
การแตกตัวในการใช้ความร้อน

ทาร์ (Tar)

การแตกตัวในการใช้สารเร่ ง
ระบบการควบแน่น
ระบบสคับเบอร์

ในการนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้จึงต้องมีการศึกษาถึงความคุม้ ค่าที่เกิดขึ้นโดยใช้
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ในการเปรี ยบเทียบการใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตาและเชื้ อเพลิงแก็สจากถ่าน
หิน
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหลังการเผาไหม้
เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาดหลังการเผาไหม้ (post-combustion) นี้ เป็ นการกาจัดมลพิษที่
เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ถ่านหิ น ก่อนที่จะถูกปล่อยออกสู่ สภาพแวดล้อม ซึ่ งมีท้ งั ที่อยูใ่ นรู ปของฝุ่ น
ละอองต่างๆ และก๊าซ เทคโนโลยีที่นามาใช้แก่ปัญหาในขั้นตอนนี้ได้แก่
- การกาจัดฝุ่ นละออง
เมื่อถ่านหิ นถูกเผาไหม้จะมีฝุ่นละอองต่างๆ เกิดขึ้นในกระบวนการ ดังนั้นเพื่อเป็ นการกาจัด
ฝุ่ นละอองดังกล่าว จะมีการใช้อุปกรณ์สาหรับการดักจับ ฝุ่ นละอองที่เกิดนี้ ซึ่ งโดยทัว่ ที่ใช้กนั อยู่
ได้แก่

24
ก. เครื่องดักฝุ่ นด้ วยไฟฟ้า (electrostatic precipitator) เป็ นการกาจัดฝุ่ นละอองโดยใช้
หลักการไฟฟ้ าสถิตย์ เมื่อฝุ่ นละอองเคลื่ อนที่ผา่ นสนามไฟฟ้ าจะทาให้ฝนละอองมี
ุ่
ประจุไฟฟ้ า และ
เมื่อเคลื่อนที่ผา่ นเข้าไปยังถังเก็บ ซึ่ งมีประจุไฟฟ้ าขั้วตรงข้ามกับฝุ่ นละอองๆ ก็จะถูกดูดให้ติดกับ
แผ่นรวบรวม (collector plates) ที่อยูภ่ ายในถังเก็บฝุ่ น ระบบนี้ถือว่ามีประสิ ทธิภาพสู งมากในการดัก
จับฝุ่ น

รู ปที่ 2. 10 เครื่ องดักฝุ่ นด้วยไฟฟ้ า (electrostatic precipitator)
ข. เครื่องแยกฝุ่ นแบบลมหมุน (cyclone Separator)
เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกฝุ่ นละอองออกจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน โดย
ใช้หลักของแรงเหวีย่ งเพื่อให้ก๊าซซึ่ งมีฝนละอองผสมอยู
ุ่
เ่ กิดการหมุนตัว จะทาให้ฝุ่นละอองซึ่ งมี
น้ าหนักมากกว่ารวมตัวกันและถูกแยกออกมา สามารถใช้ร่วมกับหม้อไอน้ าแบบฟลูอิดไดซ์เบด
หรื อกับหม้อไอน้ าแบบ pulverized coal

รู ปที่ 2. 11 เครื่ องแยกฝุ่ นแบบลมหมุน (cyclone Separator)
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ค. เครื่องกรองฝุ่ นแบบถุงกรอง (bag filter) เป็ นอุปกรณ์ที่มีถุงกรองเป็ นตัวกรองแยกฝุ่ น
ละอองออกจากก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิ น

รู ปที่ 2. 12 เครื่ องกรองฝุ่ นแบบถุงกรอง (bag filter)
3.2 การกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
เป็ นกระบวนการกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมก๊าซทิง้
หลังการเผาไหม้โดยการฉี ดส่ วนผสมของน้ ากับหิ นปูนเข้าไปทาปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ที่ผสมอยูใ่ นก๊าซทิ้งนั้น ผลของปฏิกิริยาดังกล่าวจะทาให้เกิดการรวมตัวและตกตะกอนเป็ น
ยิบซัม ซึ่งเป็ นสารประกอบที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
เทคโนโลยีการจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) ออกจากก๊าซที่เกิดขึ้นจากการ
เผาไหม้ หรื อจากก๊าซเชื้อเพลิง (Flue Gas) ที่เกิดจากขบวนผลิต ก่อนปล่อยออกสู่ บรรยากาศ เรี ยก
ขบวนการนี้ วา่ Flue Gas Desulfurization (FGD) โดยการทาปฏิกิริยาระหว่าง Flue Gas กับน้ าปูน
หรื อหิ นปูนทั้งในรู ปของการฉี ดพ่นฝอยหรื อใส่ เข้าไปเป็ นของเหลว ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดซัลเฟต
หรื อซัลไฟต์ข้ ึนเป็ นของแข็ง คือ ยิปซัม่ สังเคราะห์ (Synthetic Gypsum) สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ เช่น ถมที่ หรื อทาแผ่นยิปซัม วิธีการนี้สามารถลดซัลเฟอร์ได้ 80-90% แต่ไม่สามารถลดปริ มาณ
ออกไซด์ของไนโตรเจนได้ จึงต้องมีระบบกาจัดของเสี ยที่เกิดจากระบบกาจัด (Scrubber) อีกด้วย
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รู ปที่ 2. 13 Flue Gas Desulfurization (FGD)
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ตัวชี้วดั ความคุ้มค่ าของโครงการ( Indicators of Project Worth )
ตัวชี้ วัดความคุ ้ม ค่ า ของโครงการ มี ค วามส าคัญ อย่า งมากต่ อการตัดสิ นใจที่ จ ะรั บ หรื อ
ปฏิเสธโครงการที่กาลังพิจารณาอยู่ หรื อนามาใช้สาหรับเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นใจในการลงทุน
( investment decision criteria ) ทั้งนี้ เพราะตัวชี้ วดั ความคุม้ ค่าของโครงการสามารถบ่งบอกได้วา่
โครงการแต่ละโครงการมีความคุ ม้ ค่าต่อการลงทุนหรื อไม่ และยังสามารถบอกให้ทราบถึงลาดับ
ความสาคัญของโครงการได้อีกด้วย
ผังกระแสเงินสด (Cash Flow Diagramming)
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ กระแสเงินสดเข้า
หรื อรายรับ และกระแสดเงินสดออกหรื อรายจ่าย ในการเขียนกระแสเงินสดแต่ละจุดเวลานั้นจะต้อง
มีการรวมรายรับและรายจ่ายเข้าด้วยกันให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิเพียงค่าเดียว
Net Cash Flow
=
รายรับ รายจ่าย
(2.2)
การวิเคราะห์ มูลค่ าปัจจุบันของโครงการ ( Present Worth Analysis)
การคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของโครงการ ซึ่ งเรี ยกว่า Present Value (PV) หรื อ Net Present
Value (NPV) ซึ่ งเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการมาใช้ในการ
เลือกทางเลือกของโครงการที่มากกว่า 1 ทางเลือกได้
การตัดสิ นใจใช้ วธิ ี วิเคราะห์ ส่วนเพิม่ ( Incremental analysis )
คือ เทคนิ คการเปรี ยบเทียบเลือกระหว่าง 2 ทางเลือก เน้นผลต่างระหว่างรายได้
และค่าใช้จ่าย ที่ตรงกรณี การตัดสิ นใจ ข้อมูลที่ตรงกับการตัดสิ นใจ คือ รายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิ ด ขึ้ นในอนาคต อาจใช้ก ับ ปั ญหาต่ า งๆ เช่ น การลงทุ นในโครงการย่อ ย การตัด สิ นใจซื่ อ
เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
มีคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องคือ
 Relevant Cost = ปั จจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนทางเลือก ซึ่ งเราจะต้อง
นามาพิจารณาด้วย
 Opportunity Cost (ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส) = ต้นทุนที่สูญเสี ยไปเมื่อเราเปลี่ยน
ทางเลือกไปเลือกทางเลือกอันใหม่ ซึ่งเราจะต้องนามาพิจารณาด้วย
 Sunk Cost = ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นไปแล้ว ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่มีทางเอา
กลับคืนหรื อเปลี่ ยนแปลงไปได้ ดังนั้น (ไม่นา Sunk Cost มาพิจารณาใน
Incremental Analysis)
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ในการประเมิ นต้นทุ นและผลตอบแทนของโครงการนั้นจะต้องพิจารณาเฉพาะต้นทุนและ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่ม (Incremental) อันเกิ ดจากการใช้ปัจจัยผลิตหรื อผลผลิตส่ วนเพิ่ม ซึ่ ง “ส่ วน
เพิ่ม” คือ ความแตกต่างระหว่างปั จจัยผลิตและผลผลิต กรณี ที่มีโครงการ (with project) กับกรณี ไม่
มีโครงการ (without project)
1. การเปรี ยบเทียบโครงการโดยวิธีส่วนเพิ่มของมูลค่ าปั จจุ บัน(Incremental Analysis in
Present Worth)
การเปรี ยบเทียบโครงการที่มีการลงทุนไม่เท่ากัน มักนิยมเปรี ยบเทียบจากส่ วนต่างของการ
ลงทุน และส่ วนต่างของรายได้ โดยนาเอาโครงการที่ลงทุนมากกว่าเป็ นตัวตั้งลบด้วยโครงการที่
ลงทุนต่ากว่า (ถ้าอายุของโครงการไม่เท่ากันจะต้องยืดให้อายุเท่ากันก่อน) แล้วนาส่ วนต่างเหล่านั้น
มาหามูลค่าปั จจุบนั ส่ วนการตัดสิ นใจนั้น
- ถ้ามูลค่าปั จจุบนั ที่คานวณได้มากกว่าศูนย์ จะเลือกโครงการที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า
- ถ้าน้อยกว่าศูนย์จะเลือกโครงการที่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
2. อัตราผลตอบแทนส่ วนเพิ่ม ( Incremental Internal Rate of Return )เนื่องจากในการ
ลงทุ นแต่ละโครงการจานวนเงิ นที่ใช้ไม่เท่ากัน ในการวิเคราะห์โดยวิธีอตั ราผลตอบแทนภายใน
จะต้องคานึงถึงจานวนเงินลงทุนด้วยโดยการวิเคราะห์จาก อัตราผลตอบแทนส่ วนเพิ่ม
( Incremental Internal Rate of Return ) ขั้นตอนในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ขั้นตอนในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1. โครงการที่มีรายได้ จะเรี ยงลาดับโครงการจากการลงทุนน้อยไปหามาก มีข้ นั ตอนดังนี้
2.1.1. หาอัตราผลตอบแทนภายในของทุ กโครงการ และตัดโครงการที่ มี อตั รา
ผลตอบแทนภายในต่ากว่า MARR ออก
2.1.2. เอาโครงการที่ลงทุนน้อยที่สุดและมี IRR มากกว่า MARR เป็ นฐานเพื่อ
วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มของโครงการที่ลงทุนในลาดับต่อไป
2.1.3. หาอัตราผลตอบแทนส่ วนเพิ่ม ให้ A เป็ นโครงการที่ลงทุนน้อย B เป็ น
โครงการที่ลงทุนมากกว่า ถ้า IRRB-A  MARR เลือกโครงการที่ลงทุนมาก
(B) ถ้า IRRB-A < MARR เลือกโครงการที่ลงทุนน้อย ( A ) ทาเช่นนี้ จนหมด
โครงการที่พิจารณา
2.2. ในกรณี โครงการที่มีค่าใช้จ่ายเป็ นส่ วนมาก จะไม่ทาในขั้นตอนที่ 2.1.1 จะเริ่ มทาใน
ขั้นตอนที่ 2.1.2 เลย เกณฑ์การตัดสิ นใจก็เช่นเดียวกับโครงการที่มีรายได้ [23]
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3. การวิเคราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความไว คือการศึกษาความไวของปั จจัยต่างๆ ของโครงการที่มีต่อปั จจัยหลัก
เช่น ผลกาไรหรื ออีกนัยหนึ่ งเป็ นการศึกษาผลกระทบต่อปั จจัยหลักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยตัวแปรต่างๆ ของโครงการ เช่ น อัตราผลตอบแทนต่าสุ ดที่กาหนดไว้ต่อปี (MARR) จากที่
ประมาณการไว้ที่ 10% แต่เปลี่ยนไป +1% หรื อ -1% ต่อปี ค่าเทียบเท่าเงินปั จจุบนั สุ ทธิ ของผล
กาไรของโครงการจะเป็ นอย่างไร ยังคุม้ ค่าต่อการลงทุนหรื อไม่ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงค่า MARR
ดัง กล่ า วท าให้ ค่ า เที ย บเท่ า เงิ น ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ข องผลก าไรเปลี่ ย นแปลงไปมาก แสดงว่ า ปั จ จัย
MARR มีความไวสู ง ถ้าเปลี่ยนแปลงน้อยหรื อไม่เปลี่ยนแปลงเลย แสดงว่าปั จจัย MARR มีความ
ไวต่ าหรื อไม่มีความไวเลย นอกจากปั จจัยเรื่ อง MARR เรายังสามารถศึกษาหาความไวของปั จจัย
อื่นๆ ของโครงการ เช่น รายได้ ต้นทุนดาเนิ นการ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย อายุของ
โครงการ มูลค่าซากของทรัพย์สินในโครงการ และอื่นๆการวิเคราะห์ความไวโดยกาหนดให้หาค่า
เทียบเงินปั จจุบนั สุ ทธิ ของผลกาไรเมื่อปั จจัย คือปริ มาณการผลิตต่อปี เปลี่ยนแปลงค่า ในกรณี ทวั่ ๆ
ไปการวิเคราะห์ความไวสามารถศึกษาความไวของปัจจัยอื่นๆ ได้ดงั ต่อไปนี้[24]
1. รายได้หรื อราคาขายต่อหน่วย
2. ต้นทุนดาเนิ นการหรื อต้นทุนแปรผันต่อหน่วย
3. อัตราผลตอบแทนต่าสุ ดต่อปี ที่กาหนดไว้
4. อายุโครงการ
5. ปัจจัยอื่นๆ
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2.2

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

ภาษาอังกฤษ
- Anne-Gae¨lle Collot (2006)
การจับคู่เทคโนโลยีแก๊สซิ ฟิเคชัน่ กับถ่านหิ น เพื่อผลิตเป็ นไฮโดรเจน โดยไฮโดรเจนที่ได้
จะนาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าหรื อเป็ นสารตั้งต้นของสารเคมี เครื่ องแกสิ ไฟเออร์ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท entrained flow, fluidised bed และ fixed bed gasifiers ที่มีการใช้อยูท่ ว่ั ไป
กระบวนการแกสิ ฟิเคชัน่ เป็ นกระบวนการที่เกิ ดปฏิ กิริยาของเชื้ อเพลิ งแข็งกับอากาศ,ออกซิ เจน,
คาร์บอนไดอออกไซด์,ไอน้ า เกิดการผสมรวมกันที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 700 องศาเซลเซี ยส สิ่ งที่ได้
จะเป็ นแก็สที่ มีความเหมาะสมในการเป็ นแหล่งพลังงาน ซึ่ งส่ วนประกอบของแก็สที่เกิ ดขึ้นจะมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั 1.ส่ วนประกอบหรื อศักดิ์ของถ่านหิ น 2.ขนาดของถ่านหิ น 3. การใส่
อากาศหรื อออกซิ เจน 4.เงื่อนไขของกระบวนการแกสิ ฟิเคชัน่ (อุณหภูมิ,ความดัน,อัตราความร้อนที่
ให้และช่ วงเวลา) 5.โครงสร้ างของเครื่ องแกสิ ไฟเออร์ ตัวเลือกถ่ านหิ นเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
เนื่องจากมีความยืดหยุน่ น้อยด้วยเงื่อนไขข้อจากัดทางเศรษฐกิจ,ถ่านหินที่ใช้ตามท้องถิ่นต่างๆ เราจึง
ควรมีการประยุกต์เทคโนโลยีแกสิ ฟิเคชัน่ ให้มีความเหมาะสมกับถ่ านหิ น แกสิ ไฟเออร์ แบบแรก
entrained flow แกสิ ไ ฟเออร์ แบบนี้ เ ป็ นการใส่ ถ่ า นหิ นได้ท้ งั แบบเปี ยกและแบบแห้ง โดยการ
ดาเนิ นการที่อุณหภูมิสูง 1200-1600 องศาเซลเซี ยสความดันที่ 2-8 เมกะปาสคาล แก็สที่ออกจา
กระบวนนี้ มีความต้องการที่ให้เกิ ดการเย็นตัวลงก่ อนที่จะทาความสะอาดแก็ส กระบวนการนี้ มี
ความยากกว่า กระบวนการอื่ นจากการศึ ก ษาและทดลองในหลายชนิ ดถ่ า นหิ นพบว่า ถ่ า นหิ น ที่
เลือกใช้คือถ่านหิ นต้องมีปริ มาณเถ้าน้อย ค่ามากที่สุดของเถ้าจะกาหนดได้จากการออกแบบเตา โดย
ค่าของอุณหภูมิของเถ้าต้องต่ ากว่าอุณหภูมิการดาเนินการคือ 1,400-1600 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิ
ความหนื ดของเถ้าขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของ SiO2/Al203 แบบที่สอง fluidised bed เป็ นกระบวนการที่
อุณหภูมิต่า (800-1,050 องศาเซลเซี ยส)ต้องการถ่ านหิ นที่มีค่าการหลอมละลายของเถ้าที่สูงกว่า
อุณหภูมิดาเนิ นการของระบบ เป็ นการป้ องกันการรวมกลุ่มกันของเถ้า และถ่ านหิ นที่เลือกต้องมี
ปริ มาณคาไลน์ที่สูง มีดชั นี ค่าการพองตัวของถ่านหิ นที่ต่า ยอมรับถ่านหิ นที่มีค่าปริ มาณซัลเฟอร์ ที่
สู งได้เพราะสามารถเก็บในส่ วนด้านล่างของเครื่ องได้มากกว่า 90% ด้วยการใช้ตวั ดูดซับ แบบที่สาม
fixed bed gasifiers เป็ นกระบวนการที่เหมาะสมกับการใช้เชื้ อเพลิงแข็งด้วยขนาด 5-80 มิลลิเมตร
เป็ นการผสมกันของไอน้ าและออกซิ เจนจากทางด้านล่างเป็ นการสวนทางกันของอากาศและถ่าน
หิน เวลาในเครื่ อง 15-60 นาที ที่ความดันสู งแต่ถา้ ที่ความดันบรรยากาศจะต้องใช้เวลาหลายชัว่ โมง
เครื่ องแกสิ ไฟเออร์ ที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั การออกแบบตามลักษณะของถ่านหิ น ความแตกต่างของถ่านหิ น
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ในเตา BGL อยูท่ ี่มากกว่า 50% และ Lurgi 5% เป็ นการป้ องกันการหลอมเหลวเข้าด้วยกันของ
อนุ ภ าค ชนิ ด ของถ่ า นหิ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การออกแบบเครื่ อ งแกสิ ไ ฟเออร์ ,การด าเนิ น การและ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง ถ่านหิ นทุกชนิ ดสามารถใช้ในการผลิตไฮโดรเจนได้โดยกระบวนแกสิ ฟิ
เคชั่ น เป็ นสิ่ งที่ ดี ที่ สุ ดเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ การใช้ ถ่ า นหิ น ด้ ว ยวิ ธี อื่ น รวมไปถึ ง การจัด เก็ บ
คาร์บอนไดออกไซด์
- S.Dasappa ,H.V. Sridhar, G. Sridhar,et al. (2003)
เป็ นการศึกษาการใช้ biomass gasifier โดยมีการเรี ยกโดยรวมว่า bio-energy package โดย
แบ่งออกเป็ นสองกรณี คือ ที่ อุณหภูมิต่า และอุณหภูมิสูงตามความต้องการของโรงงานโดยระบบ
แก๊สซิ ฟิเคชัน่ ประกอบด้วยส่ วนเปิ ดด้านบนทาจากเซรามิกส์ ระบบทาความสะอาดและระบบทา
ความสะอาดมี การทางานในระบบได้ตามความต้องการโดยส่ วนประกอบอื่นเช่ นส่ วนของการ
ขนส่ งเชื้ อเพลิ ง ส่ วนน้ า ในการท าความสะอาดน้ า ในการหล่ อเย็นและส่ วนอัตโนมัติใ นการเปิ ด
ทางาน การปิ ดและระบบควบคุมเชื้อเพลิงซึ่ งในที่น้ ีใช้เป็ นดอกไม่อบแห้ง การประยุกต์ที่อุณหภูมิต่า
แทนที่น้ ามันดีเซลในช่วง 125-150 l/h แก๊สจาก 500 kg/h ระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ คือท่อส่ วนการเผา
ไหม้แก็สสังเคราะห์ใน chamber คล้ายกับการเผาไหม้ของดีเซล การประยุกต์ที่อุณหภูมิสูงเพื่อเตา
หลอมอุณหภูมิในช่วง 873-1200 k biomass ทีใช้ 500kg/h แทนที่ 2000 ลิตรของน้ ามันดีเซลหรื อ
LDO ต่อวัน package นี้ ใช้ แก๊สซิ ฟิไฟเออร์ ที่ 16 หัวเผาและเตา 8 เตา ตามความแตกต่างของ
อุณหภูมิที่ตอ้ งการ การดาเนิ นการที่มากกว่า 140 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ดว้ ยโหมดการทางานที่มากกว่า
4000 ชั่วโมง เพื่ อดาเนิ นการแทนที่ น้ า มันประโยชน์ จะเป็ นทั้ง ในทางเศรษฐศาสตร์ และทาง
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งการเปรี ยบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ จากการเปรี ยบเทียบพื้นฐานของ mass balance
น้ ามัน 1 ลิ ตรแทนที่ดว้ ยเชื้ อเพลิ งจากชี วมวล 3.5 กิ โลกรัม โดยผลจากการการแทนที่ปรากฏว่า
สามารถเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้จ่ายเชื้ อเพลิงน้ ามันได้ 0.3 usd/l เทียบที่น้ ามันดีเซล จากการ
วิเ คราะห์ ว ฏั จัก รชี วิต ของระบบการด าเนิ น การ การวิเ คราะห์ ท างเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งตัว แปรที
เปลี่ยนไปคือ ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน ทางด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถประหยัดสุ ทธิได้ 6300 ตัน
- MURAT DERVISOGLU, O¨NER HORTAC SU (1998)
การดาเนิ นการทดลองเครื่ องแก๊สซิ ไฟเออร์ ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร กับโรงงานเซรา
มิกส์ การศึกษาจากสิ่ งที่มีผลกระทบ ความดันอากาศ,อุณหภูมิไอน้ าเพื่อให้ค่าความร้อน ทดลองที่
65 gasification ที่มาตรฐานของการผสมถ่านหิ น เชื้ อเพลิงให้ค่าความร้อนที่ 1100-1400 cal/liter
การให้ค่าความร้ อนเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% ด้วยค่าที่เปลี่ยนแปลงไป 3 กระบวนการเพื่อค่าที่ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น ที่ค่าความดันอากาศ 43 cm ของน้ า อุณหภูมิไอน้ าที่ 55 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิ
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ผลิตแก๊สออกมาที่ 160 องศาเซลเซี ยสเป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการทดลอง การได้ค่าที่ดี
ที่สุดเพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ของแก๊สซิฟิเคชัน่
- Feng Duan, Baosheng ,JinYaji Huang, Bin Li (2010)
การศึกษาถึ งถ่านหิ นบิทูมินสั ด้วยการใช้เตาแบบ fluidized - bed (CFB) ผลกระทบของ
ปริ มาณสัมพันธ์ , อัตราส่ วนไอน้ า / ถ่านหิ น และอุณหภูมิที่อุ่นของ แก๊สซิ ไฟเออร์ ในลักษณะเป็ น
แก็ส ถ่ านหิ นมี การศึ กษาทางาน ผลการทดลองพิสูจน์ความเป็ นไปได้ของอากาศที่ อุณหภูมิสู ง /
กระบวนการอบไอน้ าเป่ าแก็สค่าความร้อนต่าที่ลดลงจะเพิ่มขึ้น 21%, เมื่ออุณหภูมิอุ่นของแก๊สซิ ไฟ
เออร์ จะเพิ่มขึ้น 400 - 700 องศาเซลเซี ยส. ส่ วนประกอบของสารสังเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามอุณหภูมิของแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริ มาณอัตราส่ วนปริ มาณสัมพัทธ์อุณหภูมิ H2
ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นช่วงแรกและ ลดลง CH4 ความเข้มข้นลดลงและ CO และ CO2 ความเข้มข้นที่
เพิ่มขึ้นช่ วงแรกและแตกต่างกันเล็กน้อยในขั้นตอนที่สองเนื่ องจากอุณหภูมิของแก็สคงที่กบั การ
เพิ่มขึ้นของไอน้ า /อัตราส่ วนถ่านหิ นเป็ นแก็ส อุณหภูมิของแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มที่
ลดลง CH4 ความเข้มข้นของแก็สยังคงอยูไ่ ม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไปความเข้มข้นของCO2ลดลง
และ H2 เพิ่มความเข้มข้นในช่ วงแรกและลดลงในขณะที่ CO2 ความเข้มข้นแสดงแนวโน้มตรงข้าม
ของ H2 บ่งชี้ วา่ อุณหภูมิแก็สเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นแก็สถ่านหิ นตัวแปรของ
อัตราส่ วนที่เท่ากันและไอน้ า / อัตราส่ วนถ่านหิ นที่มีอยูใ่ นช่วงการดาเนินงานที่ดีที่สุดที่ช่วงนี้ ถ่าน
หิ นแสดงให้เห็นถึงข้อดีของแก็สในค่าความร้อนที่ต่ากว่าประสิ ทธิ ภาพของแก็สเย็นและการแปลง
คาร์ บอนสาหรั บกระบวนแก็สจากถ่านหิ นบิทูมินสั ในการเปรี ยบเทียบกับทั้งสองประเภทอื่น ๆ
ของ แก๊สซิ ฟิเคชัน่ โดยใช้ถ่านหิ นบิทูมินสั จีนเป็ นแก็สที่มีแรงดันลดลง ปริ มาณคาร์ บอน ของเถ้า
ลอยที่ดีมาก
- Chihiro Fushimi, Mitsuhiro GotoMitsuhiro Goto, Atsushi Tsutsumi,et al. (2003)
จากน้ าหนักของถ่านหิ นตัวอย่างและน้ าหนักโมเลกุลแก็สที่ต่า (H,CH4,CO2และ CO) ในไอ
น้ าและการกลัน่ สลายของถ่านหิ น Yallow Brown และซับบิทูมินัสมีการวัดค่าความสมดุ ลของ
อุณหภูมิจาก Micro GC และ Mass spectrometer เพื่อตรวจสอบกลไกการเกิดปฎิกิริยาของไอน้ าใน
แก็สซิ ไฟเออร์ ด้วยการให้ความร้ อนอย่างรวดเร็ ว 100k/s ส่ งผลให้แก็สที่ได้จากกระบวนการ
สมบูรณ์คือประกอบด้วย H2และCO2พลังงานทางเคมีที่ได้สามารถเป็ นพลังงานไฮโดรเจนและมี
ประสิ ทธิ ภาพที่เกิดการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจากการวัดพบว่า ที่อตั รา
การให้ความร้อนต่ามากกว่า 625K เกิดการสลายตัวของโครงสร้างและเกิด CO2 ที่อุณหภูมิมากกว่า
1023 K ผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ทาร์ ,CO2, CO และ CH4 การเกิดปฏิกิริยากับน้ าที่อุณหภูมิมากกว่า 827
K จะเกิดการลดลงของ CO และลด H2 และ CO2 ไอน้ าที่เกิดขึ้น 1023 K เกิดการลดลงของ CO ใน
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ส่ วนการกลัน่ สลายมี CO อยูถ่ ึงประมาณ 40-70% และการแปลงเป็ น CO2อย่างสมบูรณ์ดว้ ยไอน้ า
จากแก็สซิ ฟิเคชัน่ ปริ มาณของ CO มีการเพิ่มขึ้นตามการให้ความร้อนอย่างรวดเร็ ว โดยปฏิกิริยา
เปลี่ยนน้ าเป็ นแก็สมีอิทธิ พลต่อการเกิดแก็สของผลิตภัณฑ์
Thomas w.Marrero ,Brendan P. McAuley, William R. Sutterlin,et al. (2004)
การวิเ คราะห์ โ ลหะหนัก ในกากตะกอนในกระบวนการเปลี่ ย นของแข็ง เป็ น แก็ ส ด้ว ย
เชื้ อเพลิงที่ให้คือเชื้ อเพลิงไบโอที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 mm. โลหะหนักที่เป็ นผลิตผลออกมา
จากแก๊ ส ซิ ฟิ เคชั่น จากการตรวจสอบที่ ส ามส่ วนคื อ 1. กากของถ่ า นในแก็ ส ซิ ฟิ เคชั่น 2.ส่ วน
ของเหลวที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นที่250 ml 3.ส่ วนกรอง 5 g.ขนาด 1-2 mm.ของเม็ดถ่าน พบ
arsenic ในปริ มาณมากกว่า 1% เล็กน้อยตรวจจับได้ใน แก็สที่ปล่อยทิ้งพบ Mercury (ปรอท) ใน
ปริ มาณมากในของแข็งในแก๊สซิ ไฟเออร์แต่ปรอทส่ วนมากจะถูกกรองออกไปจากกากตะกอน จะมี
การออกมาเป็ นละอองของเหลวเล็กน้อยเล็กน้อย โลหะหนักในถ่านมีความเข้มข้นของกรดไนตริ ก
ที่ 50% ท าการตรวจหาของโลหะหนั ก ต่ า งๆด้ ว ยแก็ ส โครมาโทกราฟฟี เป็ นปริ มาณ Cd
13.1±4.1%,Sr 16.9±2.1% ,Cs 44.8±1.6% ,Co 34.5±2.44% ,As 61.2±3.8% ,Hg 35.6±14.4% ,Cu
22.6±5.0%
- C.L. Penniall , C.J. Williamson (2009)
ศึ ก ษาความเป็ นไปในศัก ยภาพการแปรสภาพของแข็ง เป็ นแก็ ส ในประเทศนิ วซี แลนด์
อุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือการตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการ
ติดตั้งแก๊สซิ ฟิเคชัน่ เป็ นพื้นฐานการให้พลังงานในอุตสาหกรรมนิวซี แลนด์ไม้แปรรู ป ศึกษาที่การ
ให้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ าในโรงเลื่อย, แผ่นไม้อดั พืช (LVL) ไม้ลามิเนตและไฟเบอร์
บอร์ ดความหนาแน่นปานกลาง(MDF)มีการใช้แก๊สซิ ฟิเคชัน่ กับเชื้ อเพลิงชีวมวลได้แก็สที่มีคุณภาพ
ดีเนื่องจากการติดเครื่ องแก็สซิ ฟิเคชัน่ สองคอลัมภ์คู่กนั พบว่ามีความเหมาะสมในการใช้งานกว่าการ
ใช้อากาศเป่ าเข้าไปในเครื่ องแก็สซิ ฟิเคชัน่ เพียงอย่างเดียว ในราคาที่คุม้ ทุนสาหรับการผลิตไฟฟ้ า
MDFและ LVL ช่วงการผลิตอยูท่ ี่ 4-8.9 C / kWh ในขณะที่ โรงเลื่อยอยูท่ ี่ 11.6 C / kWh การศึกษา
เปรี ยบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ สถานการณ์ที่ได้เปรี ยบทางเศรษฐศาสตร์ ที่สุดคือในส่ วนของ MDF
ตามด้วย LVL mill B ,LVL mill Aและโรงเลื่อยตามลาดับข้อเสี ยเปรี ยบทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้น
เกิดจากการที่เชื้อเพลิงชีวมวลมีความชื้ นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการทาให้เชื้ อเพลิงแห้งก่อน เมื่อมีการ
เปรี ยบเทียบโครงการการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกในนิวซีแลนด์ประกอด้วย พลังงานจากน้ า
ลมและความร้อนจากใต้พ้ืนดินกับแก็สซิ ฟิชัน่ พบว่ามีความเหมาะสมที่จุดคุม้ ทุนตามช่วงที่กล่าวมา
ข้างต้น การเลือกการให้พลังงานที่เหมาะสมยังเป็ นการทาให้เกิ ดการผลิตไฟฟ้ าได้ปริ มาณมากขึ้น
และมี ศ กั ยภาพเนื่ องจากเป็ นการลดค่ าของจุ ดคุ ้มทุ นในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า อี กทั้งยังเป็ นการ
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ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายแหล่งที่มาของการผลิตกระแสไฟฟ้ าและสร้างความ
มัน่ คงทางด้านพลังงานในนิวซี แลนด์
- Gary J. Stiegel , Russell C. Maxwell (2001)
เทคโนโลยี แ ก็ ส ซิ ฟิ เคชั่น เป็ นเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ข องแข็ ง และของเหลวที่ มี ค าร์ บ อนเป็ น
ส่ วนประกอบเพื่อผลิตเป็ นแก็สจากการทาปฏิกิริยากันของน้ าและอากาศ โดยเป็ นที่รู้จกั มาเกือบสอง
ร้อยปี และถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตแก็ส พบว่าเป็ นเทคโนโลยีที่มีความสาคัญในเชิงพาณิ ชย์
ทาให้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่ าวอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ ก ารแข่งขันกับ เทคโนโลยีอื่น
ทางด้า นต้น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ค วามร้ อ นและต้อ งเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม พบว่า
เทคโนโลยีแก็สซิ ฟิเคชัน่ สามารถแข่งขันทางด้านราคากับเทคโนโลยีอื่นได้และสามารถกาหนดค่า
ให้เหมาะสมทางเศรษฐกิ จในการผลิต ไฮโดรเจน และในขณะเดียวกันยังให้ความสนใจที่การแยก
หรื อ การนาคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ปใช้ จากแนวคิ ด ใหม่ ใ นการศึ ก ษาเป็ นเส้ นโค้ง การเรี ย นรู้ ที่
ผลประโยชน์และการลดความเสี่ ยงทางด้านเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของโรงงานและ
ทางด้านบัญชี โดยมีการคาดการณ์ในปี 2015 ว่าจะมีการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีแก็สซิ ฟิ
เคชัน่ ในวงกว้างมากขึ้นไม่เพียงแต่ในส่ วนของการใช้ทางเคมีแต่จะรวมไปถึ งการใช้ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า และโรงงานผลิตเหล็กเป็ นต้น เทคโนโลยีดงั กล่าวจะมีส่วนสาคัญในการช่ วยลดการ
เกิดก๊าซเรื อนกระจกและเป็ นฐานทางเศรษฐกิจในการผลิตไฮโดรเจน กระบวนการแก็สซิ ฟิเคชัน่ จะ
เป็ นทางเลื อ กในอนาคตเพราะความก้า นหน้า ของเทคโนโลยีที่ ม ากขึ้ น จะท าให้เ ทคโนโลยี มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและมีขอ้ ได้เปรี ยบทางด้านค่าใช้จ่ายและสมรรถนะของเทคโนโลยี
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ภาษาไทย
- สมเกียรติ ตั้งจิตสิ ตเจริ ญ และปารเมศ ชุติมา (2543)
การศึ ก ษาแนวทางในการอัด กากอ้อ ยในระดับ อุ ต สาหกรรมโดยได้ท าการศึ ก ษาและ
เปรี ยบเทียบเครื่ องอัดใน 4 ประเภท ประกอบด้วย การอัดแบบกลิ้ง(Roll Briquetting) , การอัดเป็ น
ก้อนลูกบาศก์(Cubing) , การอัดเป็ นเม็ด(Pellet Mill) , การอัดเป็ นท่อน(Auger Extruders) จากการ
ทดลองพบว่าเครื่ องอัดแบบสกรู (Auger Extruders) มีความเหมาะสมในการใช้งานมากที่สุด และ
แนวทางนโยบายการขนส่ งกากอ้อยจากโรงงานน้ าตาลบริ เวณใกล้เคียงมาป้ อนยังโรงงานศูนย์กลาง
จากการคัดเลือกจากโรงงานน้ าตาลทั้งหมด 46 โรงงานโดยเริ่ มที่การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงงาน
น้ าตาลในประเทศไทยเป็ นกลุ่มๆ พิจารณาที่การกระจายตัวและระยะทางระหว่างโรงงานน้ าตาล
บริ เวณรอบๆกับโรงงานน้ าตาลที่เป็ นศูนย์กลาง ต่อมาจะเป็ นการเลือกกลุ่มโรงงานที่เหมาะสมใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากกากอ้อยโดยพิจารณาปั จจัยที่ เกี่ยวข้องและวิเคราะห์โดยการให้คะแนน
น้ าหนักของปั จจัยที่กาหนดขึ้นมา เช่น วัตถุดิบ ระยะทาง ความพร้อมของโรงงานและค่าความร้อน
ของกากอ้อย เป็ นต้น ใช้เป็ นโรงงานในการป้ อนวัตถุดิบให้กบั โรงงานศูนย์กลางในการใช้กากอ้อย
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ซึ่ งได้โ รงงานที่ มี ค วามเหมาะสมในด้า นการขนส่ ง กากอ้อ ยให้ก ับ โรงงาน
ศูนย์กลางได้หนึ่ งโรงงานมีโรงงานน้ าตาลใกล้เคียงที่ป้อนกากอ้อยทั้งหมด 9 โรงงาน มีการชี้ วดั
ความเหมาะสมในการดาเนินโครงการจากการศึกษาทางด้านการเงินโดยแบ่งเป็ นสองกรณี คือ กรณี
แรกมี ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ าจากโรงงานศู น ย์ก ลางที่ เ ครื่ อ งจัก รและอุ ปกรณ์ เ ดิ ม ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า จะไม่คุม้ ค่าในการลงทุน คือ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ =-1,453,830,459 กรณี ที่สองมีการ
ติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ใหม่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น มีมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ = 667,540,417 บาทอัตราผลตอบแทนการลงทุน = 18.71% ระยะเวลาคืนทุน = 6.08 ปี
อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนส่ วนต้นทุน = 2.28 ส่ งผลให้กรณี ที่สองมีความน่าสนใจในการลงทุน
- คมสันต์ นาคพันธ์ (2548)
งานวิจยั นี้ ได้มีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนา
ข้อมูล เบื้องต้นที่ ไ ด้มาเป็ นข้อมู ลเบื้ องต้นส าหรั บแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เชิ ง
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ของการนากากอ้อยมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงผลิตพลังงานความร้อนร่ วม ผลการ
วิเคราะห์ทางเทคนิ คพบว่าหม้อไอน้ าที่ห้องเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบดมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าหม้อ
ไอน้ าที่ มีห้องเผาไหม้แบบสโตกเกอร์ อี กทั้งหม้อไอน้ าที่มีห้องเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบดยัง มี
ปริ มาณกากอ้อยที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งน้อยกว่าเนื่ องจากห้องเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบดมีการสู ญเสี ย
ความร้อนน้อยกว่าห้องเผาไหม้แบบสโตกเกอร์ และการลดความชิ้นของกากอ้อยก่อนการป้ อนเข้าสู่
หม้อไอน้ าจะส่ งผลให้ใช้ปริ มาณกากอ้อยที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากค่าความร้อนของกากอ้อย
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มีสูงขึ้นและสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอน้ าที่มีระบบลดความชื้ น ทางด้านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นกับประเภทสัญญาการซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าและกรณี อตั ราส่ วน
การลงทุนแบบต่างๆของหม้อไอน้ าที่ห้องเผาไหม้แบบต่างๆพบว่าหม้อไอน้ าแบบสโตกเกอร์ จะผล
ทางเศรษฐกิ จที่ดีกว่าห้องเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด แต่จากราคาค่าก่ อสร้างและอายุการใช้งาน
ของเตาแบบฟลูอิดไดซ์เบดทาให้หม้อไอน้ าแบบสโตกเกอร์ มีความน่าลงทุนมากกว่า โดยเมื่อมีการ
ลงทุนด้วยหม้อไอน้ าแบบสโตกเกอร์ แล้วพบว่าจากการผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ 10 MW มีการกูย้ ืมเงิน
ในการก่อสร้าง 673.56 ล้านบาท ใช้สัญญาซื้ อขายกระแสไฟฟ้ าแบบกาหนดพลังงานระยะเวลา 20
ปี ทาให้มีรายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้ าคิดเป็ นเงิน 189.80 ล้านบาท ให้ค่ามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
3,147 ล้านบาทอัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเป็ น 2.5359 และอัตราส่ วนผลตอบแทนโครงการ
เป็ น 39.14%
- นนทชัย อึ้งชัยพาณิ ชย์ (2546)
การศึกษา มีการศึกษาเปรี ยบเทียบทางด้านวิศวกรรมและทางด้านการเงิน การวิเคราะห์
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมการให้ พ ลัง งานกั บ เตาเผาแบบที ล ะครั้ งจะให้ ม ากกว่ า เตาตั้ง ขนาดเล็ ก
แบบต่อเนื่ องถึง 7.90 MJ การในผลิตปูนสุ ก 1 กิโลกรัม ซึ่ งสาเหตุเกิดมาจากการสู ญเสี ยความร้อน
ในกระบวนการผลิต (Energy Loss)มากเนื่องจากประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานของเตาแบบเผาที
ละครั้งที่มีค่าต่ากว่า อีกทั้งเตาเผาแบบทีละครั้งยังเป็ นระบบเปิ ดทาให้ความร้อนออกมาพร้อมก๊าซที่
ถูกปล่อยออกมาจากเตาปูนขาว อัตราการใช้พลังงานและประสิ ทธิ ภาพการให้พลังงานระหว่างเตา
ตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่ องกับเตาแบบเผาทีละครั้งเมื่อให้เชื้ อเพลิงลิกไนต์พบว่าเตาเผาแบบทีละครั้ง
มีการใช้เชื้ อเพลิ ง 750 กิ โลกรัมต่อตันปูนสุ ก และ เตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่ องใช้เชื้ อเพลิง 330
กิโลกรัมต่อตันปูนสุ กพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานของเตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่องดีกว่า
ถึงร้อยละ 56 จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลเชิงเทคนิคระหว่างเตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่ องกับเตาเผา
แบบทีละครั้งพบว่าเตาเผาแบบทีละครั้งใช้ขนาดของหิ นปูนใหญ่กว่าเตาตั้งเล็กแบบต่อเนื่ อง จาก
การเผาไหม้ความร้อนของถ่านหิ นไม่กระจายไปด้านบนทาให้หินปูนสุ กมากที่ดา้ นล่างและยังไม่สุก
ที่ดา้ นบนแต่เตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่องจะเป็ นปูนสุ กแบบสุ กมากแต่คุณภาพสม่าเสมอและพบเถ้า
จากถ่านหิ นจึงควรเลื อกถ่านหิ นที่ มีเถ้าน้อย การวิเคราะห์ทางด้านการเงินพบว่าเตาตั้งขนาดเล็กมี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยน้อยกว่าแบบเตาเผาทีละครั้ง 181.45 บาท ในส่ วนการเปรี ยบเทียบเพื่อการ
ตัดสิ นใจที่เตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่อง มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ 1,355.308.60 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน 37.01% ระยะเลาคืนทุน 2.59ปี ในส่ วนของเจาเผาแบบทีละครั้ง มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เป็ น
108,880.00 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 11.12%และระยะเวลาคืนทุน 5.86 ปี จะเห็นได้วา่ เตาตั้ง
ขนาดเล็กแบบต่อเนื่ องมีความเป็ นไปได้ในการใช้ทดแทนเตาแบบเผาทีละครั้ง การวิเคราะห์ความ
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ไวของราคขายปูนขาวและต้นทุนในการผลิตปูนขาวของเตาตั้งขนาดเล็กแบบต่อเนื่ องตัวแปรที่มี
ความไวที่ สุดคื อ ราคาขายของปูนขาว รองมาคือค่า ใช้จ่ายในการซ่ อมแซมเตาปูนขาว ส่ วนการ
วิเ คราะห์ ค วามไวของเตาเผาแบบที ล ะครั้ ง ตัว แปรที่ มี ค วามไวที่ สุ ด คื อ ราคาขายของปู น ขาว
รองลงมาคือราคาของหิ นปูน ค่าแรงงานเงินลงทุนในการก่อสร้างเตาปูนขาวและค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเตาปูนขาว ตามลาดับ
- นภดล สิ ทธิวงศ์ (2553)
เป็ นการศึกษาความเป็ นไปได้ในทางด้านการตลาด ทางด้านเทคนิ คและวิศวกรรมรวมไป
ถึงการเงิน จากการศึกษาทางด้านการตลาดพบว่า วิธีการพยากรณ์แบบสมการเชิงเส้นของแนวโน้ม
มีความผิดพลาดในการพยากรณ์น้อยที่สุด การศึกษาทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมได้เลือกแผงรับ
รังสี แบบหลอดสุ ญญากาศจากบริ ษทั GT และเลือกการใช้ถึงบรรจุน้ าร้อนขนาด 15,000 ลิตรร่ วมกับ
ปั๊ มและระบบท่อส่ งเดิมที่มีอยูโ่ ดยการติดตั้งแผง Solar Collector จานวน 60 แผง ทามุม 15 องศา ใช้
แผ่นเหล็กหนา 3.2 มิลลิเมตร หันไปทิศใต้ เป็ นต้นส่ วนการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า หากลงทุนที่
2,800,600 บาทผลตอบแทนทางด้านการเงินมีค่าอัตราตอบแทนของเงินลงทุน(IRR) เท่ากับ 9.34%
มีระยะเวลาคืนทุนในปี ที่ 4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุนพบว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันจะส่ งผลต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการในลักษณะ
แปรผันตามกับปั จจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนโครงการมากที่สุด
- มนตรี มีเสน (2551)
พิ จ ารณาความคุ ้ม ค่ า ในเชิ ง การผลิ ต ควบคู่ ก ับ เชิ ง เศรษฐศาสตร์ มี ผ ลต่ อ การลงทุ นของ
โรงงานเพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจดาเนิ นการเพิ่ม เติม การทาการผลิ ตแบบเดิ มเป็ นการหล่ อกลวง
ผลิตภัณฑ์ดว้ ยมือที่ใช้แรงงานคนเป็ นหลัก ทาการผลิตได้ 1.5 กะต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์ รอบ
การผลิตเฉลี่ยต่อวันขึ้นอยูก่ บั ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ 6 รอบการผลิต อายุการใช้แม่แบบปูนปาสเตอร์
เฉลี่ยต่อวันขึ้นอยูก่ บั ขนาดของผลิตภัณฑ์ ปกติใช้งานที่ 60 รอบ เมื่อนาเครื่ องจักรเก่ามาทาการผลิต
ทดแทนสามารถทางานเพิ่มเป็ น 3.0 กะต่อวันและ 6 วันต่อสัปดาห์รอบการผลิตเพิ่มเป็ น 12 รอบอายุ
การใช้แม่แบบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ มีระยะเวลาการคืนทุน 7.59 ปี และ 3.00
ปี ตามลาดับ มีอตั ราการตอบแทนเงินรวมที่ 13.18%,33.24% ตามลาดับ หากปริ มาณการผลิตลดลง
5%,10%และ 15% ระยะเวลาการคืนทุนเป็ น 8 ปี 9 ปี และ 9ปี ตามลาดับ ถ้าใช้พนักงานประจา และ
ระยะเวลาคืนทุนเปลี่ยนเป็ น 4 ปี 4 ปี และ 4 ปี ตามลาดับ จึงสรุ ปได้วา่ การซื้ อเครื่ องจักรเก่าชนิ ด
เครื่ องหล่อกลวงผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มาใช้งานทาให้มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
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มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูลและชัยวิทย์ เสมอภาค (2547)
การศึกษาจะทาการผลิตก๊าซจากถ่านหิ นคุณภาพต่า 4 ขนาดคือ น้อยกว่า 0.85 มิลลิเมตร ,
085-1.18 มิลลิ เมตร , 1.18-2.36 มิลลิเมตร และ 2.36-3.5 มิลลิเมตร ในคอลัมภ์ฟลูอิดไดซ์เบด
แบบต่อเนื่ อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 39 เซนติเมตรสู ง 200 เซนติเมตร โดยใช้อากาศเป็ นตัวกลาง
และเก็บ ข้อมู ลจากการวิจยั โดยมี ตวั แปรที่ พิจารณาคื อ อัตราการป้ อนเชื้ อเพลิ ง ก๊ าซต่อความเร็ ว
อากาศและอุณหภูมิของการผลิตเชื้ อเพลิง เพื่อให้ได้สภาวะเหมาะสมในการผลิตแก๊สช่ วงอุณหภูมิ
อยูท่ ี่ 750,800,850,900 อัตราการป้ อน 11 กิโลกรัม/ชัว่ โมง และความเร็ วของอากาศ 2.05 และ 2.75
เมตร/วินาที จากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซี ยส ขนาดถ่านหิ น
2.36-3.5
มิ ล ลิ เ มตร แก๊ ส เชื้ อเพลิ ง ที่ ผ ลิ ตได้ ป ริ มาณคาร์ บอนมอนอกไซด์ 9.89%
คาร์บอนไดออกไซด์ 12 % ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.326 % ค่าความร้อนของแก็สเชื้ อเพลิง 1.25 เมกะ
จูล/ลูกบาศก์เมตร ประสิ ทธิ ภาพของเตาผลิตเชื้ อเพลิงแก็ส 40% ต้นทุนค่าความร้ อนในการผลิ ต
เชื้อเพลิง 1 เมกะจูล/ลูกบาศก์เมตร จะเท่ากับ 0.6 บาทผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมพบว่าปริ มาณกัมมะ
ถันที่ สู งกว่า มาตรฐานแต่ย งั สามารถลดลงได้จากการค านวณทางทฤษฎี ทั้ง นี้ เนื่ องจากถ่ า นหิ น
คุณภาพต่า มีกมั มะถันเป็ นส่ วนประกอบอยู่ 2.45% จึงมีการเสนอการลดผลกระทบคือ ก่อนปล่อย
ออกสู่ บรรยากาศ โดยเทคนิ คการจับซัลเฟอร์ ออกไซด์ออกจากแก็สที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการ flue
gas desulphurization (FGD) โดยมีสองแบบคือ แบบเปี ยกและแบบแห้งสามารถลดปริ มาณซัลเฟอร์
ได้ 80-90% ของปริ มาณซัลเฟอร์ หรื ออีกวิธีหนึ่ งสาหรับกาจัดซัลเฟอร์ ออกไซด์ดว้ ยการดักจับใน
ปล่องสามารถลดซัลเฟอร์ ได้ประมาณ 50-70% ของซัลเฟอร์ ที่เกิดขึ้น เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่า
ก๊าซเชื้ อเพลิ งที ได้จากถ่ านหิ นคุ ณภาพต่าสามารถนามาใช้ทดแทนเชื้ อเพลิงในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
น้ ามันเตา เป็ นต้น
- วิชยั สี จนั ทร์ (2552)
มีการศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคนิควิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคมกับสิ่ งแวดล้อม ใน
การนาก๊าซมาเป็ นพลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดิ นเผาบ้านเหมืองกุง โดยการแบ่ง
การศึกษาออกเป็ นสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกจะทาการเปรี ยบเทียบด้วยตัวชี้ วดั ที่เป็ นคุณสมบัติที่
สาคัญของเครื่ องปั้ นดินเผาระหว่างการเผาชิ้นงานในเตาแบบโบราณที่ใช้ฟืนเป็ นเชื้ อเพลิง และการ
เผาชิ้ นงานในเตาเผาเซรามิ กที่ใช้ก๊าซเป็ นเชื้ อเพลิงและในขั้นตอนสุ ดท้ายจะทาการออกแบบเตา
รวมถึงพิจารณาความคุม้ ค่าบนพื้นฐานของการ วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การพิจารณาคุณสมบัติ
สาคัญของเตาเผาอันได้แก่ อัตราการดูดซึม อัตราการหดตัว ความแข็งแกร่ งและความมันวาวของผิว
งานแล้ว พบว่า การใช้ก๊าซเป็ นเชื้ อเพลิ งการเผาเครื่ องปั้ นดิ นเผามีความเป็ นไปได้แต่ค วรมีการ
ปรั บ ปรุ ง สภาพของเตาเพื่ อ ให้มี ก ารถ่ า ยเทความร้ อนจากเตาสู่ ภ ายนอกให้ล ดน้อยลง จากการ
-
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วิเคราะห์ความคุ ม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อกาหนดอายุโครงการที่ 5 ปี เมื่อมีการประยุกต์การติดตั้ง
อุปกรณ์ ที่ใช้ก๊าซเป็ นเชื้ อเพลิ งเข้ากับเตาแบบโบราณจะมีมูลค่าสุ ทธิ 363,291.81 บาทและอัตรา
ผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.38 จึงสรุ ปว่าการใช้ก๊าซเป็ นพลังงานทดแทนอุตสาหกรรม
เครื่ องปั้ นดินเผาเหมืองกุงยังไม่มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ แต่มีความเป็ นไปได้ในด้าน
วิศวกรรมและด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมเนื่องจากเป็ นการลดการก่อมลพิษทางอากาศ
- วรวิทย์ ลีลาวรรณ (2552)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการใช้ประโยชน์จากแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ในอตสาหกรรมเซรามิกส์ทาง
ภาคเหนื อของประเทศไทย ซึ่ งอุตสาหกรรมที่นามาวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้แก๊สซิ ฟิเคชัน่ ทาง
ภาคเหนื อของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมเซรามิกส์ ประเภทเครื่ องเคลือบจานชามขอที่ระลึกจา
ผลิ ตภัณ ฑ์เซรามิ ก ส์ โดยมี เกณฑ์ในการแบ่งการศึก ษาตามจานวนเงิ นลงทุนและจานวนคนงาน
สามารถแบ่งโรงงานได้เป็ นสามลาดับเริ่ มที่โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงงานขนาดใหญ่
เหตุ ที่ตอ้ งมีการแบ่งการศึกษาเพื่อใช้เป็ นการแสดงถึ งความต้องการพลังงานเชื้ อเพลิงเท่าใด การ
วิเคราะห์ ใ นการศึ กษานี้ จะต้องคานึ ง ถึ ง ค่ าใช้จ่ายในการลงทุน การดาเนิ นการ และการปกป้ อง
สิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กดจากของเสี ย และแก๊ ส ในการใช้เ ทคโนโลยีน้ ี ซึ่ งเชื้ อ เพลิ ง ที่ น ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย เชื้ อเพลิ งจากถ่านหิ น เชื้ อเพลิ งจากชี วมวล เช่ น ถ่านหิ นแอนทราไซด์ ชี ว
มวลประเภทฟางข้าวและชี วมวลจากอ้อย เป็ นต้น นามาวิเ คราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย
ชีวมวลจากถ่านอ้อยและชีวมวลจากฟางข้าวตามลาดับตัวชี้ วดั เพื่อนามาช่วยในการตัดสิ นใจสาหรับ
การลงทุนในการใช้ระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์คือ มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ (NPV) อัตราส่ วนมูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนต่อต้นทุน(BCR) อัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุน(IRR)และวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณาถึงปั จจัยที่มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การลงทุ น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ โครงการที่มีความคุ ม้ ค่าต่ อการลงทุนมากที่สุด คือ การใช้
ระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ที่ใช้ถ่านหิ นแอนทราไซต์เป็ นเชื้อเพลิงของโรงงานขนาดใหญ่ และโครงการที่มี
ความคุ ม้ ค่าต่อการลงทุ นน้อยที่ สุดคือ การใช้ระบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ที่ใช้ชีวมวลอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิ งใน
โรงงานขนาดเล็ก นอกจากนี้ โครงการที่ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนคือ การใช้ระบบแก๊สซิ ฟิเคชัน่ ที่ใช้
ฟางข้าวเป็ นเชื้อเพลิงของโรงงานขนาดเล็กและจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการพบว่า
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าประสิ ทธิ ภาพของระบบผลิตแก๊สเชื้ อเพลิงจากเตาแก๊สซิ ไฟเออร์ จาก 75%
ลดลงเหลือ 37.5% จะทาให้โครงการต่างๆเริ่ มเกิดความไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนอย่างเห็นได้ชดั
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วีระศักดิ์ สนญาติสมุทร (2552)
การทาการเปรี ยบเทียบประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การหาต้นทุนของการผลิตไอน้ า
เมื่อใช้น้ ามันดี เซลเป็ นเชื้ อเพลิ ง การหาต้นทุนของการผลิ ตไอน้ าเมื่อใช้ก๊าซแอลพีจีเป็ นเชื้ อเพลิ ง
หลัง จากนั้นนาต้นทุ นที่ เกิ ดจากหม้อไอน้ า ที่ใ ช้น้ า มันดี เซลและก๊า ซแอลพีจีม าเปรี ย บเที ย บเพื่อ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการเปลี่ยนเชื้อเพลิง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลประหยัด และระยะเวลา
คืนทุน พบว่าปริ มาณการผลิ ตไอน้ าเฉลี่ยวันละ 886.53 ลิตรต้นทุนในการผลิตไอน้ า 866.53 ลิตร
ของน้ ามันดีเซล เท่ากับ 3,613.43 บาทต่อวันและต้นทุนในการผลิตไอน้ า 866.53 ลิตร ของก๊าซแอล
พีจีเท่ากับ 2,599.59บาทต่อวัน เกิ ดการประหยัดค่าใช้จ่ายวันละ 1,013.84 บาทต่อวันและประหยัด
ได้ 304,152 ต่อปี ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 9 เดือน 12 วัน
- นายสุ รพงษ์ คล้ายมุข (2545)
การศึกษาเปรี ยบเทียบการผลิตโปรดิวเซอร์ แก็สโดยทาการปรับอัตราการไหลของอากาศ
ต่างกัน 3 ระดับในการทดลองเตาแต่ละชนิ ดและนาผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบว่าเตาแบบใดที่จะผลิต
แก๊สที่ให้ค่าความร้ อนสู งกว่าด้วยเครื่ องวิเคราะห์แก๊ส(Gas Chromatography) โดยอัตราการไหล
ของอากาศของเตาแบบไหลลงคือ 2.33x10-3 3.42x10-3และ4.66x10-3 m3/s อัตราการไหลของอากาศ
ของเตาแบบไหลขึ้น คือ 3.59x10-3 4.31x10-3และ5.03x10-3 m3/s ผลการทดลองพบว่า การผลิตแก๊ส
แบบไหลขึ้นให้ค่าความร้อนสู งที่ 4545.9 kJ/Nm3 ที่อตั ราการไหลของอากาศเท่ากับ 4.31x10-3 m3/s
และการผลิ ตแก๊ส แบบไหลลงให้ค่ าความร้ อนสู ง 2135.76 kJ/Nm3 ที่อตั ราการไหลของอากาศ
4.31x10-3m3/s จากการทดลองมีการพิจารณาได้วา่ การผลิตโปรดิวเซอร์ แก็สของเตาแบบไหลขึ้นนั้น
เกิดขึ้นได้ดีกว่าเตาชนิดอื่นจึงทาให้แก๊สมีค่าความร้อนสู งที่มากที่สุด
- สุ นทร ละอองนวล สุ ธรรม ปทุมสวัสดิ์ และสมรัฐ เกิดสุ วรรณ (2545)
เป็ นการศึกษาเชิ งทดลองเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ที่แสดงคุณลักษณะของ
การเผาชานอ้อยในเตาฟิ กซ์เบด ได้แก่ อัตราการเผาไหม้ ความเร็ วของเปลวไฟ โดยทดลองแบบ
แบทซ์ และใช้ชานอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิ ง การทดลองได้มีการบันทึกความเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิและ
ปริ ม าณก๊ า ซที่ ไ ด้จากการไหม้อ ย่า งต่ อ เนื่ องแล้ว น าผลที่ ไ ด้ไ ปค านวณหาค่ า อัต ราการเผาไหม้
ความเร็ วของเปลวไฟ พบว่าที่อตั ราการเผาไหม้ 0.044-0.338 กรัมต่อวินาที ความเร็ วของเปลวไฟ
1.5-2.8 มิลลิเมตรต่อวินาที เมื่อมีการเพิม่ ปริ มาณกับความเร็ วและอุณหภูมิอากาศสู งกว่าการเผาไหม้
ที่สภาวะแวดล้อมมี ผลทาให้พารามิเตอร์ เช่ น อัตราการเผาไหม้ 0.028-0.078 กรัมต่อวินาที และ
ความเร็ วของเปลวไฟ 3.5-5.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่ งต่ากว่าการเผาไหม้ชานอ้อยที่สภาวะแวดล้อม
ตามล าดับ พบว่า การเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ อ ากาศปฐมภู มิ ที่ ท างเข้า ไม่ ช่ วยท าให้ อัต ราการเผาไหม้และ
ความเร็ วของเปลวไฟเพิ่ม
-
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-

อรรถพล ณรงค์ฤทธิชยั (2542)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเกิดแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหิ นเวียงแหงโดยระบบฟลูอิไดซ์เบด
และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตให้ได้เชื้อเพลิงทั้งปริ มาณและคุณภาพสู ง การศึกษาดังกล่าวมี
การใช้อากาศเป็ นตัวกลางในภายใต้ความดันบรรยากาศ ตัวแปรที่ทาการศึกษา คือ อุณหภูมิ และ
ขนาดของถ่านหิ น ซึ่ งมีผลต่อปริ มาณแก๊สองค์ประกอบของแก๊สผลิตภัณฑ์ที่ได้ เพื่อเลือกสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตแก๊สที่ให้ปริ มาณแก๊สเชื้อเพลิงและค่าความร้อนที่สูง ซึ่ งเมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิ
ให้สูงขึ้นพบว่าจะทาให้เกิ ดแก็สไฮโดรเจนและคาร์ บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้น ขนาดของถ่านหิ นก็
เช่ นเดี ยวกันคื อ เมื่อถ่ านหิ นมีขนาดเพิ่มขึ้ นจะทาให้การผลิ ตแก๊สที่มีปริ มาณแก๊สไฮโดรเจนและ
คาร์ บอนมอนอกไซด์สูงกว่าถ่านหิ นขนาดเล็ก และภาวะที่ดีที่สุดในช่วงตัวแปรที่ศึกษาการผลิตแก๊ส
เชื้อเพลิงคือที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส และ ขนาดถ่านหินเป็ น 2.36-4.76 มิลลิเมตร
- เอษณะ จริ ยาจิรวัฒนา (2550)
การทดลองในหลอดแก้วควอทซคาพิลลารี และให้ความร้อนด้วยเตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์
เบด โดยน้ ายางดาที่ เจื อจางด้วยกระบวนการย่อยเยื่อแบบคราฟท์ ซึ่ งมี จุดประสงค์คื อ ศึก ษาถึ ง
สภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาประกอบด้วย ความดัน อุณหภูมิ ความเข้มข้นและระยะเวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา พิจารณาที่การให้ปริ มาณก๊าซผลิตภัณฑ์%การเปลี่ยนรู ป C และ H ในน้ ายางดา
เป็ นก๊าซผลิตภัณฑ์โดยการวิเคราะห์จากเครื่ องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GCI) ส่ วนชาร์ และน้ ามันดิน
วิเคราะห์โดยการชัง่ น้ าหนัก จากการทดลองพบว่าที่ค่าความดัน 220-400 บรรยากาศไม่มีผลต่อชนิด
และปริ มาณของผลิตภัณฑ์โดยมีค่าใกล้เคียงกันในทุกค่าความดัน เมื่อมีอุณหภูมิและระยะเวลาการ
เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นในช่ วง 375-650 องศาเซลเซี ยส และ 5-10 วินาที พบว่าที่อุณหภูมิ 650 องศา
เซลเซี ยส เวลาการเกิ ดปฏิกิริยา 120 วินาที มี%การเปลี่ยนรู ปของ C และ H ในน้ ายางดาเป็ นก๊าซ
เชื้ อเพลิง (H2,CO,CH4,C2)สู งสุ ดเท่ากับ 23.6 , 12.6 , 19.3 และ 30.1 %ตามลาดับ มีการเปลี่ยนแปลง
รู ปC เป็ นแก๊สโดยรวมสู งสุ ด 84.8 %และให้ค่าความร้อนโดยรวมของแก๊สสู งสุ ด 9.4 เมกะจูล/
ลูกบาศก์เมตร ส่ วนการศึกษาที่ค่าความเข้มข้น 10 และ 20 %ของน้ าหนักแห้งพบว่า ที่ความเข้มข้น
10 %น้ าหนักแห้ง มี%การเปลี่ยนแปลงรู ปของ C ในน้ ายางดาเป็ นก๊าซรวมและอัตราส่ วนของค่า
ความร้อนสู งกว่าและที่ความเข้มข้น 20 %ของน้ าหนักแห้งจะสู งกว่าตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
ในการศึกษา เรื่ องการศึกษาพลังงานทางเลือกโดยการใช้เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหิน
เป็ นแก็สสาหรับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็ก ผูศ้ ึกษาได้กาหนดแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนิ นการศึกษาดังนี้

3.1

กรอบแนวความคิด


รู ปที่ 3. 1 แผนผังความคิด
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3.2

ระเบียบวิธีการวิจัย

ในการทางานวิจยั สามารถแบ่งขั้นตอนในการดาเนินงานวิจยั ต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
3.2.1 ทาการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงการ
3.2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
- ข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กและและกล้าที่มีในประเทศ
ไทย อุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เหล็ก
3.2.1.2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับเตาเผาในอุตสาหกรรมเหล็กและการใช้พลังงาน
3.2.1.3 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก๊สซิฟิเคชัน
- ข้อมูลกระบวนการแก๊สซิ ฟิเคชันและประเภทเชื้ อเพลิงที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้
- ข้อมูลทรัพยากรถ่านหินในประเทศไทย
- ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกระบวนการแปลงถ่านหิ นเป็ นแก็สของเครื่ องแก็สซิ ฟิ
เคชัน่
- ข้อมูลของผลกระทบจากเทคนิคการแปลงเชื้อเพลิงแข็งเป็ นแก็ส
โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา มาจากแหล่งต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย
- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสอบถามผูป้ ระกอบการที่เป็ นโรงงานผลิตเหล็ก
ตัวอย่างจานวน 3 โรงงานซึ่ งประกอบไปด้วยโรงงานที่กาลังการผลิตของเตา
อุ่นเหล็กแบบ pusher type คือ 50 ตันต่อชัว่ โมง , 30 ตันต่อชัว่ โมง และ12 ตัน
ต่อชัว่ โมง
- ข้อ มู ล ทุ ติ ภู มิ ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในด้า น
พลังงานและค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย บริ ษทั บ้านปู จากัด
(มหาชน) , บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารแห่ งประเทศไทย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน
- จากข้อสมมติ ฐานเบื้ องต้น จึ ง สามารถท าการศึ ก ษาถึ ง การใช้พ ลัง งาน
ทดแทนเชื้อเพลิงแก๊สจากถ่านหิน ทดแทนการใช้น้ ามันเตาในอุตสาหกรรมเหล็ก
3.2.2 ศึกษาสมการที่มีผลต่อการใช้เชื้ อเพลิงเพื่อพิจารณาหาเชื้ อเพลิงของอัตราการเผาไหม้
เชื้ อเพลิงเพื่อกาหนดพารามิเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้เชื้ อเพลิง เตาเชื้ อเพลิงที่มีการใช้ใน
อุตสาหกรรมมีอยูห่ ลายประเภทโดยทัว่ ไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ 2 ประเภท คือ
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1. เตาเผาที่มีการเผาไหม้ภายใน มีลกั ษณะการเผาไหม้ภายใน (Internally-Heated Furnace)
มีลกั ษณะเปลวไฟของเชื้อเพลิงหรื อก๊าซร้อนจากการเผาไหม้สัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่จะเผา
ตัวอย่างของเตาประเภทนี้ได้แก่
 เตาเผาเหล็กเพื่อรี ดเป็ นเหล็กเส้น เพื่อตีข้ ึนรู ปและเพื่อชุบแข็ง
 เตาถลุงเหล็ก เป็ นต้น
2. เตาที่มีการเผาไหม้ภายนอก มีลกั ษณะที่เปลวไฟของเชื้อเพลิงหรื อก๊าซร้อนจากการเผาไหม้สัมผัส
ทางอ้อมหรื อมีตวั กลางในการถ่ายเทความร้อนอีกขั้นตอนหนึ่งตัวอย่างเช่น
 เตาอบแห้งผลิตภัณฑ์
 หม้อไอน้ าหรื อเครื่ องผลิตไอน้ า เป็ นต้น
ซึ่งมีการคิดประสิ ทธิภาพของเตาอุตสาหกรรมที่เป็ นแบบเดียวกันคือ
โดยเตาที่งานวิจยั นี้สนใจคือ เตาเผาเหล็ก pusher type ขนาด 50 ตัน/ชัว่ โมง, 30 ตันต่อชัว่ โมงและ12
ตันต่อชัว่ โมง ซึ่งสมการที่ใช้คือสมการประสิ ทธิภาพเตา (2.1)
ค่าความร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นโลหะค่าความจุความร้อนจาเพาะของโลหะแต่ละ
ประเภทได้มีการแสดงดังภาคผนวก ข
จากสมการที่ 2.1 การใช้เชื้อเพลิงจึงมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของเตาเผาโดยจะนาค่าความร้อน
ที่ เตาเผาเหล็ก ใช้แปลงเป็ นปริ มาณถ่ า นหิ นที่ใ ช้ทดแทนน้ า มันเตา เพื่อเป็ นการพิจารณาถึ งราคา
เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้หากเปลี่ยนเป็ นการใช้เชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหิน
3.2.2 ติดต่อประสานงานขอข้อมูลจากโรงงานตัวอย่าง
ข้อมูลเบื้องต้นของเตาเผาเหล็ก 50 ตัน/ชัว่ โมง, 30 ตันต่อชัว่ โมงและ12 ตันต่อชัว่ โมง
โดยทาการเก็บข้อมูลได้ดงั ภาคผนวก ก โดยจานวนครั้งในการเก็บข้อมูลเป็ น 5 ครั้งในแต่ละกาลัง
การผลิต รายละเอียดของข้อมูลที่ตอ้ งการทราบดังตารางที่ 3. 1
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ตารางที่ 3. 1 ข้อมูลที่ใช้ในการหาสมการ
รายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผา
อัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
อุณหภูมิของเหล็กก่อนเข้าเตาเผา
อุณหภูมิของเหล็กหลังออกจากเตาเผา
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของ
ผลิตภัณฑ์

วิธีการได้มาของข้อมูล
มีมิเตอร์ของน้ ามันเตาเกรด C ของทาง
โรงงาน
มีขอ้ มูลจานวนแท่งของเหล็กที่ออกจาก
เตาเผา
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ข้อมูลจากโรงงาน
ภาคผนวก ข

ตัวแปร
Mf
Mp
LHV

dT
Cp

จากตารางข้อมูลที่ใช้ในการหาสมการทาให้ทราบถึงข้อมูลที่ตอ้ งการทราบจากโรงงาน
ตัวอย่าง โดยในการเก็บข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต้องมีการใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
1.) มาตรวัดอัตราการใช้น้ ามันของเตาเผาเหล็ก
มาตรวัดน้ ามันมีหน้าที่บอกถึงปริ มาณน้ ามันที่เตาเผาเหล็กใช้ ซึ่ งค่าที่ได้ดงั กล่าวจะเป็ นค่า
ของอัตราการใช้เชื้อเพลิงของเตาเผา
2.) เทอร์โมมิเตอร์
เทอร์ โมมิเตอร์ แบบไม่สัมผัส
เทอร์ โมมิ เตอร์ แบบไม่สัมผัสหรื อเทอร์ โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด จะสามารถวัด
อุณหภูมิ โดยไม่ตอ้ งมีการสัมผัสระหว่างเทอร์ โมมิเตอร์ และวัตถุที่วดั อุณหภูมิ เทอร์ โมมิเตอร์ จะถูก
ชี้ ไปที่พ้ืนผิวที่สามารถอ่านค่าได้ทนั ทีประโยชน์มากในการวัดจุดที่ร้อนภายในเตาเผาและพื้นผิวที่
ใช้อุณหภูมิ เป็ นต้น
- เมื่อต้องการวัดอุณหภูมิโดยไม่ตอ้ งการให้มีการสัมผัส โดยมีเหตุผลคือป้ องกันการ
ปนเปื้ อนหรื ออันตรายต่างๆ
- มีระยะห่างหรื อมีความสู งมากเกินไป
- มีอุณหภูมิสูงเกินไปสาหรับเทอร์ โมคัปเปิ ล หรื อเซ็นเซอร์ สัมผัสอื่นๆ
หลัก การพื้ น ฐานของเทอร์ โ มมิ เ ตอร์ อิ น ฟราเรด คื อ วัต ถุ ท้ ัง หมดจะปล่ อ ยพลัง งาน
อินฟราเรด ถ้าวัตถุ ร้อนขึ้นก็จะมีโมเลกุลตื่นตัวมากขึ้นและก็จะปล่อยพลังงานอินฟราเรดมากขึ้น
ด้วย เทอร์ โมมิ เตอร์ อินฟราเรดจะมีเลนส์ ซ่ ึ ง จะเป็ นจุดรวมพลังงานอินฟราเรดจากวัตถุ เข้า ไปสู่
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เครื่ องตรวจจับ ซึ่ งจะเปลี่ ยนพลังงานนี้ ให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า และจะถูกขยายขนาดแล้วแสดงผล
เป็ นหน่วยอุณหภูมิ หลังจากปรับแก้ค่าการผันแปรของอุณหภูมิสภาพแวดล้อม

รู ปที่ 3. 2 เทอร์ โมมิเตอร์ อินฟราเรดแบบไม่สัมผัส CHAUVIN ARNOUX รุ่ น C.A 876 ชนิด k
เทอร์ โมมิเตอร์ ดงั กล่าวมีหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิซ่ ึ งค่าที่ได้ดงั กล่าวจะเป็ นอุณหภูมิของเหล็กก่อน
เข้าเตาเผาและออกจากเตาเผา โดยเทอร์ โมมิเตอร์ที่ใช้ยหี่ อ้ CHAUVIN ARNOUX รุ่ น C.A. 876
ชนิด K
1) ตาชัง่ ใช้ในการชัง่ น้ าหนักของวัตถุดิบในที่น้ ีคือเหล็ก ซึ่ งค่าที่ได้ดงั กล่าวจะเป็ นค่า
ของอัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)
3.2.3 วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพเตาเผาเหล็กโดยศึกษาจากข้อมูลอัตราการใช้เชื้ อเพลิงของ
โรงงานตัวอย่างเพื่อนามาเป็ นเกณฑ์ในการแปลงเป็ นพลังงานเชื้อเพลิงจากแก็สโดยมีลาดับการ
แปลงเป็ นดังรู ปที่ 3. 3

รู ปที่ 3. 3 ลาดับขั้นตอนแปลงปริ มาณน้ ามันเตาเป็ นปริ มาณถ่านหิน
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การแปลงปริ มาณน้ ามันเตาเป็ นปริ มาณแก็สจากถ่านหิ นที่ใช้ดงั สมการที่
ปริ มาณน้ ามันเตาที่ใช้ ค่าความร้อนต่าของน้ ามันเตา

ปริ มาณเชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหิ น

เชื้อเพลิงถ่านหิ น (Kg/hr)

ค่าความร้อนต่าของแก็สจากถ่านหิ น

น้ ามันเตา

(3.1)

แก็สจากถ่านหิ น

ค่าความร้อนของถ่านหิ นที่ใช้ทดแทนน้ ามันเตา
ค่าความร้อนของโปรดิวเซอร์แก็ส

(3.2)

3.2.4 ท าการแปลงปริ ม าณการใช้เชื้ อ เพลิ ง จากการใช้เชื้ อเพลิ ง เหลวคื อ น้ า มันเตาเป็ น
ปริ มาณถ่ านหิ นที่ใช้ในการเผาไหม้ จากข้อมูลโรงงานตัวอย่างจะสามารถแสดงตัวอย่างในการ
คานวณได้ดงั ต่อไปนี้ ที่ขนาดโรงงานตัวอย่าง 50 ตันต่อชัว่ โมง มีขอ้ มูลทีตอ้ งการใช้ในการคานวณ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3. 2ข้อมูลเฉลี่ยของโรงงานตัวอย่างที่เตาอุ่นเหล็ก ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
รายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผา
อัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)

ข้อมูล
1493 ลิตรต่อชัว่ โมง
50.561 ตัน/ชัว่ โมง

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

9682 กิโลแคลต่อกิโลกรัม

อุณหภูมิของเหล็กก่อนเข้าเตาเผา
35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของเหล็กหลังออกจากเตาเผา
1070 องศาเซลเซียส
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของ
0.108 กิโลแคล/กิโลกรัม องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์
จากค่าที่ได้แทนค่าในสมการที่ 2.1 จะได้เป็ น

ตัวแปร
Mf
Mp
LHV

dT
Cp

ประสิ ทธิภาพของเตา (η) = (50.561×0.108×(1070-35))/(1493×9682)
ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพเตาของโรงงานตัวอย่างเริ่ มต้นคือ 42.49 %
3.2.4.1 ถ่านหิ นที่นามาใช้ในการพิจารณาเป็ นถ่านหิ นปริ มาณถ่านหิ นโจร่ งเป็ นบิทู
มินสั ชนิ ดหนึ่ งที่มีค่าซัลเฟอร์ ต่าใช้ในการผลิตแก็สจากถ่านหิ น โดยถ่านหิ นดังกล่าวมีค่า
ความร้อน 5,300 กิโลแคลต่อกิโลกรัม แต่เนื่องจากเครื่ องผลิตแก็สที่นามาพิจารณามีการให้
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ค่า ความร้ อนของแก็ สเชื้ อเพลิ ง จากถ่ า นหิ นที่ก าหนดของเครื่ องผลิ ตแก็ ส นั้น เมื่ อมีก าร
เปลี่ยนการใช้ถ่านหิ นชนิดใหม่จึงมีการหาค่าความร้อนที่ให้ของแก็สเพื่อแปลงเป็ นปริ มาณ
ถ่านหิ นที่ใช้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยสุ่ มเลือกขนาดที่ 3,000 มิลลิเมตร ปริ มาณถ่านหิ น
ที่ใช้ 1,850 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ค่าความร้อนของแก็สที่ให้ 6,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
จะได้ ค่าความร้อนแก็สที่ให้ต่อชัว่ โมง
= 6,500 × 5,300 = 34,450,000 กิโลจูลต่อชัว่ โมง
ค่าความร้อนของถ่านหิ นต่อกิโลกรัม
= 34,450,000/1,850 มีค่าเป็ น 4,143.713 กิโลแคลต่อ
กิโลกรัม จากสมการ 3.1
ปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้
= 13,298,808/4,143 จากสมการ 3.2
= 3,209 กิโลกรัม
จะได้เป็ นที่ขนาดกาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมงมีการใช้ปริ มาณถ่านหินในการทดแทน
น้ ามันเตาเป็ น 3,209 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
3.2.4 วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องประสิ ท ธิ ภ าพเตาเผาเหล็ ก และการประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ย
ทางด้านพลังงานจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาเป็ นเชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหิ นที่กาลังการผลิต
ของโรงงานตัวอย่าง โดยการทาการเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิ ภาพของเตาโรงงานตัวอย่าง ซึ่ งมีการ
ก าหนดให้ ค่ า ความร้ อนเข้า และออกจากเตา ค่ า ความจุ ค วามร้ อนจ าเพาะและค่ า ความร้ อนของ
เชื้ อเพลิ ง มี ค่ า คงที่ จะท าให้ ไ ด้ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพที่ เปลี่ ย นแปลงไปของเตาเผาเหล็ ก และท าการ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณเชื้อเพลิงถ่านหินที่ใช้ในแต่ละประสิ ทธิภาพของเตาเหล็ก
3.2.4.1 ทาการคานวณเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการใช้เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไป โดยค่าใช้จ่าย
ของเชื้อเพลิงในแต่ละชนิดเกิดจากสมการต้นทุนเชื้อเพลิง
Fuel costs = Price fuel
(3.4)
Price fuel = ราคาเชื้อเพลิง (บาท)
= ปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (กิโลกรัม, ลิตร)
การคานวณที่ 50 ตันต่อชั่วโมง ที่ประสิ ทธิ ภาพเริ่ มต้นของโรงงานตัวอย่า ง มีการ
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงน้ ามันเตาจากการคานวณในสมการที่ 3.4 เป็ น
ค่าใช้จ่ายของน้ ามันเตา
= 23.8309 × 1493 = 35,579
บาทต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่ายของถ่านหิ นที่ใช้ = 2.995509× 3,209.39 = 9613.77 บาทต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 35,579 – 9613.77 = 25,965.72 บาทต่อชัว่ โมง
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( ที่มาของราคา : ถ่านหิ นจาก ไตรมาสที่สองของปี 2555 ของบริ ษทั บ้านปู จากัด ที่ราคากลุ่มถ่าน
หิ นอินโดนีเซี ย ซึ่ งถ่านหินโจร่ งเป็ นถ่านหิ นอินโดนีเซีย
ที่มาของราคา : น้ ามันได้จาก กรมพลังงานของเดือนพฤษภาคม )
3.2.6 จากการวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายทางเชื้ อเพลิงที่ลดลงหากมีการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงจาก
น้ ามันเตาเป็ นการใช้เชื้ อเพลิ งแก็สจากถ่านหิ นจึงมีความสนใจในการพิจารณาเทคโนโลยีการผลิต
แก็สจากถ่านหิ น ในการเลื อกใช้เตาแกสิ ไฟเออร์ ให้เหมาะสมกับกาลังการผลิตที่แตกต่างกัน จึงทา
การวิเคราะห์เลือกใช้ขนาดเตาแกสิ ไฟเออร์ (Gasifier)ในส่ วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยจานวน
เครื่ องผลิตแก็สมากที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาจะไม่เกิน 5 เครื่ อง เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ในการติดตั้ง
มาก อีกทั้งยังต้องมีการติดตั้งระบบสนับสนุนในการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ นร่ วมด้วย เครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่ านหิ นจะมี ค่า ใช้จ่า ยที่ แตกต่า งกันจากขนาดของเครื่ อง ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า ขนาดเครื่ องที่
เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเลือกใช้เตาผลิตแก็สที่ขนาดแตกต่าง
กัน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการเลือกขนาดของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเบื้องต้นของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินประกอบด้วย
1. ค่าลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน
2. ค่าติดตั้งและออกแบบระบบ
3. ค่าบารุ งรักษารายปี
4. ค่าเชื้อเพลิง
5. ค่าเชื้อเพลิงในการอุ่นเครื่ อง
โดยข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาได้มาจากแหล่งข้อมูลคือ จากผูข้ ายสิ นค้าซึ่ งข้อมูลที่ทราบจาก
ผูข้ ายสิ นค้าประกอบไปด้วย ค่าลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น, ค่าติดตั้งและออกแบบระบบ ,ค่า
บารุ งรักษารายปี ซึ่ งมีค่าอยูท่ ี่ 10% อ้างอิงจากงานวิจยั [22] ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน และ ระยะเวลา
ในการอุ่นเชื้อเพลิง ส่ วนค่าเชื้อเพลิงได้จากการศึกษาจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จากผูข้ าย
ซึ่ งการเลือกขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินจะพิจารณาเลือกเครื่ องที่สามารถให้พลังงานความ
ร้ อนทดแทนการใช้เชื้ อเพลิ งจากน้ ามันเตาได้ โดยเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ นที่เลื อกจะเกิ ดจาก
ขนาดของเครื่ องที่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ในการใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยสมมุติฐาน
1. โดยปริ มาณของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่ องต่อการติดตั้งเนื่องจากมี
การสอบถามจากผูข้ าย
2. การทางานของเครื่ องผลิตแก็สมีประสิ ทธิภาพการทางาน 100 %
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โดยการคานวณค่าใช้จ่ายรวมเบื้องต้นสามารถคานวณได้จากสมการที่ 3.5 และทาการเลือก
เครื่ องผลิตแก็สที่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นต่าที่สุดจากสมการที่ 3.5
Ctotal basic coal gasifier = Cm+ Cs+ Cmain+ Cfuel+ Csart up
(3.5)
Cm
= Cost of machine
Cs
= Cost of setting
Cmain = Cost of maintenance
Cfuel = Cost of fuel
Csart up = Cost of start up
3.2.5 ทาการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนาเทคโนโลยีแก๊สซิ ฟิเคชัน มาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เกณฑ์ในการตัดสิ นใจคือ
- การตัดสิ นใจใช้วธิ ี วิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิ ของ
โครงการเป็ นการเปรี ยบเทียบจากส่ วนต่างของการลงทุนและส่ วนต่างของรายได้ โดยนาโครงการที่
ลงทุนมากกว่าเป็ นตัวต้อง ลบด้วยโครงการที่ลงทุนต่ากว่า โดยจะตัดสิ นใจถ้ามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่
คานวณได้มากกว่าศูนย์จะเลือกโครงการที่ตอ้ งใช้เงินในการลงทุนมากกว่า โดยหาได้จากการหาค่า
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นในการลงทุน ค่าใช้จ่ายรายปี และจึงนาไปหาค่ามูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของส่ วนเพิ่มทั้ง
สองโครงการ
การเปรี ย บเที ย บการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง น้ า มัน เตาและเชื้ อ เพลิ ง แก็ ส จากถ่ า นหิ น ด้ว ยการใช้
incremental NPV โดยข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเป็ นการเปรี ยบเทียบในสองส่ วนคือ ในส่ วนของ
เชื้อเพลิงน้ ามันเตาคือเป็ นสภาพปั จจุบนั ของโรงงานและส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ของเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่านหิ นเพื่อทดแทนการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตา โดยเครื่ องผลิตแก็สจากถ่าน
หิ นที่ นามาพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็ นเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ นที่ผ่านการเลื อกขนาดจากค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นต่ าที่สุดจากหัวข้อที่ผ่านมา โดยมีการใช้ขนาดเครื่ องที่แตกต่างกันในแต่ขนาดของเตาอุ่น
เหล็กที่ 50 ตันต่อชัว่ โมง 30 ตันต่อชัว่ โมง และ 12 ตันต่อชัว่ โมง ประกอบด้วย
ก. ต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของน้ ามันเตาเมื่อมีการนาเรื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินไม่มีการ
ลงทุนเพิม่ เติมในส่ วนของน้ ามันเตา
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน
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3. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน(ในที่น้ ีมี
การรวมค่าในการขนส่ งคิดเป็ น 35% ของราคาเครื่ อง และภาษีการนาเข้า คิดเป็ น 1 %
ของราคาเครื่ องจากอัตรอากรของ กรมศุลกากร) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและออกแบบ
ระบบ ค่าหัวเผาที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตา
เป็ นเชื้ อเพลิงแก็ส และ ระบบสนับสนุนซึ่ งในที่น้ ี ประกอบด้วยระบบลาเลียงถ่านหิน
ระบบทาความสะอาดแก๊สที่ออกจากเตาและระบบบาบัดมลพิษ
ข. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบารุ งรักษา ค่าเชื้ อเพลิง ค่าแรงงาน และ
ค่าสาธารณูปโภคเป็ นค่าไฟฟ้ า
1. ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษา
1.1 ค่าบารุ งรักษาของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน จะเป็ นการรวมค่าค่าใช้จ่าย
ในการบารุ งรักษาทุกส่ วนของเครื่ องผลิตแก๊สจากถ่านหินรวมไปถึงระบบ
สนับสนุน จากการสอบถามผูข้ ายคิดเป็ น 10 % ของราคาเครื่ องจักรและ
ระบบสนับสนุน
1.2 ค่าบารุ งรักษาของเตาเหล็กที่มีน้ ามันเตาเป็ นเชื้อเพลิง เป็ นค่าบารุ งรักษาที่
มีการสอบถามจากโรงงานตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นการบารุ งรักษาเตาอุ่นเหล็กทุก
ปี
2. ค่าเชื้อเพลิง
2.1 ค่าเชื้อเพลิงของถ่านหิน คือจากปริ มาณของถ่านหิ นที่ใช้ต่อปี คูณด้วยค่า
ถ่านหิ นต่อตัน โดยราคาถ่านหินที่ใช้ในการพิจารณาอยูท่ ี่ 2.99 ในขั้นตอน
นี้ได้มีการรวมราคาค่าขนส่ งโดยรถบรรทุกจากท่าเรื อมาถึงโรงงานโดย
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ได้จากการสอบถามข้อมูลจากผูป้ ระกอบการรถบรรทุกสิ บ
ล้อ
2.2 ค่าเชื้อเพลิงน้ ามันเตา คือ จากปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงของโรงงานตัวอย่าง
คูณด้วยราคาของน้ ามันต่อลิตร โดยราคาน้ ามันที่ในการพิจารณา 23.83
บาท
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3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1. ค่าสาธารณูปโภคของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นเป็ นข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามจากผูข้ าย คิดเป็ น 25% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งหมด
3.2 ค่าสาธารณูปโภคของเชื้ อเพลิงน้ ามันเตา เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม
โรงงานตัวอย่างที่ขนาดเตาอุ่นเหล็กแตกต่างกัน
4. ค่าแรงงาน
4.1 ค่าแรงงานของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินจานวนกะในการทางานจานวน
3 กะ เป็ นข้อมูลของ วิศวกรเครื่ องกลจานวน 3 คน หัวหน้ากะผลิต 3 คน
และ พนักงานช่างเทคนิค 6 คน
4.2 ค่าแรงงานของเชื้ อเพลิงน้ ามันเตาจานวนกะในการทางานจานวน 3 กะ
เป็ นข้อมูลของ วิศวกรเครื่ องกลจานวน 3 คน หัวหน้ากะผลิต 3 คน และ
พนักงานช่างเทคนิค 3 คน
ตารางที่ 3. 3 เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน
ตาแหน่ง

เงินเดือนเฉลี่ยบาทต่อเดือน
หัวหน้ากะผลิต
14,256
พนักงานช่างเทคนิค
8,123
วิศวกรรมเครื่ องกล
18,000
ที่มา: รายงานผลการสารวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการสาหรับการบริ หารค่าจ้าง ประจาปี
2554-2555 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
สมมติฐาน
1. อัตราส่ วนลดที่ใช้ในการคานวณคือ 8% ( ที่มา:ธนาคารแห่งประเทศไทย )
2. อายุการใช้งานของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน 10 ปี ( จากการสอบถามผูข้ าย)
จากค่าที่ได้นาไปทาการคานวณเพื่อหา Incremental NPV
ค่าลงทุ น = ค่าเครื่ องจักร + ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหัวเผา+ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง+ค่าระบบ
สนับสนุน
(3.6)
ค่าใช้จ่ายรายปี = ค่าบารุ งรักษา+ค่าแรงงาน+ค่าเชื้อเพลิง+ค่าอรรถประโยชน์
(3.7)
ส่ วนต่างของเงินลงทุน = เงินลงทุนของโครงการที่มากกว่า-เงินลงทุนของโครงการที่นอ้ ยกว่า (3.8)
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ส่ วนต่างของค่าใช้จ่ายรายปี = ค่าใช้จ่ายรายปี ของโครงการที่ลงทุนมากกว่า-ค่าใช้จ่ายรายปี ของ
โครงการที่ลงทุนน้อยกว่า
(3.9)
จากค่าผลต่างของการลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่กาลังการผลิตของเตาเผาเหล็ก 50 ตันต่อ
ชัว่ โมง มีอายุที่ใช้ในการพิจารณาคือ 10 ปี แสดงตัวอย่างการคานวณได้ ต่อไปนี้
ตารางที่ 3. 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดอายุ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าลงทุนเริ่ มต้น
น้ ามัน
เตา
-

ถ่านหิ น
- 42,262,641.36
-

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86
- 276,521,180.86

ค่าใช้จ่ายส่ วน
เพิ่ม

ถ่านหิน
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46
- 117,933,338.46

- 42,262,641.36
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40

จากตารางจะแสดงให้เห็นถึงส่ วนต่างของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่องสุ ดท้ายของตารางเพื่อ
เป็ นการนาไปคานวณหาค่า NPV ของ Incremental ได้ดงั ข้อต่อไป
การหาส่ วนเพิ่มของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Incremental Net present Value) คือผลต่างระหว่าง
มูลค่าปั จจุ บนั ของรายได้ต่อปี รวมตลอดอายุของโครงการ กับมูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายต่อปี รวม
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ตลอดอายุของโครงการ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ในเชิ งเศรษฐศาสตร์ ที่บอกว่าโครงการมี
กาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเท่าใด โดยมีสูตรในการคานวณได้ดงั ต่อไปนี้
ทาการเขียนแผนภาพกระแสเงินสดด้วยค่าที่ได้จากตารางที่ 3. 4 ดังรู ปที่ 3. 4
ส่ วนต่างของค่าใช้จ่ายรายปี 158,587,842.40 บาทต่อปี

10 ปี
เงินลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น 42,262,641.36 บาท
บาท รู ปที่ 3. 4 แผนภาพกระแสเงินสด
จากตารางที่ 3. 4 และรู ปที่ 3. 4 การคานวณที่กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
ส่ วนต่างของเงินลงทุนขั้นต้น
= - 42,262,641.36 - 0 = - 42,262,641.36 บาท
ส่ วนต่างของค่าใช้จ่ายรายปี
= - 117,933,338.46– (-276,521,180.86)
= 158,587,842.40บาท
Incremental NPV (ถ่านหิ นและน้ ามันเตา)
= - 40,686,928.08 + 206,971,253.87(P/A,8%,10)
= 1,021,874,468.15 บาท
แสดงว่าเลือกลงทุนโครงการที่มีการลงทุนมากกว่าในที่น้ ีคือการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตแก็สจากถ่าน
หิ น เพราะส่ วนที่ลงทุนเพิ่มขึ้นมี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มากกว่าศูนย์จึงเลื อกโครงการที่ใช้เงิ นลงทุน
มากกว่า
- การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ด้วยเงื่อนไข
 กรณี ที่ราคาเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากราคาของเชื้ อเพลิงถ่านหิน
มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันจึงควรมีการพิจารณา
การเปลี่ยนทางเศรษฐศาสตร์ หากราคาถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงไป
 กรณี ที่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
3.2.8 สรุ ปผลจากการวิเคราะห์เพื่อแสดงความคุ ม้ ค่าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพิจารณาใช้เครื่ องผลิต
แก็สจากถ่านหิ นกับเตาเผาเหล็กขนาด 50 ตัน/ชัว่ โมง, 30 ตัน/ชัว่ โมง และ12 ตันต่อชัว่ โมง ชนิ ด
Pusher

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์จากการศึกษาข้อมูลในบทที่ผ่านมา ในการศึกษาจะทา
การเริ่ มวิเคราะห์ที่ปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้เป็ นพลังงานทดแทนการใช้น้ ามันเตาของเตาเผาเหล็กที่มีการ
ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อใช้ในการบอกในเบื้องต้นว่าการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ นทดแทนน้ ามันเตาสามารถ
ประหยัดค่าจ่ายของค่าเชื้อเพลิงได้ แล้วจึงนามาปริ มาณถ่านหินที่ได้จากการวิเคราะห์เบื้องต้นไปใช้
ในการเลือกขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นเนื่ องจากขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นมีขนาดที่
หลากหลายและมี กาลังการผลิ ตของถ่านหิ นที่ใกล้เคียงกัน ผลที่ได้จากการเลือกขนาดเครื่ องผลิ ต
แก็สจากถ่านหิ นจะนาไปทาการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที่ขนาดของเตาเหล็กแตกต่าง
กัน ( เตาเผาเหล็กขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง เตาเผาเหล็กขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง เตาเผาเหล็กขนาด 12
ตันต่อชัว่ โมง ) โดยใช้ดชั นี ในการชี้วดั คือ การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (incremental analysis) ว่ามีความ
เหมาะสมในการลงทุ นการใช้เครื่ องผลิ ตแก็ สจากถ่ านหิ นทดแทนการใช้น้ า มันเตาหรื อไม่ และ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการด้วยเงื่อนไข
 เงื่อนไขที่มีราคาของเชื้อเพลิง ได้แก่ เชื้อเพลิงน้ ามันเตาและเชื้อเพลิงถ่านหิน
 เงื่อนไขที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นเปลี่ยนแปลงไป

4.1

การวิเคราะห์ หาปริมาณถ่ านหินในแต่ ละขนาดกาลังการผลิต

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึ งการวิเคราะห์หาปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้เพื่อทดแทนน้ ามันเตาในขนาด
เตาเผาเหล็กที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยถ่านหินที่นามาพิจารณาทดแทนน้ ามันเตาคือ ถ่านหิ นบิทูมินสั
(jorong) ดังที่กล่าวมาในบทที่ผา่ นมาว่าเป็ นถ่านหิ นที่มีค่าซัลเฟอร์ ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับถ่านหิ นชนิด
เดี ยวกัน สามารถเห็ นได้จากค่าส่ วนประกอบของถ่ านหิ นเป็ นดังรู ปที่ 4. 1 จึงได้มีการเลื อกมา
พิจารณาเป็ นเชื้ อเพลิ งให้กบั เครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตา อีกทั้งเมื่อมีการ
เปรี ยบเทียบกับถ่ านหิ นลิ กไนต์ซ่ ึ งเป็ นถ่ านหิ นที่มีการใช้ในปั จจุบนั คือเป็ นถ่านหิ นที่คุณภาพต่ า
พบว่า ถ่ า นหิ นชนิ ดนี้ มี ปริ มาณความร้ อนต่ า ปริ มาณความชื้ น สู ง ค่ าของขี้ เถ้าสู ง และมี ป ริ ม าณ
ซัลเฟอร์ ที่สู ง และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ถ่ านหิ นแอนทราไซต์ซ่ ึ งเป็ นถ่ า นหิ นที่ จดั ว่า มีคุณภาพสู ง
เช่ นเดี ยวกันกับถ่านหิ นบิทูมินสั จะพบว่า ถ่านหิ นแอนทราไซต์มีราคาที่สูงกว่า แต่การติดไฟยาก
กว่าถ่านหิ นบิทูมินสั การนาไปใช้จึงนิยมนาไปใช้ในการให้ความร้อนในบ้าน อุตสาหกรรมเคมีและ
อุตสาหกรรมแก้ว เป็ นต้น [3]
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เหมือง

ทีต่ ้งั

สัดส่วน
การ
ลงทุน
ของ
บริ ษทั

สถานะ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2554
ประเภทถ่าน ปริ มาณ
หิ น
ถ่านหิ น
สารวจพบ
(ล้านตัน)

ประเทศอินโดนี เซีย

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
แผนการ
2554
คุณภาพ
ซัลเฟอร์ ผลิตปี
ปริ มาณ
GVC (ad)
(ad)% 2555
ถ่านหิ น
Kcal/Kg
( ล้านตัน)
สารองรวม
(ล้านตัน)
(100%)

โจร่ ง

กาลิมนั ตัน 64.79 เปิ ดดาเนิ นการ

ซับบิทมู นิ ัสบิทมู นิ ัส

143.8

5.7

อินโดมินโค
คิทาดินเอ็มบาลุต
คิทาดินทันดุงมายัง
ทรู บาอินโด
บาริ นโด

กาลิมนั ตัน 64.99 เปิ ดดาเนิ นการ

บิทมู นิ ัส

659.2

173.8

กาลิมนั ตัน 64.99 เปิ ดดาเนิ นการ

บิทมู นิ ัส

150.4

14

5,750

0.20-0.55

0.7

กาลิมนั ตัน 64.99 เปิ ดดาเนิ นการ

บิทมู นิ ัส

12.4

9.2

6,800

0.80-1.60

2.7

กาลิมนั ตัน 64.99 เปิ ดดาเนิ นการ
กาลิมนั ตัน 64.35 เปิ ดดาเนิ นการ

บิทมู นิ ัส
บิทมู นิ ัส

326.9
298

101.7
112.4

6,250-7,200 0.60-1.50
6,750
0.9

7
0.7

5,300

0.3

6,050-6,500 0.80-1.60

1
15

รู ปที่ 4. 1 รายละเอียดของถ่านหินที่นามาพิจารณา
ที่มา : บริ ษทั บ้านปู จากัด มหาชน
ชนิดของถ่านหิ นที่ได้จากการพิจารณาเลือก จะมีค่าความร้อนของถ่านหิ นที่แตกต่างจากค่า
ความร้ อนของน้ ามันเตา โดยการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตาของโรงงานผลิตเหล็กจะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละขนาดของเตาเผาเหล็ก ซึ่ งข้อมูลของเตาเผาเหล็กที่นามาใช้ในการพิจารณาหาปริ มาณของ
ถ่านหิ นเพื่อนามาเป็ นพลังงานทดแทน จะเป็ นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมจานวน 5 ครั้ง ที่กาลัง
การผลิตแตกต่างกันตามขนาดของเตาเผาเหล็ก โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาใช้
ในการพิจารณาเป็ นดังตารางที่ 4. 1 ถึง
ตารางที่ 4. 3 ( โดยข้อมูลของโรงงานตัวอย่างที่เก็บมา
ได้แสดงในภาคผนวก ก ) เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลต่อไป
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ตารางที่ 4. 1 ตารางข้อมูลเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล 5 ครั้ง ที่กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
ข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผา
อัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
อุณหภูมิของเหล็กก่อนเข้าเตาเผา
อุณหภูมิของเหล็กหลังออกจากเตาเผา
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์

ค่าที่ได้
1493 ลิตรต่อชัว่ โมง
50.561 ตันต่อชัว่ โมง
9682 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
35 องศาเซลเซียส
1070 องศาเซลเซียส
0.92 กิโลแคลอรี / กิโลกรัม องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4. 2 ตารางข้อมูลเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล 5 ครั้ง ที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
ข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผา
อัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
อุณหภูมิของเหล็กก่อนเข้าเตาเผา
อุณหภูมิของเหล็กหลังออกจากเตาเผา
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์

ค่าที่ได้
870 ลิตรต่อชัว่ โมง
30 ตันต่อชัว่ โมง
9682 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
33 องศาเซลเซียส
1100 องศาเซลเซียส
0.92 กิโลแคลอรี / กิโลกรัม องศาเซลเซียส

ตารางที่ 4. 3 ตารางข้อมูลเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูล 5 ครั้ง ที่กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
ข้อมูลที่ตอ้ งการทราบ
อัตราการใช้เชื้ อเพลิงของเตาเผา
อัตราการผลิต (การป้ อนเหล็ก)
ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
อุณหภูมิของเหล็กก่อนเข้าเตาเผา
อุณหภูมิของเหล็กหลังออกจากเตาเผา
ค่าความจุความร้อนจาเพาะของผลิตภัณฑ์

ค่าที่ได้
552.16 ลิตรต่อชัว่ โมง
12 ตันต่อชัว่ โมง
9682 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
35 องศาเซลเซียส
1150 องศาเซลเซียส
0.92 กิโลแคลอรี / กิโลกรัม องศาเซลเซียส
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โดยจากตารางค่าเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูลที่ตารางที่ 4. 1 ถึงตารางที่ 4. 3จะสามารถนาไป
คานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพการทางานของเตาอุ่นเหล็กที่ประสิ ทธิ ภาพเตาอุ่นเหล็ก ของโรงงาน
ตัวอย่าง ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของเตาอุ่นเหล็กมีค่าดังต่อไปนี้
 ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมงเป็ น 42.50 %
 ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมงเป็ น 44.61 %
 ขนาดที่ 12 ตันต่อชัว่ โมงเป็ น 29.38%
4.1.1 การวิเคราะห์หาปริ มาณถ่านหิน
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงงานผลิตเหล็ก ที่กาลังการผลิตของเตาเผาเหล็กที่
แตกต่างกัน จะนามาทาการวิเคราะห์หาปริ มาณถ่านหินที่นามาทดแทนน้ ามันเตาซึ่ งสามารถคานวณ
ได้ดงั ขั้นตอนที่กล่าวมาในบทที่ 3
โดยจากปริ มาณน้ ามันเตาที่ใช้สามารถแปลงเป็ นปริ มาณถ่านหินที่ใช้ได้ดงั ตารางที่ 4. 4
ตารางที่ 4. 4 ปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้ทดแทนน้ ามันเตาแต่ละกาลังการผลิต
กาลังการผลิตเหล็ก
50 ตันต่อชัว่ โมง
30 ตันต่อชัว่ โมง
12 ตันต่อชัว่ โมง

ปริ มาณถ่านหินที่ใช้กิโลกรัมต่อชัว่ โมง
3209.394
2032.8
1290.167

ข้อมูลจากตารางที่ 4. 4 แสดงปริ มาณของถ่านหิ นที่มีการใช้น้ ามันเตาของขนาดเตาอุ่น
เหล็ ก ที่ ก าลัง การผลิ ต ขนาดเดี ย วกัน แต่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ของโรงงานผลิ ต เหล็ ก จะพบว่า มี
ประสิ ทธิ ภาพของเตาอุ่นเหล็กที่แตกต่างกัน การใช้ปริ มาณถ่านหิ นจึงแตกต่างกันด้วย โดยข้อมูลที่
ใช้ในการคานวณหาประสิ ทธิ ภาพเตาที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีการใช้ขอ้ มูลของโรงงานตัวอย่างเป็ น
พื้นฐานของข้อมูล เพื่อคานวณที่ประสิ ทธิ ภาพของเตาอุ่นเหล็กที่แตกต่างกัน จึงทราบได้ถึงความ
เหมาะสมเบื้องต้น ของการใช้พลังงานจากถ่านหิ นทดแทนน้ ามันเตา ในประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกัน
ของเตาอุ่นเหล็กเทียบได้กบั โรงงานที่แตกต่างกันหากมีการใช้พลังงานถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามัน
เตา จะเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานและจึงนาไปพิจารณาเมื่อมีการนาเครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่ านหิ นไปติ ดตั้งในหัวข้อถัดไป จากการคานวณหาปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้เมื่อเปลี่ ยนแปลงไป
เทียบกับการใช้น้ ามันเตาที่ประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน สามารถแสดงกราฟความสัมพันธ์ได้ดงั รู ปที่
รู ปที่ 4. 2 ถึง รู ปที่ 4. 4
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ปริมาณถ่ านหินและนา้ มันเตา
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รู ปที่ 4. 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพของเตาเผาเหล็กและปริ มาณเชื้อเพลิง
ที่กาลังการ ผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง

ปริมาณถ่ านหินและนา้ มันเตา
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รู ปที่ 4. 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพของเตาเผาเหล็กและปริ มาณเชื้อเพลิง
ที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
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ปริมาณถ่ านหินและนา้ มันเตา
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รู ปที่ 4. 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิภาพของเตาเผาเหล็กและปริ มาณเชื้อเพลิง
ที่กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
จากรู ปที่ 4. 2 ถึงรู ปที่ 4. 4 ที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง 30 ตันต่อชัว่ โมงและ
12 ตันต่อชัว่ โมง จะเห็นได้วา่ ปริ มาณการใช้ถ่านหิ นต่อชัว่ โมงเพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่เท่ากันกับ
น้ ามันเตา ต้องใช้ในปริ มาณที่มากกว่าปริ มาณของน้ ามันเตาต่อชัว่ โมง ที่ประสิ ทธิ ภาพของเตาเผา
เหล็กต่า พบว่า มีความแตกต่างของการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ นมากกว่าปริ มาณการใช้น้ ามันเตามาก แต่
เมื่อเตามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นความแตกต่างของการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและน้ ามันเตามีค่าน้อยลง
จากปริ มาณน้ ามันเตาและปริ มาณถ่านหิ นที่ใช้ในการผลิตแต่ละกาลังการผลิตจะสามารถ
แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้จากขั้นตอนที่ 3.2.4.1 ในบทที่ 3
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ตารางที่ 4. 5 ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง ที่กาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็กขนาด 50 ตันต่อ
ชัว่ โมงเมื่อมีประสิ ทธิ ภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงแปลง
ค่าใช้จ่ายถ่านหิน ค่าใช้จ่ายน้ ามัน
จากน้ ามันเตาเป็ นถ่าน
ต่อชัว่ โมง
เตาต่อชัว่ โมง
หิน
27729.93
151205.20
123475.27
13864.96
75602.60
61737.64
9243.31
50401.73
41158.42
6932.48
37801.30
30868.82
5545.99
30241.04
24695.05
4621.65
25200.87
20579.21
3961.42
21600.74
17639.32
3466.24
18900.65
15434.41
3081.10
16800.58
13719.47
2772.99
15120.52
12347.53
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สามารถแสดงค่าจากตารางได้ดงั รู ปที่ 4. 5

ค่ าใช้ จ่ายทีล่ ดลงจากการเปลีย่ นแปลงเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
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รู ปที่ 4. 5 ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่ลดลงของประสิ ทธิภาพเตาที่กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
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จากรู ป ที่ 4. 5ประสิ ท ธิ ภาพของเตาเผาเหล็ ก มากขึ้ นท าให้ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ล ดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงลดลงที่ขนาดกาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 6 ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง ที่กาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็กขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมงเมื่อ
มีประสิ ทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสิ ทธิภาพ
เตาเผา

ค่าใช้จ่ายถ่าน
หิ นต่อชัว่ โมง

ค่าใช้จ่ายน้ ามันเตา
ต่อชัว่ โมง

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงแปลง
จากน้ ามันเตาเป็ นถ่านหิน

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

16962.05
8481.03
5654.02
4240.51
3392.41
2827.01
2423.15
2120.26
1884.67
1696.21

92490.34
46245.17
30830.11
23122.59
18498.07
15415.06
13212.91
11561.29
10276.70
9249.03

75528.29
37764.15
25176.10
18882.07
15105.66
12588.05
10789.76
9441.04
8392.03
7552.83
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สามารถแสดงค่าจากตารางได้ดงั รู ปที่ 4. 6

ค่ าใช้ จ่ายทีล่ ดลงจากการเปลีย่ นแปลงเชื้อเพลิง
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รู ปที่ 4. 6 ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่ลดลงของประสิ ทธิภาพเตาที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
จากประสิ ท ธิ ภ าพของเตาเผาเหล็ก มากขึ้ นทาให้ค่ า ใช้จ่า ยที่ ล ดลงจากการเปลี่ ย นแปลง
เชื้อเพลิงลดลงที่ขนาดกาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง
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ตารางที่ 4. 7 ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง ที่กาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็กขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมงเมื่อ
มีประสิ ทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสิ ทธิภาพ
เตาเผา

ค่าใช้จ่ายถ่านหิน
ต่อชัว่ โมง

ค่าใช้จ่ายน้ ามันเตา
ต่อชัว่ โมง

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงแปลง
จากน้ ามันเตาเป็ นถ่านหิน

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

7090.04
3545.02
2363.35
1772.51
1418.01
1181.67
1012.86
886.26
787.78
709.00

92490.34
46245.17
30830.11
23122.59
18498.07
15415.06
13212.91
11561.29
10276.70
9249.03

85400.30
42700.15
28466.77
21350.08
17080.06
14233.38
12200.04
10675.04
9488.92
8540.03

สามารถแสดงค่าจากตารางได้ดงั รู ปที่ 4. 7

ค่ าใช้ จ่ายทีล่ ดลงจากการเปลีย่ นแปลงเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
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รู ปที่ 4. 7 ค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่ลดลงของประสิ ทธิภาพเตาที่กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
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จากรู ป ที่ 4. 7ประสิ ท ธิ ภาพของเตาเผาเหล็ ก มากขึ้ นท าให้ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ล ดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงลดลงที่ขนาดกาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมง
จากรู ปที่ 4. 2ถึงรู ปที่ 4. 4 ได้มีการแสดงถึงปริ มาณของเชื้ อเพลิงถ่านหิ นและน้ ามันเตาที่ใช้
ในแต่ละกาลังการผลิตและประสิ ทธิภาพที่แตกต่างกันจะพบว่ามีการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหิ นในปริ มาณ
กิโลกรัมมากกว่าปริ มาณเชื้อเพลิงน้ ามันเตา อีกทั้งเมื่อมีประสิ ทธิภาพในการทางานของเตาที่มากขึ้น
จะทาให้อตั ราการใช้เชื้ อเพลิงต่อชัว่ โมงลดลงทาให้เป็ นการอ้างอิงให้กบั โรงงานที่มีกาลังการผลิต
เดียวกันแต่มีประสิ ทธิ ภาพของเตาที่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีการนาปริ มาณถ่านหิ นและน้ ามันเตาที่ใช้
แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้ อเพลิงในตารางที่ 4. 5ถึงตารางที่ 4. 7 พบว่า ถึงแม้ปริ มาณการใช้
เชื้ อเพลิ งถ่ านหิ นจะมี การใช้ในปริ มาณที่มากกว่าการใช้เชื้ อเพลิ งน้ ามันเตา โดยเมื่อคานวณเป็ น
ราคาเชื้ อเพลิ งที่ ใช้ต่อการผลิ ต จะเห็นได้มีค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้ อเพลิ งที่ต่ ากว่า จึงทาให้สามารถ
ประหยัดราคาเชื้ อเพลิ งของถ่านหิ นที่ใช้ทดแทนน้ ามันเตาได้ ซึ่ งขนาดของเตาอุ่นเหล็กที่ขนาด 30
ตันต่อชัว่ โมง พบว่าที่ประสิ ทธิ ภาพ 100 % มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมากกว่า
ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมงและ 12 ตันต่อชัว่ โมง เนื่องจากที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
มีประสิ ทธิ ภาพของเตาอุ่นเหล็กโรงงานตัวอย่าง มากที่สุด พลังงานทดแทนจากถ่านหิ นจึงมีความ
น่ า สนใจในการลงทุ นแต่ ด้วยขนาดของก าลัง การผลิ ตของเตาอุ่ นเหล็ก ที่ แตกต่ า งกันท าให้ก าร
เลือกใช้ เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นจึงต้องมีความแตกต่างกันด้วย โดยสามารถทาการวิเคราะห์การ
เลือกขนาดของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่เหมาะสมได้ตามหัวข้อต่อไป
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4.2

การเลือกขนาดเครื่องผลิตแก็สจากถ่ านหินให้ เหมาะสมในแต่ ละขนาดกาลังการ
ผลิต

ดังสามารถแสดงจานวนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นในแต่ละขนาดเพื่อให้สามารถทดแทนการ
ใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตาของโรงงานตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี้
ที่กาลังการผลิตเหล็กของเตาเผาเหล็กขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมงซึ่ งมีปริ มาณถ่านหินที่ตอ้ งใช้เป็ น
3209.394 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง จะพิจารณาเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4. 8 จานวนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก
50 ตันต่อชัว่ โมง
Model

Q.M 2.0

Q.M 2.4

Q.M 2.6

Q.M 3.0

Q.M 3.2

เส้นผ่าศูนย์กลาง
เครื่ อง(มิลลิเมตร)

2000

2400

2600

3000

3200

720

1040

1200

2000

2200

5

4

3

2

2

3600

4160

3600

4000

4400

ปริ มาณเชื้ อเพลิง
(กิโลกรัม)
จานวนเครื่ อง(ตัว)
ปริ มาณเชื้ อเพลิงรวม
(กิโลกรัม)

จากตารางที่ 4. 8 จะเห็นได้วา่ เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นมี
ขนาดใหญ่ข้ ึนจะทาให้สามารถใส่ ปริ มาณถ่านหิ นด้มากขึ้น จึงทาให้เมื่อเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น
เมื่อมีขนาดเล็กเพื่อให้ได้ค่าความร้อนตามที่ตอ้ งการจึงต้องมีการใช้จานวนหลายเครื่ อง โดยสามารถ
แสดงค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่แตกต่างกันของขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่แตกต่างกันได้ดงั ตาราง
ที่ 4. 9
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ตารางที่ 4. 9 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50
ตันต่อชัว่ โมง
ขนาดเครื่ อง
(จานวน
เครื่ อง)
2000(5)
2400(4)
2600(3)
3000(2)
3200(2)

ราคาติดตั้ง
ราคาเครื่ อง
และวางระบบ
รวม(บาท)
(บาท)
5,506,571
585,000
4,972,800
495,000
4,399,001
430,000
3,378,935
400,000
3,825,202
480,000

ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าใช้จ่าย
ค่าบารุ งรักษา
เชื้อเพลิง
(บาทต่อปี )
(บาทต่อปี )
84,071,656
550,657
97,528,501
497,280
85,383,689
439,900
95,964,126
337,893
105,560,539
382,520

ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท)
90,713,885
103,493,581
90,652,590
100,080,954
110,248,261

ค่าใช้จ่ายรวม(บาท/ปี )

สามารถแสดงเป็ นกราฟค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการค่าใช้จ่ายและแสดงเป็ น
ค่าใช้จ่ายรวมได้ดงั รู ปที่ 4. 8 และ รู ปที่ 4. 9 ตามลาดับ
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0

ราคาเครื่ องจักรรวม

ราคาติดตั้งระบบ
ค่าบารุ งรักษารวมต่อปี
ราคาเชื้อเพลิงต่อปี
ค่าเชื้อเพลิงอุ่นเครื่ อง
2000(5) 2400(4) 2600(3) 3000(2) 3200(2)
เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่ อง มิลลิเมตร (จานวนเครื่ อง)

รู ปที่ 4. 8 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50
ตันต่อชัว่ โมง
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ค่าใช้จ่ายรวม(บาท/ปี )

80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม

20,000,000.00
2000(5) 2400(4) 2600(3) 3000(2) 3200(2)
เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่ อง มิลลิเมตร (จานวนเครื่ อง)

รู ปที่ 4. 9 ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่ขนาด
เตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง
จากตารางที่ 4. 9 พบว่า ขนาดเครื่ องที่ใช้ในการพิจารณาและจานวนของเครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่ า นหิ น ภายใต้ ส มมติ ฐ านที่ ก าหนด คื อ ขนาดเครื่ องผลิ ต แก็ ส จากถ่ า นหิ น ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเตาเผา 2000 มิลลิเมตรในจานวน 5 เครื่ อง 2400 มิลลิเมตรจานวน 4 เครื่ อง
2600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ อง 3000 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง และ 3200 มิลลิเมตรจานวน 2
เครื่ อง โดยค่าใช้จ่ายที่พิจารณาประกอบไปด้วย ราคาเครื่ องจักร ราคาติดตั้งระบบ ค่าบารุ งรักษา
ต่อปี และค่าเชื้ อเพลิงทีใช้ในการผลิตแก็สจากถ่านหิ น จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะ
เห็นได้วา่ ที่ขนาดเครื่ อง 3000 มิลลิเมตรต่อชัว่ โมงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยที่สุด ค่าเชื้ อเพลิงต่อปี
มีค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2000 และ 2600 มิลลิเมตร ค่าเชื้ อเพลิงในการอุ่น
อากาศมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2000 มิลลิเมตรโดยแสดงเป็ นกราฟได้ดงั รู ปที่
4. 8 จะเห็นได้วา่ ราคาเครื่ องจักร ราคาติดตั้งระบบ ราคาค่าบารุ งรักษา และค่าเชื้ อเพลิงในการอุ่น
อากาศ มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละขนาดเส้นผ่าศูนย์เนื่องจากมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความแตกต่าง
กันของค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่จะเห็ นได้ว่าราคาเชื้ อเพลิ งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นๆ
และเมื่อมีการนาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมเป็ นค่าใช้จ่ายรวมจะพบว่าขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น
ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2600 มิลลิเมตรจานวน 3 เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายต่ารวมเบื้องต้นในการใช้เครื่ อง
ผลิตแก็สจากถ่านหิ นน้อยที่สุดดังแสดงในรู ปที่ 4. 9
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ที่กาลังการผลิตเหล็กของเตาเผาเหล็กขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมงซึ่ งมีปริ มาณถ่านหิ นที่ตอ้ งใช้
เป็ น 2032.8 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง จะพิจารณาเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4. 10 จานวนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่น
เหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง
Model

QM QM
1.6 1.8

QM
2.0

QM
2.4

QM
2.6

QM Q.M
3.0 3.2

เส้นผ่าศูนย์กลาง
1600 1800 2000 2400 3200 3000 3200
เครื่ อง(มิลลิเมตร)
ปริ มาณเชื้ อเพลิง
(กิโลกรัม)
จานวนเครื่ อง(ตัว)
ปริ มาณเชื้ อเพลิง
รวม(กิโลกรัม)

460

600

720

5

4

3

1040 1200 2000 2032
2

2

2

1

2300 2400 2160 2080 2400 4000 2032
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ตารางที่ 4. 11 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30
ตันต่อชัว่ โมง
ขนาดเครื่ อง
(จานวน
เครื่ อง)
1600(5)
1800(4)
2000(3)
2400(2)
2600(2)
3000(2)
3200(1)

ราคาเครื่ อง
รวม(บาท)
4,087,714.29
3,837,714.29
3,303,942.86
2,486,400.00
2,932,667.33
3,378,934.67
1,912,601.00

ราคาติดตั้ง
และวาง
ระบบ (บาท)
450,000.00
402,000.00
400,000.00
340,000.00
420,000.00
470,000.00
360,000.00

ค่าใช้จ่าย
เชื้อเพลิง(บาท
ต่อปี )
53,293,325.28
55,697,895.24
50,442,993.63
48,764,250.47
56,922,459.32
95,964,126.32
52,780,269.48

ค่าบารุ งรักษา
(บาทต่อปี )
408,771.43
383,771.43
330,394.29
248,640.00
293,266.73
337,893.47
191,260.10

ค่าใช้จ่ายรวม
(บาท)
58,239,811.00
60,321,380.96
54,477,330.77
51,839,290.47
60,568,393.39
100,150,954.46
55,244,130.58

สามารถแสดงเป็ นกราฟค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการค่าใช้จ่ายและแสดงเป็ น
ค่าใช้จ่ายรวมได้ดงั รู ปที่ 4. 10 และ รู ปที่ 4. 11 ตามลาดับ

70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

ราคาเครื่ องจักรรวม
ราคาติดตั้งระบบ
ค่าบารุ งรักษารวมต่อปี
ราคาเชื้อเพลิงต่อปี
ค่าเชื้อเพลิงอุ่นเครื่ อง

1600(5)
1800(4)
2000(3)
2400(2)
2600(2)
3000(2)
3200(1)

ค่าใช้จ่ายรวม(บาท/ปี )
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เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่ อง มิลลิเมตร (จานวนเครื่ อง)
รู ปที่ 4. 10 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30
ตันต่อชัว่ โมง
70,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม

20,000,000.00
10,000,000.00
3200(1)

3000(2)

2600(2)

2400(2)

2000(3)

1800(4)

1600(5)

ค่าใช้จ่ายรวม(บาท/ปี )

60,000,000.00

เส้นผ่าศูนย์กลางเครื่ อง มิลลิเมตร (จานวนเครื่ อง)
รู ปที่ 4. 11 ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่
ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง

72
จากตารางที่ 4. 11 พบว่า ขนาดเครื่ องที่ใช้ในการพิจารณาและจานวนของเครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่ า นหิ น ภายใต้ส มมติ ฐ านที่ ก าหนด คื อ ขนาดเครื่ อ งผลิ ต ที่ แ ก็ ส จากถ่ า นหิ น ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเตาเผา 1600 มิลลิเมตรจานวน 5 เครื่ อง 1800 มิลลิเมตรจานวน 4 เครื่ อง 2000
มิลลิเมตรจานวน 3 เครื่ อง 2400 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง 2600 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง 3000
มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ องและ 3200 มิลลิเมตรจานวน 1 เครื่ อง โดยค่าใช้จ่ายที่พิจารณาประกอบไป
ด้วย ราคาเครื่ องจักร ราคาติดตั้งระบบ ค่าบารุ งรักษาต่อปี และค่าเชื้ อเพลิงทีใช้ในการผลิตแก็ส
จากถ่านหิ น จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะเห็นได้ที่ขนาดเครื่ อง 3200 มิลลิเมตรต่อ
ชัว่ โมงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยที่สุด เนื่องจากจานวนเครื่ องที่ใช้นอ้ ยที่สุด ค่าเชื้ อเพลิงต่อปี มี
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2000 มิลลิเมตร ค่าเชื้ อเพลิงในการอุ่นอากาศมีค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุดที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มิลลิเมตรโดยแสดงเป็ นกราฟได้ดงั รู ปที่ 4. 10 ค่าใช้จ่าย
เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง จะเห็น
ได้วา่ ราคาเครื่ องจักร ราคาติดตั้งระบบ ราคาค่าบารุ งรักษา และค่าเชื้ อเพลิงในการอุ่นอากาศ มีค่า
ใกล้เคี ยงกันในแต่ละขนาดเส้ นผ่าศูนย์เนื่ องจากมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความแตกต่างกันของ
ค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่จะเห็นได้วา่ ราคาเชื้ อเพลิงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นๆ และเมื่อมี
การนาค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นรวมเป็ นค่าใช้จ่ายรวมจะได้ว่าขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2400 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายต่ารวมเบื้องต้นในการใช้เครื่ องผลิต
แก็สจากถ่านหิ นน้อยที่สุดดังแสดงใน รู ปที่ 4. 11
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ที่กาลังการผลิตเหล็กของเตาเผาเหล็กขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมงซึ่ งมีปริ มาณถ่านหิ นที่ตอ้ งใช้
เป็ น กิโลกรัมต่อชัว่ โมง จะพิจารณาเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4. 12 จานวนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12
ตันต่อชัว่ โมง
QM
2.0

QM
2.4

QM
2.6

เส้นผ่าศูนย์กลาง
1500 1600 1800 2000
เครื่ อง(มิลลิเมตร)

2400

2600 3000 3200
1200 2000 2200

Model

ปริ มาณเชื้ อเพลิง
(กิโลกรัม)
จานวนเครื่ อง
(เครื่ อง)

QM
1.5

QM
1.6

QM
1.8

350

460

600

720

1040

4

3

3

2

2

ปริ มาณเชื้ อเพลิง
1400 1380 1800 1440
รวม(กิโลกรัม)

2080

2

QM
3.0

1

Q.M
3.2

1

2400 2000 2200
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ตารางที่ 4. 13 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12
ตันต่อชัว่ โมง
ขนาดเครื่ อง
(จานวน
เครื่ อง)
1500(4)
1600(3)
1800(3)
2000(2)
2400(2)
2600(2)
3000(1)
3200(1)

ราคาเครื่ อง
รวม(บาท)
2,702,628.57
2,452,628.57
2,878,285.71
2,202,628.57
2,486,400.00
2,932,667.33
1,689,467.33
1,912,601.00

ราคาติดตั้ง
และวางระบบ
(บาท)
330,000.00
315,000.00
330,000.00
350,000.00
390,000.00
440,000.00
350,000.00
360,000.00

ค่าใช้จ่าย
เชื้อเพลิง
(บาทต่อปี )
22,844,200.96
22,568,149.83
29,535,119.64
23,759,299.00
34,508,503.32
40,473,520.30
34,274,613.98
40,107,469.10

ค่าบารุ งรักษา ค่าใช้จา่ ยรวม
(บาทต่อปี )
(บาท)
270,262.86
245,262.86
287,828.57
220,262.86
248,640.00
293,266.73
168,946.73
191,260.10

26,147,092.39
25,581,041.26
33,031,233.92
26,532,190.43
37,633,543.32
44,139,454.37
36,483,028.04
42,571,330.20

แสดงเป็ นกราฟค่ า ใช้ จ่ า ยเบื้ อ งต้น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะรายการค่ า ใช้จ่ า ยและแสดงเป็ น
ค่าใช้จ่ายรวมได้ดงั รู ปที่ 4. 12

รู ปที่ 4. 12 ค่าใช้จ่ายเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12
ตันต่อชัว่ โมง
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รู ปที่ 4. 13 ค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่
ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมง
จากตารางที่ 4. 13 พบว่า ขนาดเครื่ องที่ใช้ในการพิจารณาและจานวนของเครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่ า นหิ น ภายใต้ส มมติ ฐ านที่ ก าหนด คื อ ขนาดเครื่ องผลิ ต ที่ แ ก็ ส จากถ่ า นหิ น ที่ มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเตาเผา 1500 มิลลิเมตรจานวน 4 เครื่ อง 1600 มิลลิเมตร 1800 มิลลิเมตรจานวน
3 เครื่ อง 2000 มิลลิเมตรจานวน 3 เครื่ อง 2400 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง 2600 มิลลิเมตรจานวน 2
เครื่ อง 3000 มิลลิเมตร จานวน 1 เครื่ องและ 3200 มิลลิเมตรจานวน 1 เครื่ อง โดยค่าใช้จ่ายที่
พิจารณาประกอบไปด้วย ราคาเครื่ องจักร ราคาติดตั้งระบบ ค่าบารุ งรักษาต่อปี และค่าเชื้ อเพลิงที
ใช้ในการผลิตแก็สจากถ่านหิ น จะเห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและค่าเชื้ อเพลิงน้อยที่สุดที่
ขนาดเครื่ อง 1600 มิลลิเมตร โดยแสดงเป็ นกราฟได้ดงั รู ปที่ 4. 12 จะเห็นได้วา่ ราคาเครื่ องจักร ราคา
ติดตั้งระบบ ราคาค่าบารุ งรักษา และค่าเชื้ อเพลิงในการอุ่นอากาศ มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละขนาด
เส้นผ่าศูนย์เนื่ องจากมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความแตกต่างกันของค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่จะเห็นได้
ว่าราคาเชื้ อเพลิงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นๆ และเมื่อมีการนาค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นรวม
เป็ นค่าใช้จ่ายรวมจะได้วา่ ขนาดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มิลลิเมตร
จานวน 3 เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายต่าที่สุดดังแสดงในรู ปที่ 4. 13
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4.3

การวิเคราะห์ ความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์

4.3.1 การเปรี ยบเทียบการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตาและเชื้ อเพลิงแก็สจากถ่านหิ นด้วยการใช้
Incremental NPV โดยข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเป็ นการเปรี ยบเทียบในสองส่ วนคือ ในส่ วนของ
เชื้อเพลิงน้ ามันเตาคือเป็ นสภาพปั จจุบนั ของโรงงานและส่ วนที่สองคือส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นเพื่อทดแทนการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามันเตา ทาการพิจารณาค่าใช้จ่ายของ
เครื่ องผลิ ตแก็ ส จากถ่ า นหิ นจากขั้นตอนที่ ผ่านมา ค่า ใช้จ่ า ยที่ พิจารณามี ดงั ต่ อไปนี้ โดยได้กล่ า ว
เกี่ยวกับรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบทที่ 3
ตารางที่ 4. 14 ค่าใช้จ่ายรวมที่พิจารณา
ค่าใช้จ่าย

น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

-

ค่าดาเนินการ

- ค่าบารุ งรักษา
- ค่าแรงงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเชื้อเพลิง

ถ่านหิน
- ค่าเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่ าน
หิน
- ค่าหัวเผาและติดตั้ง
- ค่าระบบสนับสนุน
- ค่าติดตั้งและออกแบบ
- ค่าบารุ งรักษา
- ค่าแรงงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเชื้อเพลิงและขนส่ ง

จะเห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะไม่เกิดขึ้นในส่ วนของ น้ ามันเตาเนื่องจากเป็ นเตาอุ่น
เหล็กเดิ มจึ งไม่มีค่าลงทุ นเกิ ดขึ้ น ในส่ วนของถ่านหิ นจะมีการลงทุนเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ น
ค่าหัวเผาและติดตั้ง, ค่าระบบสนับสนุน, ค่าติดตั้งและออกแบบ ส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการมี
ทั้งสองส่ วนที่สนใจพิจารณา ประกอบไปด้วยดังตารางที่ 4. 14
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ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง เป็ นดัง ตารางที่ 4. 15 ด้วยขนาด
เตาผลิตแก็สจากถ่านหิ นเส้นผ่าศูนย์กลาง 2600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ อง
ตารางที่ 4. 15 ค่าลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่ องผลิต
แก็สจากถ่านหินรวมค่าภาษีนาเข้า
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
ออกแบบระบบ
ค่าระบบสนับสนุน
ค่าหัวเผา
ค่าลงทุนรวม

เตาขนาด 50 ตัน
ต่อชัว่ โมง (บาท)
5,982,641
430,000.00
8,850,000
27,000,000
42,262,641.36

ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง เป็ นตารางที่ 4. 16 ด้วยขนาดเตา
ผลิตแก็สจากถ่านหิ นเส้นผ่าศูนย์กลาง 2400 มิลลิเมตรจานวน 2 เครื่ อง
ตารางที่ 4. 16 ค่าลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง
เตาขนาด 30 ตัน
ต่อชัว่ โมง (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องผลิตแก็ส
3,381,504
จากถ่านหิ นรวมค่าภาษีนาเข้า
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
340,000.00
ออกแบบระบบ
5,000,000
ค่าระบบสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย

ค่าหัวเผา
ค่าลงทุนรวม

10,579,366
19,300,870

78
ค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมง เป็ นดังตารางที่ 4. 17 ด้วยขนาด
เตาผลิตแก็สจากถ่านหิ นเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มิลลิเมตรจานวน 3 เครื่ อง
ตารางที่ 4. 17 ค่าลงทุนที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมง
เตาขนาด 12 ตัน
ต่อชัว่ โมง (บาท)
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ เครื่ องผลิ ต
3,335,575
แก็สจากถ่านหินรวมค่าภาษีนาเข้า
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
315,000.00
ออกแบบระบบ
ค่าระบบสนับสนุน
3,000,000
ค่าหัวเผา
3,601,000
ค่าลงทุนรวม
10,251,574
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการซึ่ งแสดงรายละเอียดที่มีไว้ในบทที่ 3 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการแบ่งเป็ นสองส่ วนคือ น้ ามันเตา( การใช้แบบเดิม) และ ถ่านหิ น ( เครื่ องผลิตแก็สจากถ่าน
หิน)โดยค่าใช้จ่ายของค่าดาเนินการของเชื้อเพลิงน้ ามันเตาและถ่านหินสามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ที่ 4. 18 ถึง ตารางที่ 4. 20
ตารางที่ 4. 18 ค่าใช้จ่ายการดาเนินการของโรงงานที่ขนาดเตาอุ่นเหล็กขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
รายการ
เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
ชนิดของเชื้อเพลิง
น้ ามันเตา
ถ่านหิน
ปริ มาณความต้องการเชื้อเพลิง 11,412,492.00 ลิตรต่อปี 27,518,400 กิโลกรัมต่อปี
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง(บาท/ปี )
272,149,598.86
* 98,520,403.99
ค่าใช้จ่ายแรงงาน(บาท/ปี )
1,453,644
1,746,072
ค่าสาธารณูปโภค(บาท/ปี )
2,767,938
13,333,598
ค่าบารุ งรักษา(บาท/ปี )
150,000
4,333,264
*ในส่ วนของค่ าเชื้ อเพลิ ง เป็ นการรวมกันของ ค่า เชื้ อเพลิ งและค่าขนส่ งถ่ านหิ นในที่น้ ี มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเป็ น 13,136,715.00 บาทต่อปี
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ตารางที่ 4. 19 ค่าใช้จ่ายการดาเนินการของโรงงานที่ขนาดเตาอุ่นเหล็กขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
รายการ
เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
ชนิดของเชื้อเพลิง
น้ ามันเตา
ถ่านหิน
ปริ มาณความต้องการเชื้อเพลิง 6,650,280 ลิตรต่อปี
15,899,520กิโลกรัมต่อปี
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง(บาท/ปี )
158,643,949.77
* 57,062,890.47
ค่าใช้จ่ายแรงงาน(บาท/ปี )
1,453,644
1,746,072
ค่าสาธารณูปโภค(บาท/ปี )
1,952,430
6,777,648
ค่าบารุ งรักษา(บาท/ปี )
100,000
1,996,087
*ในส่ วนของค่ าเชื้ อเพลิ ง เป็ นการรวมกันของ ค่า เชื้ อเพลิ งและค่าขนส่ งถ่ านหิ นในที่น้ ี มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเป็ น 8,298,640 บาทต่อปี
ตารางที่ 4. 20 ค่าใช้จ่ายการดาเนินการของโรงงานที่ขนาดเตาอุ่นเหล็กขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
รายการ
เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
ชนิดของเชื้อเพลิง
น้ ามันเตา
ถ่านหิน
ปริ มาณความต้องการเชื้อเพลิง
2,957,406.13 ลิตรต่อปี
7,391,280 กิโลกรัมต่อปี
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง(บาท/ปี )
70,549,557.22
*28,792,129.83
ค่าใช้จ่ายแรงงาน(บาท/ปี )
1,453,644
1,746,072
ค่าสาธารณูปโภค(บาท/ปี )
562,637
3,125,531
ค่าบารุ งรักษา(บาท/ปี )
50,000
1,043,657
*ในส่ วนของค่ าเชื้ อเพลิ ง เป็ นการรวมกันของ ค่า เชื้ อเพลิ งและค่าขนส่ งถ่ านหิ นในที่น้ ี มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งเป็ น 6,223,980 บาทต่อปี
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สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาหาค่า Incremental NPV
 โดยกาหนดให้อายุการใช้งานเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ 10 ปี จึงนามาเป็ นอายุ
ของโครงการที่ใช้ในการพิจารณา
 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคานวณเป็ น 8% ต่อปี
จากค่าจ่ายที่เกิดขึ้นสามารถหาค่า Incremental NPV ได้ตามตารางที่ 4. 21
ตารางที่ 4. 21 Incremental cost Analysis กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่าย
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามัน
ถ่านหิ น
น้ ามันเตา
ถ่านหิน
เตา
- 42,262,641.36
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
- 276,521,180.86 - 117,933,338.46
Incremental NPV 1,021,874,468.15

ค่าใช้จ่ายส่ วน
เพิ่ม
- 42,262,641.36
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40
158,587,842.40

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ Incremental cost Analysis ที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก
ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง พบว่าเมื่อมีการนาเชื้อเพลิงถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาให้ค่า NPV มีค่า
เป็ นบวก จึ ง มี ค วามค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ม ากกว่า เหตุที่ เป็ นอย่า งนี้ เนื่ องจากผลของค่ า ใช้จ่า ยที่
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สามารถประหยัดได้จากการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เกิ ดขึ้น มีค่ามากกว่าจึงทาให้
ผลประโยชน์ที่ได้สุทธิ มีค่าที่เป็ นบวก และมีความน่าสนใจในการลงทุน
ตารางที่ 4. 22 Incremental cost Analysis กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่าย
ปี ที่
0

ค่าลงทุนเริ่ มต้น
น้ ามันเตา
ถ่านหิ น
- 19,300,870.00

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา
ถ่านหิน

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิม่
- 19,300,870.00

1

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97

94,567,326.80

- 162,150,023.77 - 67,582,696.97
Incremental NPV เป็ น 738,066,134.97

94,567,326.80
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จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ Incremental cost Analysis ที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก
ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง พบว่าเมื่อมีการนาเชื้อเพลิงถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาให้ค่า NPV มีค่า
เป็ นบวก จึ ง มี ค วามค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ม ากกว่า เหตุที่ เป็ นอย่า งนี้ เนื่ องจากผลของค่ า ใช้จ่า ยที่
สามารถประหยัดได้จากการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เกิ ดขึ้น มีค่ามากกว่าจึงทาให้
ผลประโยชน์ที่ได้สุทธิ มีค่าที่เป็ นบวก และมีความน่าสนใจในการลงทุน
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ตารางที่ 4. 23 Incremental cost Analysis กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
ค่าใช้จ่าย
ปี ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าลงทุนเริ่ มต้น
น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา
- 10,251,574.86
Incremental NPV เป็ น

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
- 72,615,838.22
503,013,683.63

ถ่านหิน
-

34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03
34,707,390.03

ค่าใช้จ่ายส่ วน
เพิ่ม
- 10,251,574.86
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20
37,908,448.20

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ Incremental cost Analysis ที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก
ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง พบว่าเมื่อมีการนาเชื้อเพลิงถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาให้ค่า NPV มีค่า
เป็ นบวก จึ ง มี ค วามค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ม ากกว่า เหตุที่ เป็ นอย่า งนี้ เนื่ องจากผลของค่ า ใช้จ่า ยที่
สามารถประหยัดได้จากการเปลี่ยนเชื้ อเพลิงเมื่อเทียบกับการลงทุนที่เกิ ดขึ้น มีค่ามากกว่าจึงทาให้
ผลประโยชน์ที่ได้สุทธิ มีค่าที่เป็ นบวก และมีความน่าสนใจในการลงทุน
สรุ ป
จากการคานวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแต่ละขนาดกาลังการผลิตของเตาอุ่นเหล็ก โดยมี
ขนาดการใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่แตกต่างกันจะเห็นได้วา่ มีความคุม้ ค่าของส่ วนเพิ่มในการ
ลงทุนถึงขนาดของเตาอุ่นเหล็ก เนื่ องจากให้ค่า Incremental NPV เป็ นบวกในทุกขนาดของเตาอุ่น
เหล็ก โดย มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของส่ วนต่างในการลงทุนจะมีค่ามากที่สุดที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 50
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ตันต่อชัว่ โมงและลดลงตามลาดับของขนาดเตาอุ่นเหล็กคือขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมงและ 12 ตันต่อ
ชัว่ โมง
6.3.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงไป
จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ Incremental cost Analysis เมื่อมี สภาวการณ์ ที่
สถานการณ์ปกติจากผลการวิเคราะห์ที่ผา่ นมา ต่อมาจะเป็ นการพิจารณาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยปั จจัยแรกที่พิจารณา คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้ อเพลิงถ่านหิ น
ที่ -10% ถึง 50% โดยสามารถแสดงค่าของ NPV ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดงั ตารางต่อไปนี้ โดยสามารถ
ศึกษารายละเอียดของค่าใช้จ่ายได้ดงั ภาคผนวก ง
ที่กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 24 ค่า NPV เมื่อราคาถ่านหิ นเปลี่ยนแปลงไป (50 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation ราคาถ่านหิน (บาท)
-50%
0.453
-40%
0.906
-30%
1.510
-20%
2.157
-10%
2.696
0%
2.996
10%
3.295
20%
3.595
30%
3.894
40%
4.194
50%
4.493

Incremental NPV
1,508,178,626.70
1,421,551,401.47
1,306,048,434.50
1,182,295,255.61
1,079,167,606.52
1,021,874,468.15
964,581,329.77
907,288,191.39
849,995,053.01
792,701,914.63
735,408,776.25

จากตารางที่ 4. 24 จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเชื้ อเพลิงถ่านหิ นที่ –10%ถึง 50%
ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าราคาถ่านหิ นไม่มีผลต่อการดาเนินโครงการที่
ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 25 ค่า NPV เมื่อราคาถ่านหินเปลี่ยนแปลงไป (30 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation ราคาถ่านหิน (บาท)
-50%
0.453
-40%
0.906
-30%
1.510
-20%
2.157
-10%
2.696
0%
2.996
10%
3.295
20%
3.595
30%
3.894
40%
4.194
50%
4.493

NPV
892,991,022.31
843,516,564.61
777,550,621.01
706,872,824.30
647,974,660.38
615,253,458.20
582,532,256.02
549,811,053.84
517,089,851.65
484,368,649.47
451,647,447.29

จากตารางที่ 4. 25 จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเชื้ อเพลิงถ่านหิ นที่ –10%ถึง 50%
ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าราคาถ่านหิ นไม่มีผลต่อการดาเนินโครงการที่
ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 26 ค่า NPV เมื่อราคาถ่านหินเปลี่ยนแปลงไป (12 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation ราคาถ่านหิน(บาท)
-50%
0.453
-40%
0.906
-30%
1.510
-20%
2.157
-10%
2.696
0%
2.996
10%
3.295
20%
3.595
30%
3.894
40%
4.194
50%
4.493

NPV
372,654,401.49
349,757,566.96
319,228,454.25
286,518,690.64
259,260,554.29
244,117,145.21
228,973,736.13
213,830,327.05
198,686,917.97
183,543,508.89
168,400,099.81

จากตารางที่ 4. 26 จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเชื้ อเพลิงถ่านหิ นที่ –10%ถึง 50%
ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าราคาถ่านหิ นไม่มีผลต่อการดาเนินโครงการที่
ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ปั จจัยต่อมา ที่พิจารณา คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่ มต้นมีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ที่ -10% ถึง 50% โดยสามารถแสดงค่าของ NPV ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ที่กาลังการผลิต 50 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 27 ค่า NPV เมื่อค่าลงทุนเปลี่ยนแปลงไป (50 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

ค่าลงทุน(บาท)
21,131,320.68
25,357,584.82
29,583,848.95
33,810,113.09
38,036,377.22
42,262,641.36
46,488,905.50
50,715,169.63
54,941,433.77
59,167,697.90
63,393,962.04

Incremental NPV
1,043,005,788.83
1,038,779,524.69
1,034,553,260.55
1,030,326,996.42
1,026,100,732.28
1,021,874,468.15
1,017,648,204.01
1,013,421,939.87
1,009,195,675.74
1,004,969,411.60
1,000,743,147.47

จากตารางที่ 4. 27 จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ –10%ถึง
50% ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มีผลต่อการดาเนิน
โครงการที่ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่กาลังการผลิต 30 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 28 ค่า NPV เมื่อค่าลงทุนเปลี่ยนแปลงไป (30 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

ค่าลงทุน(บาท)
9650435.00
11580522.00
13510609.00
15440696.00
17370783.00
19300870.00
21230957.00
23161044.00
25091131.00
27021218.00
28951305.00

NPV
624,903,893.20
622,973,806.20
621,043,719.20
619,113,632.20
617,183,545.20
615,253,458.20
613,323,371.20
611,393,284.20
609,463,197.20
607,533,110.20
605,603,023.20

จาก ตารางที่ 4. 28จะเห็ นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ –10% ถึง
50% ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มีผลต่อการดาเนิน
โครงการที่ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ที่กาลังการผลิต 12 ตันต่อชัว่ โมง
ตารางที่ 4. 29 ค่า NPV เมื่อค่าลงทุนเปลี่ยนแปลงไป (12 ตันต่อชัว่ โมง)
Variation
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

ค่าลงทุน(บาท)
5,125,787.43
6,150,944.91
7,176,102.40
8,201,259.89
9,226,417.37
10,251,574.86
11,276,732.34
12,301,889.83
13,327,047.31
14,352,204.80
15,377,362.29

NPV
249,242,932.64
248,217,775.16
247,192,617.67
246,167,460.19
245,142,302.70
244,117,145.21
243,091,987.73
242,066,830.24
241,041,672.76
240,016,515.27
238,991,357.79

จาก ตารางที่ 4. 29 จะเห็นได้วา่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ –10% ถึง
50% ทาให้ค่า NPV ที่ได้มีค่าเป็ นบวก ดังนั้นจึงแสดงว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่มีผลต่อการดาเนิน
โครงการที่ทาให้โครงการเกิดความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน เนื่องจากราคาถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุ ปจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการที่ปัจจัยราคาถ่านหินและค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปของค่าใช้จ่ายที่ -10% ถึง 50% ไม่มีผลต่อการดาเนินโครงการคือ ค่า NPV ที่
ได้มีค่าเป็ นบวก จึงยังมีความคุม้ ค่าในการลงทุนเมื่อมีค่าปัจจัยดังที่กล่าวมาเปลี่ยนแปลงไป
จากการวิเคราะห์ของขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง ปั จจัยราคาถ่านหิ นและคาใช้จ่าย
ในการลงทุนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า NPV ให้เป็ น 0 สามารถทาการวิเคราะห์ต่อละแสดงได้
ดังรู ปที่ 4. 14 ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิ น 178% และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการลงทุน
2,418% จะส่ งให้ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ น 0 และเมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในปั จจัยที่พิจารณาจะทาให้ไม่
เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน

การเปลีย่ นแปลงของราคาถ่ านหินและค่ าลงทุน
2,000,000,000.00
(2,000,000,000.00)

0% 300% 600% 900% 1200% 1500% 1800% 2100% 2400% 2700% 3000%

(4,000,000,000.00)

(6,000,000,000.00)
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ
(8,000,000,000.00)
(ล้านบาท)
(10,000,000,000.00)

ราคาถ่านหิน
ค่าลงทุน

(12,000,000,000.00)
(14,000,000,000.00)
(16,000,000,000.00)
(18,000,000,000.00)

% การเปลีย่ นแปลง

รู ปที่ 4. 14 มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมงมีค่าเป็ นศูนย์
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จากการวิเคราะห์ของขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง ปั จจัยราคาถ่านหิ นและคาใช้จ่าย
ในการลงทุนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า NPV ให้เป็ น 0 สามารถทาการวิเคราะห์ต่อละแสดงได้
ดังรู ปที่ 4. 15ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิ น 182% และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการลงทุน
3,085 % จะส่ งให้ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ น 0 และเมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในปั จจัยที่พิจารณาจะทาให้
ไม่เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน

การเปลีย่ นแปลงของราคาถ่ านหินและค่ าลงทุน
2,000,000,000.00

(2,000,000,000.00)

0%
300%
600%
900%
1200%
1500%
1800%
2100%
2400%
2700%
3000%
3300%
3600%
3900%
4200%
4500%

-

(4,000,000,000.00)
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ (6,000,000,000.00)
(ล้านบาท)
(8,000,000,000.00)

ค่าลงทุน
ราคาถ่านหิน

(10,000,000,000.00)
(12,000,000,000.00)
(14,000,000,000.00)
(16,000,000,000.00)

% การเปลีย่ นแปลง
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รู ปที่ 4. 15 มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมงมีค่าเป็ นศูนย์
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จากการวิเคราะห์ของขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมง ปั จจัยราคาถ่านหิ นและคาใช้จ่าย
ในการลงทุนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า NPV ให้เป็ น 0 สามารถทาการวิเคราะห์ต่อละแสดงได้
ดังรู ปที่ 4. 16 ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิ น 542 % และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการลงทุน
8,012 % จะส่ งให้ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ น 0 และเมื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายในปั จจัยที่พิจารณาจะทาให้
ไม่เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน

การเปลีย่ นแปลงของราคาถ่ านหินและค่ าลงทุน
2,000,000,000.00
(2,000,000,000.00)
(4,000,000,000.00)
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ (6,000,000,000.00)
(ล้านบาท)
(8,000,000,000.00)

ค่าลงทุน
ราคาถ่านหิน

(10,000,000,000.00)
(12,000,000,000.00)
(14,000,000,000.00)
(16,000,000,000.00)

% การเปลี่ยนแปลง

รู ปที่ 4. 16 มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมงมีค่าเป็ นศูนย์
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สรุป
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นจะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่มีความไวที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงการคือ ราคาถ่านหิ นซึ่ งจะเห็นได้จากลักษณะความชันของเส้นกราฟ ในทุกขนาดของเตาอุ่น
เหล็ก และค่าเปอร์ เซ็ นต์ความเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีมูลค่าเป็ น
ศูนย์ มีค่าต่ากว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
วัตถุ ประสงค์ข องงานวิจยั นี้ คื อ สามารถเลื อกขนาดของเครื่ องผลิ ตแก็ส จากถ่ า นหิ นให้
เหมาะสมสาหรับเตาเผาเหล็กที่กาลังการผลิตแตกต่างกันและเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้เชื้ อเพลิงน้ ามัน
เตาและการใช้เชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหินในเตาเผาเหล็ก

5.1

สรุปผลการวิจัย

ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า จัดเป็ นอุตสาหกรรมหนัก มีการใช้
พลังงานมาก โดยมีสัดส่ วนต้นทุนพลังงาน 20 % ของต้นทุนการผลิต โดย ปั จจุบนั เชื้อเพลิงที่มีการ
ใช้กบั เตาเผาเหล็กของโรงงานรี ดเหล็กในประเทศไทย ประกอบด้วยเชื้ อเพลิงแก๊สโดยมากจะเป็ น
แก็สธรรมชาติและเชื้ อเพลิงเหลว ซึ่ งส่ วนมากจะมีการใช้น้ ามันเตา หรื อ น้ ามันเตาผสมน้ ามันบาง
ประเภทเป็ นเชื้ อเพลิง โดยราคาขายต่ากว่าราคาน้ ามันเตาปกติ โดยประเทศมีการใช้แก็สธรรมชาติ
เป็ นเชื้ อเพลิ ง หลัก ในหลากหลายอุ ตสาหกรรมส่ ง ผลกระทบต่ อความมัน่ คงในแง่ พ ลัง งานของ
ประเทศอี กด้วย เพื่อเป็ นทางเลื อกให้กบั โรงงานรี ดเหล็กและสร้ างความมัน่ คงทางด้านพลังงาน
ปั จจุบนั แหล่งพลังงานที่กาลังได้รับความสนใจ คือ พลังงานที่เกิดจากชีวมวลเนื่ องจากประเทศไทย
เป็ นประเทศที่มีผลผลิตส่ วนใหญ่มาจากการทาเกษตรกรรมแต่ดว้ ยข้อจากัดของปริ มาณชีวมวลที่มี
อยูใ่ นแต่ละพื้นที่ ส่ งผลกระทบให้ผปู้ ระกอบกิจการอุตสาหกรรมมีความไม่มน่ั ใจในการนาชีวมวล
มาใช้แทนเชื้ อเพลิ ง ส่ งผลให้พลังงานถ่ านหิ นซึ่ งมีศกั ยภาพในการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
ให้แก่ ประเทศได้ด้วยเหตุ ผ ล ถ่ านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่มี อยู่ม าก มีป ริ ม าณใช้อย่า งเพียงพอ และมี
เสถี ยรภาพไม่ข้ ึนกับฤดูกาลการใช้ถ่านหิ นจึงเป็ นการเพิ่มทางเลือกแก่โรงงานรี ดเหล็กที่มีการใช้
เชื้ อเพลิ งเหลว นอกจากจะช่ วยลดต้นทุนในการผลิ ตและสร้ างความมัน่ คงในแง่ พลังงานแล้วยัง
สามารถลดผลกระทบทางด้า นสิ่ ง แวดล้อมเนื่ อ งจากสามารถเลื อ กเชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อมต่ า เช่น ใช้เชื้ อเพลิงแข็งที่มีค่าซัลเฟอร์ ในเชื้ อเพลิงต่าในการผลิตแก็สเชื้ อเพลิงโดยให้
ความสนใจที่ถ่านหิ นประเภทบิทูมินสั หรื อซับบิทูมินสั เนื่ องจากเป็ นถ่านหิ นที่มีคุณภาพดี มีค่า
ความร้อนในระดับปานกลาง ค่าความชื้ นและปริ มาณเถ้าที่ไม่สูงมากนัก รวมถึงมีปริ มาณกามะถัน
ต่า( 0.1 – 1.5) ใกล้เคียงกับน้ ามันเตา (น้ ามันเตามีปริ มาณกามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอร์ เซนต์) ทา
ให้มีมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก
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โดยการนาถ่านหิ นมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงมักเกิดปั ญหาในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมตามมา เนื่องจาก
เชื้อเพลิงถ่านหิ นยังไม่เป็ นที่ยอมรับจากประชาชน ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องหาเทคโนโลยีที่มีช่วย
ทาให้มลพิ ษการใช้ถ่ านหิ นลดลงในที่น้ ี ใ นความสนใจในส่ วนของ ปั จจุบ นั มี เทคโนโลยีใหม่ ที่
เรี ยกว่า เทคโนโลยีถ่านหิ นสะอาด (Clean Coal Technology :CCT)ในที่น้ ี ในความสนใจในส่ วน
ของ Coal gasification Technology กระบวนการก๊าซซิ ฟิเคชัน่ (Gasification) เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ หรื อ ชีวมวลอื่นๆ
เมื่อเชื้อเพลิงแข็งที่มีคาร์ บอนเป็ นองค์ประกอบถูกเปลี่ยนไปเป็ นก๊าซนั้น สารที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ
เช่ น กามะถัน(Sulphur)และเถ้า (Ash) จะถูกก าจัดออกจากก๊าซผลิ ตภัณฑ์ได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ
กระบวนการเผาไหม้เชื้ อเพลิงแข็งโดยตรง ซึ่ งก๊าซเชื้ อเพลิงที่ได้จะมีสามารถนาไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
ของกระบวนการผลิตไฟฟ้ า ความร้อนหรื อสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมี
แต่จากสถานการณ์การเกิดฝนกรดที่บริ เวณใกล้เคียงของเหมืองแม่เมาะเมื่อในอดีตที่ผา่ นมา
เป็ นผลให้ก ารนาถ่ า นหิ นไปใช้ท้ งั ในโรงไฟฟ้ าและบางครั้ งในอุ ตสาหกรรม จึ ง ถูก ต่ อต้า นโดย
ประชาชนที่ อยู่ขา้ งเคี ยง เหตุการณ์ดงั กล่ าวทาให้ภาพลักษณ์ของถ่ านหิ นเสี ยหายอย่างร้ายแรงใน
สายตาของประชาชนชาวไทย ดังนั้นทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี แก็สซิ ฟิเคชัน่ เป็ นเทคโนโลยี
ของถ่านหิ นสะอาด และมีการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวกับถ่านหิ นที่มีคุณภาพสู ง มีสารปนเปื้ อนที่ต่า
จึงสามารถสรุ ปได้ว่ามีการเลื อก ถ่านหิ นบิทูมินสั ซึ่ งเป็ นถ่านหิ นนาเข้ามาใช้ในการเป็ นเชื้ อเพลิ ง
ทดแทนน้ ามันเตา
การวิเคราะห์ โครงการด้ านเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของเมื่อมีการใช้ถ่านหินทดแทนการใช้น้ ามันเตาที่ประสิ ทธิ ภาพของ
เตาอุ่นเหล็ก ที่ แตกต่ างกันและมี ขนาดของเตาอุ่ นเหล็ก ที่แตกต่า งกัน พบว่า มีค่ าใช้จ่า ยทางด้า น
เชื้ อเพลิ งที่ต่ ากว่าจึงมีความน่ าสนใจในการนามาลงทุนให้กบั โรงานผลิ ตเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่ ง
เครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่านหิ นมี ขนาดที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ที่ให้เหมาะสมกับขนาดของเตาอุ่น
เหล็ก ได้ทาการเลื อกจากระบบของเตาผลิ ตแก็สจากถ่ า นหิ นที่ มีค่า ใช้จ่า ยเบื้องต้นรวมน้อยที่สุ ด
ดังต่อไปนี้ ที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง มีการเลือกใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น ขนาด
2600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายรวมเบื้องต้นเป็ น 58,584,065.04 บาท ที่ขนาดเตาอุ่น
เหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมงมีการเลือกใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น ขนาด 2400มิลลิเมตร จานวน 2
เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายรวมเบื้องต้นเป็ น 33,524,345.24 บาท ที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมงมี
การเลื อกใช้เครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่านหิ น ขนาด 1600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ อง มีค่าใช้จ่ายรวม
เบื้องต้นเป็ น 17,104,864.05 บาท
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การวิเคราะห์โครงการนี้ใช้อตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 8 จากผลการคานวณสามารถนาไปคานวณ
ตัวชี้วดั ซึ่ งเป็ นการบอกได้ถึงความคุม้ ค่าในการลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นให้กบั เตาเผาเหล็ก
ที่ขนาดแตกต่างกัน คือ การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มของมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ
( Incremental NPV ) โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก และมีการวิเคราะห์ความไวของ
ปั จจัยทีเกี่ ยวข้องการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ประกอบด้วย ราคาเชื้ อเพลิงของถ่านหิ น
อัตราคิดลด และ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยมีเปอร์เซ้นต์ความเปลี่ยนแปลงอยูท่ ี่ -50 % ถึง 50 %
1. ผลการวิเคราะห์กรณี ที่ใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อ
ชัว่ โมง มีค่า Incremental NPV เป็ น 1,021,874,468.15 บาท
2. ผลการวิเคราะห์กรณี ที่ใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อ
ชัว่ โมง มีค่า Incremental NPV เป็ น 738,066,134.97 บาท
3. ผลการวิเคราะห์กรณี ที่ใช้เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินที่ขนาดของเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อ
ชัว่ โมง มีค่า Incremental NPV เป็ น 503,013,683.63 บาท
ผลสรุ ปพบว่าการนาเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นมาใช้กบั เตาอุ่นเหล็กที่ขนาดแตกต่างกันมี
ความคุ ม้ ค่ าในการลงทุ นในทุ ก กรณี ที่กล่ า วมาข้างต้น และจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการพบว่าที่ปัจจัยของ ราคาเชื้อเพลิงของถ่านหิ น และ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน โดยมีเปอร์ เซ็นต์
ความเปลี่ยนแปลงอยูท่ ี่ -50 % ถึง 50 % การติดเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นยังเป็ นเทคโนโลยีที่มี
ความคุม้ ค่าในการลงทุน เนื่ องจากมีผลประโยชน์ที่ได้ของโครงการยังมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนส่ วนเพิม่ ส่ งผลให้ค่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เป็ นบวก โดยส่ วนเพิ่มของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ จะมาก
ที่สุดตามลาดับของเตาอุ่นเหล็ก คือขนาดเตาเหล็กที่ 50 ตันต่อชัว่ โมง ต่อมาเป็ น 30 ตันต่อชัว่ โมง
และ 12 ตันต่อชัว่ โมง
การวิเคราะห์ ทางด้ านสิ่ งแวดล้อม
เชื้ อเพลิ งที่ ทางวิจยั นี้ ศึกษาเป็ นการเปรี ยบเทียบเชื้ อเพลิ งระหว่าง น้ ามันเตาและถ่ านหิ น
(แก็สจากถ่านหิ น) ซึ่ งเชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่ยอมรับทางสังคมเนื่องจากปั ญหา
ของสิ่ งแวดล้อมซึ่ งโรงงานที่นาเชื้อเพลิงดังกล่าวยังไม่มีการติดตั้งระบบบาบัดถ่านหิ นที่ดีและมีการ
ใช้ถ่านหิ นที่คุณภาพต่าเพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิต จึงทาให้ปริ มาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากถ่านหิ นมี
ค่าในปริ มาณที่มากเกินกว่ามาตรฐานที่มีการกาหนดไว้ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งหากเราได้มี
การนาเทคโนโลยีการผลิตแก็สจากถ่านหิ นมาใช้ในการเป็ นเชื้ อเพลิงทดแทนการใช้น้ ามันเตาจะทา
ให้โรงงานสามารถกาจัดมลพิษที่เกิดขึ้นได้สะดวกว่าการเผาไหม้โดยตรง การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
มีการใช้อย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็ นต้น เนื่องจากเชื้ อเพลิง
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ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่า อีกทั้งในประเทศดังกล่าวมีถ่านหินที่ตอ้ งการในประเทศของตนเอง
ดังนั้นโรงงานที่มีการใช้เชื้ อเพลิงดังกล่าวจึงแพร่ หลาย มลพิษที่เกิดขึ้นมีมาก แต่การใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวทางโรงงานที่มีการใช้จึงมีการติดตั้งการบาบัดมลพิษ ซึ่ งสามารถลดมลพิษที่เกิดขึ้นให้อยู่
ในค่ ามาตรฐานของประเทศก าหนดได้ จากงานวิจยั ที่ผ่านมาของประเทศสหรั ฐอเมริ ก า[52]ได้
กล่าวถึงเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแก็สจากถ่านหิ นว่าเชื้ อเพลิงดังกล่าวเป็ นเชื้ อเพลิงของแนวทาง
ใหม่ของเชื้ อเพลิ งซึ่ งมี ความสะอาดและน่ าสนใจในการพัฒนาให้เป็ นเชื้ อเพลิงหลักของประเทศ
ต่อไป

5.2

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์เลือกขนาดของเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่เหมาะสมกับกาลังการผลิต
ของเตาอุ่นเหล็กที่แตกต่างกันพบว่า เตาอุ่นเหล็กที่ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมงมีความเหมาะสมกับเตา
ผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ องแต่ถา้ เราใช้ขนาด
เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ขนาดเดียวกันนี้กบั เตาอุ่นเหล็กขนาดเล็กลงคือ เตาอุ่นเหล็กขนาด 30
ตันต่อชัว่ โมงจะมี การใช้จานวนเตาผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ นจานวนน้อยลงคือจานวนสองเครื่ องแต่
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นจะมีค่าสู งกว่าและที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมงจะมีการใช้ในจานวนเดียวกันกับ
ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง ทาให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากจึงไม่ทาการเลือกเครื่ องผลิตแก็ส
จากถ่านหิ นที่ขนาดเดียวกันนี้ ในขนาดกาลังการผลิตอื่น เมื่อพิจารณาที่ขนาดเตาอุ่นเหล็กขนาด 30
ตันต่อชั่วโมงพบว่า มี ความเหมาะสมกับเตาผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2400
มิลลิเมตร จานวน สองเครื่ องหากพิจารณาที่ขนาดของเตาผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ขนาดเดียวกันนี้ กบั
เตาอุ่นเหล็กขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง มีความจาเป็ นต้องใช้เตาขนาดเดียวกันถึง สี่ เครื่ องเพื่อให้ได้ค่า
ความร้อนที่ใช้ทดแทนน้ ามันเตาได้ จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง ในขณะที่เมื่อมีการพิจารณาที่ขนาดเตา
อุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมงพบว่ามีการใช้เตาผลิตแก็สจากถ่านหิ นที่ขนาดเดียวกันนี้ จานวนสอง
เครื่ องเท่ากับขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง ทาให้ค่าเชื้ อเพลิงมีค่าเท่ากันในขนาดของเตาอุ่น
เหล็กที่เล็กลงส่ งผลให้เกิดมีค่าใช้จ่ายที่มาก และสุ ดท้ายที่เตาอุ่นเหล็กขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง มีการ
ใช้เตาผลิตแก็สจากถ่านหิ นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1600 มิลลิเมตร จานวน 3 เครื่ อง หากพิจารณาที่
ขนาดเตาเผาเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมง จานวนเตาขนาดเดียวกันนี้ จะใช้ในปริ มาณที่มากกว่า 5 เครื่ อง
จึงไม่เลือกพิจารณา แต่ที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมง ต้องมีการใช้เตาขนาดเดียวกันนี้ จานวน
5 เครื่ อง จึงมีค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงที่มากกว่า และราคาติดตั้งระบบที่สูงกว่าจึงทาให้ไม่เลือกที่จะใช้
เตาขนาดนี้ที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 30 และ 50 ตันต่อชัว่ โมง
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เมื่อมีการวิเคราะห์ Incremental NPV พบว่าระบบดังกล่าวมีความคุม้ ค่าในการลงทุน จึงได้
มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่ งประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบให้เกิดเหตุการณ์ไปในทางที่ไม่
ดี การที่จะทาให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีค่าเป็ น ศูนย์หรื อ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผล
กาไรมีค่าเท่ากัน ซึ่ งถ้ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ ระบบดังกล่าวจะไม่น่าลงทุน สามารถสรุ ปผลจากการ
วิเคราะห์ ได้ว่า ที่ ราคาถ่ านหิ นเปลี่ ยนแปลงไปที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชั่วโมง ต้องมีการ
เปลี่ ย นแปลงราคาของถ่ า นหิ นอยู่ที่ 178% ,ที่เตาอุ่ นเหล็ กขนาด 30 ตันต่ อชั่วโมง ต้องมีก าร
เปลี่ ยนแปลงของราคาถ่านหิ นอยู่ที่ 181% และที่ขนาดเตาอุ่นเหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิ นถึง 542% จึงส่ งผลให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีค่าเป็ นศูนย์ ซึ่ ง
จากอดีตที่ผา่ นมาเป็ นเวลา 5 ปี ราคาถ่านหิ นมีการเพิ่มขึ้นจากนีเริ่ มต้นคือ พ.ศ 2551 – พ.ศ 2556
(ที่มา: คณะกรรมการกรมทรัพยากรธรรมชาติ แร่ และถ่านหิ น อินโดนีเซี ย) ประมาณ 100% ดังนั้น
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าวความเป็ นไปได้ของราคาถ่ านหิ นที่จะเพิ่มมากกว่านี้ จึงมี
โอกาสเป็ นไปได้ต่ามาก และจากปั จจัย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ น ที่ขนาด
เตาอุ่นเหล็ก 50 ตันต่อชัว่ โมงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2,417% ,ที่ขนาดเตาอุ่น
เหล็ก 30 ตันต่อชัว่ โมงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุน 3,084.67 % และที่ขนาดเตาอุน
เหล็ก 12 ตันต่อชัว่ โมงต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการลงทุน 8,012.16 % จึงส่ งผลให้มูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการมีค่าเป็ นศูนย์ ซึ่ งจากอดีตที่ผ่านมาเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่านหิ นมีการใช้
งานมาเป็ นระยะเวลานาน ท าให้ ปั จ จุ บ ัน มี ค วามแพร่ ห ลายในต่ า งประเทศ อี ก ทั้ง ยัง มี จ านวน
ผูป้ ระกอบการมากขึ้ น ส่ งผลให้ราคาเครื่ องผลิ ตแก็สจากถ่ านหิ น ลดลง จึงไม่โอกาสเลยที่ราคา
เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นจะมากขึ้นถึงค่า%ของความเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ งผลให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของโครงการมีค่าเป็ น 0
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5.3

ข้ อจากัดและข้ อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1. ข้ อจากัดด้ านข้ อมูล
-

ข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการ
ประมาณของผูป้ ระกอบการ เนื่องด้วยข้อมูลบางอย่างเป็ นความลับเนืองจากไม่ได้มีการ
ซื้ อขายจริ ง ข้อมูลที่ได้จึงสามารถนาไปใช้ในการวิจยั ที่มีความเกี่ ยวข้องอื่นจะเป็ นเพียง
ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

- ผลการศึ ก ษาของข้อมู ล จากการวิจยั จะแสดงให้เห็ นถึ ง ผลการวิเ คราะห์ ที่ ขนาดของ
โรงงานผลิตเหล็กที่มีขนาดเตาอุ่นเหล็กของโรงงานตัวอย่าง หากมีขนาดของเตาอุ่นเหล็ก
ที่แตกต่างกันและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันจึงต้องนาไปทาการวิเคราะห์ใหม่
- ในการวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลประโยชน์ที่ ไ ด้รับจากการลงทุ นโดยใช้เงิ นของทาง
โรงงานเองไม่มีการกู้ยืม หากมีการกู้ยืมจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เปลี่ ยนแปลงไป
ผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้จากการวิจยั จะมีความแตกต่างกันไป
- การติดตั้งเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินในโรงงานตัวอย่างจะติดตั้งในพื้นที่ของโรงงานเอง
ไม่มีการซื้ อที่ดินเพื่อนามาใช้ในการติดตั้ง หากมีการซื้ อที่ดินเพื่อนามาใช้ในการติดตั้ง
เครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหินจะมีการเพิ่มเติมในส่ วนของการลงทุน จะทาให้ผลประโยชน์
สุ ทธิ แตกต่างไป

2. ข้ อเสนอแนะ
- การนาถ่ านหิ นมาใช้ใ นการผลิ ตพลังงานทดแทนพลัง งานที่มี อยู่เดิ ม เมื่อมี การติดตั้ง
เครื่ องบาบัดมลพิษกับเครื่ องผลิตแก็สจากถ่านหิ นแล้ว ควรมีการตรวจวัดค่ามลพิษที่เกิด
ขึ้นอยู่เป็ นประจา เพื่อนาค่าที่ได้แสดงให้ชุมชนได้ทราบถึงค่ามลพิษที่ต่าและทาให้ลด
การต่อต้านที่เกิดขึ้นจากการนาถ่านหินมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงทดแทนเชื้ อเพลิงเดิม
- ถ่านหิ นทีนามาใช้ในการผลิ ตแก็สจากถ่านหิ นหรื อนามาเป็ นเชื้ อเพลิงทดแทน ควรเป็ น
ถ่านหิ นที่มีคุณภาพดี เนื่ องจากถ่านหิ นที่มีคุณภาพดีน้ ีจะให้ค่าความร้อนที่สูง อีกทั้งยังมี
ปริ มาณมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ซ่ ึ งเป็ นปัญหาของถ่านหินที่มีค่าต่า
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- เชื้ อเพลิงที่ได้จากกระบวนแกสิ ฟิเคชัน่ นอกจากจะนาไปใช้ในการให้ความร้อนแล้ว ยัง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่นการใช้เป็ นสารตั้งต้นทางเคมี การนาไปใช้
ในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และ การนาไปใช้ในการช่วยผลิตกระแสฟ้ า เป็ นต้น การทา
ให้แก็สที่ได้มีความสะอาดและบริ สุทธิ์ จะเป็ นการทาให้เทคโนโลยีดงั กล่าวมีการขยาย
กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
- งานวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกันของเชื้ อเพลิงน้ ามันเตาและแก็สจากถ่านหิ น
ซึ่ งเชื้ อเพลิ งที่มาการใช้นอกเหนือจากน้ ามันเตาในโรงงานเหล็ก เช่ น LPG หรื อ NGV
หากโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว สามารถนามาทาการเปรี ยบเทียบได้เช่นเดียวกับ
น้ ามันเตา
- ค่าใช้จ่ายของระบบบาบัดมลพิษที่เกิดขึ้นในเป็ นราคาประมาณที่ได้จากผูผ้ ลิตเครื่ องผลิต
แก็สจากถ่านหิ นหากโรงงานที่ความสนใจในการติดตั้งระบบบาบัดหากต้องการราคา
ของระบบบาบัดที่ละเอียดขึ้น อาจมีการสอบถามจากโรงงานที่มีการใช้ระบบนี้ แล้ว หรื อ
โรงงานที่ผลิตระบบบาบัดมลพิษโดยตรง
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
ลักษณะการทางานของเตาเหล็ก
โรงงานใช้ไฟฟ้ าแบบ TOD
วันทางาน วันจันทร์ -วันอาทิตย์ 21.30-18.30 น. ผลิต
18.30-21.30 น. ไม่ผลิต
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
เวลาเริ่ มต้น เวลาสิ้ นสุ ด เวลา(นาที) จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
การผลิต(ตัน/
ชัว่ โมง)
แท่ง กก./แท่ง
กก.
10:15
11:15
12:15
13:15

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60

56
55
52
56

868
868
868
868

อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1130
11:15
1030
12:15
1080
13:15
1050
14:15
1060
เฉลี่ย
1070

48608
47740
45136
48608
เฉลี่ย

48.608
47.74
45.136
48.608
47.523
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการใช้
เชื้อเพลิง
1423
1511
1440
1449
1455.75
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 2 : วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60
60
868
52080
52.08
11:15
12:15
60
65
868
56420
56.42
12:15
13:15
60
54
868
46872
46.872
13:15
14:15
60
55
868
47740
47.74
เฉลี่ย
50.778
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1130
11:15
1030
12:15
1040
13:15
1120
14:15
1080
เฉลี่ย
1080
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
1528
1517
1510
1529
1521
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 3 : วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60
70
868
60760
60.76
11:15
12:15
60
56
868
48608
48.608
12:15
13:15
60
55
868
47740
47.74
13:15
14:15
60
54
868
46872
46.872
เฉลี่ย
50.995
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1030
11:15
1040
12:15
1080
13:15
1140
14:15
1070
1072
เฉลี่ย
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
1537
1450
1477
1410
1468.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 4 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60
60
868
52080
52.08
11:15
12:15
60
61
868
52948
52.948
12:15
13:15
60
63
868
54684
54.684
13:15
14:15
60
60
868
52080
52.08
เฉลี่ย
52.948
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1040
11:15
1050
12:15
1080
13:15
1120
14:15
1070
เฉลี่ย
1072
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
1535
1516
1490
1493
1508.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 5 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60
58
868
50344
50.344
11:15
12:15
60
59
868
51212
51.212
12:15
13:15
60
61
868
52948
52.948
13:15
14:15
60
55
868
47740
47.74
เฉลี่ย
50.561
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1,010
11:15
1,080
12:15
1050
13:15
1060
14:15
1,080
เฉลี่ย
1,056
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
1410
1519
1549
1567
1511.25
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
โรงงานใช้ไฟฟ้ าแบบ TOU
วันทางาน วันจันทร์ -วันศุกร์ 22.00-10.00 น. ผลิต
วันเสาร์และอาทิตย์ทางาน 24 ชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 1 : วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา (7:30-12:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
8:00
9:00
60
91
333
30303
30.303
9:00
10:00
60
91
333
30303
30.303
10:00
11:00
60
91
333
30303
30.303
11:00
12:00
60
91
333
30303
30.303
เฉลี่ย
30.303
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
8:00
1120
9:00
1115
10:00
1121
11:00
1124
12:00
1120
เฉลี่ย
1120
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
8:00
9:00
10:00
11:00

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

9:00
10:00
11:00
12:00

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
890
850
780
750
817.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 2 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา (7:30-12:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
8:00
9:00
60
90
333
29970
29.97
9:00
10:00
60
85
333
28305
28.305
10:00
11:00
60
88
333
29304
29.304
11:00
12:00
60
88
333
29304
29.304
เฉลี่ย
29.22075
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
8:00
1100
9:00
1118
10:00
1116
11:00
1120
12:00
1110
เฉลี่ย
1112.8
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
8:00
9:00
10:00
11:00

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

9:00
10:00
11:00
12:00

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
900
850
870
850
867.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 3 : วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา (7:30-12:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
8:00
9:00
60
90
333
29970
29.97
9:00
10:00
60
92
333
30636
30.636
10:00
11:00
60
89
333
29637
29.637
11:00
12:00
60
91
333
30303
30.303
เฉลี่ย
30.1365
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
8:00
1100
9:00
1100
10:00
1119
11:00
1020
12:00
1112
เฉลี่ย
1090.2
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
8:00
9:00
10:00
11:00

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

9:00
10:00
11:00
12:00

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
890
870
860
950
892.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 4 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา (7:30-12:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
8:00
9:00
60
88
333
29304
29.30
9:00
10:00
60
88
333
29304
29.30
10:00
11:00
60
95
333
31635
31.64
11:00
12:00
60
90
333
29970
29.97
เฉลี่ย
30.05
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
8:00
1110
9:00
1116
10:00
1110
11:00
1120
12:00
1110
เฉลี่ย
1113.2
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
8:00
9:00
10:00
11:00

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

9:00
10:00
11:00
12:00

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
890
870
850
900
877.5
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 5 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา (7:30-12:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง
กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
8:00
9:00
60
92
333
30636
30.636
9:00
10:00
60
91
333
30303
30.303
10:00
11:00
60
91
333
30303
30.303
11:00
12:00
60
90
333
29970
29.97
เฉลี่ย
30.303
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
8:00
1120
9:00
1115
10:00
1100
11:00
1120
12:00
1115
เฉลี่ย
1114
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
8:00
9:00
10:00
11:00

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

9:00
10:00
11:00
12:00

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
870
890
990
830
895

129
เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
โรงงานใช้ไฟฟ้ าแบบ TOU
วันทางาน วันจันทร์ -วันศุกร์ 22.00-10.00 น. ผลิต
วันเสาร์และอาทิตย์ทางาน 24 ชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 1 : วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 30
431.2
12936
12.936
11:15
12:15
60 27
431.2
11642.4
11.6424
12:15
13:15
60 25
431.2
10780
10.78
13:15
14:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
เฉลี่ย
11.858
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1145
11:15
1140
12:15
1150
13:15
1153
14:15
1160
เฉลี่ย

1149.6
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
610
553
614
623
600
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 1 : วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 30
431.2
12936
12.936
11:15
12:15
60 27
431.2
11642.4
11.6424
12:15
13:15
60 25
431.2
10780
10.78
13:15
14:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
เฉลี่ย
11.858
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1145
11:15
1140
12:15
1150
13:15
1153
14:15
1160
เฉลี่ย

1149.6
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
610
553
614
623
600
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 2 : วันที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 30
431.2
12936
12.936
11:15
12:15
60 32
431.2
13798.4
13.7984
12:15
13:15
60 31
431.2
13367.2
13.3672
13:15
14:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
เฉลี่ย
13.0438
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1145
11:15
1140
12:15
1130
13:15
1135
14:15
1150
เฉลี่ย
1140
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการใช้
เชื้อเพลิง
550
543
586
590
567.25
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 30
431.2
12936
12.936
11:15
12:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
12:15
13:15
60 27
431.2
11642.4
11.6424
13:15
14:15
60 31
431.2
13367.2
13.3672
เฉลี่ย
12.5048
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1150
11:15
1153
12:15
1160
13:15
1130
14:15
1145
เฉลี่ย
1147.6
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
513
509
520
545
521.75
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 4 : วันที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
11:15
12:15
60 25
431.2
10780
10.78
12:15
13:15
60 24
431.2
10348.8
10.3488
13:15
14:15
60 21
431.2
9055.2
9.0552
เฉลี่ย
10.5644
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1165
11:15
1150
12:15
1170
13:15
1140
14:15
1155
เฉลี่ย
1156
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
555
561
520
513
537.25
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เตาเผาของบริ ษทั : ชนิดของเตาเป็ นแบบ Pusher Type ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง
การเข้าศึกษา ครั้งที่ 5 : วันที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา (10:00-17:00 น.)
สภาวการณ์การทางาน: ช่วงรี ดเหล็ก
ลักษณะการให้ความร้อน : ให้ความร้อนโดยใช้หวั เผาทั้งที่ pre-heating zone และ heating zone
1.ข้อมูลการผลิต
จานวนเหล็กที่ป้อนเข้าเตา (แท่ง)
เวลา
เวลา
เวลา
การผลิต
เริ่ มต้น
สิ้ นสุ ด
(นาที) แท่ง กก./แท่ง
กก.
(ตัน/ชัว่ โมง)
10:15
11:15
60 30
431.2
12936
12.936
11:15
12:15
60 28
431.2
12073.6
12.0736
12:15
13:15
60 25
431.2
10780
10.78
13:15
14:15
60 29
431.2
12504.8
12.5048
เฉลี่ย
12.0736
อุณหภูมิของเตาเผาเหล็กที่ออกจากเตาเผา
เวลา Temp(C°)
10:15
1160
11:15
1155
12:15
1140
13:15
1160
14:15
1170
เฉลี่ย
1157
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2. ข้อมูลของเชื้อเพลิง
อัตราการใช้เชื้อเพลิง
เวลา
เริ่ มต้น
10:15
11:15
12:15
13:15

เวลา
สิ้ นสุ ด

เวลา
(นาที)

11:15
12:15
13:15
14:15

60
60
60
60
เฉลี่ย

อุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมอยูท่ ี่ 35°c

อัตราการ
ใช้เชื้อเพลิง
520
508
548
562
534.5
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ภาคผนวก ข ค่ าจาเพาะของโลหะ
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ภาคผนวก ค
เครื่องผลิตแก็สจากถ่ านหิน
Coal gasification ของโรงงานตัวอย่ าง
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coal gasifier detailed information
Single Stage Coal Gasifier
coal gasifier uses air and vapor as the gasifying agents to produce mixed gas. It is
suitable for gasifying coking coal, hard coke, etc. and is widely used in machinery, metallurgy,
chemistry, glass, building materials, food, textile and light industries.
Features:
Our single stage coal gasifier features low investment, good applicability, convenient
use, easy operation, etc. Compared withdirect coal burning, coal gasifier can save 20% of the fuel.
Compared with oil furnace, coal gasifiercan save more than 60% of the energy. Our coal gasifier
is environment-friendly with its heat efficiency and good dust and smoke removal effect
Structure of single stage coal gasifier

Outside structure
A Main body
B Coal load system
C Blower system (the steam mixed with water, blow in to the coal gasifier with blower)
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D Ash discharge (rotation wet type auto discharge, no pollution to the enviroment)
E Dust collect system (water seal dust collect)
F Control panel (motor control, humidity instruction, power source together controlled)
G Computer control system (optional)
H Steam system (hot steam recycle, water & steam separator, self relief device, control
valves, pump etc.)
I Operation platform (steal structure, for the worker inspection the coal gasifier.)
Inner structure:
A Ash layer: the coal come down from the top, the gas agent go up from the bottom.
B Oxide layer: also called burning layer, thermal chemical reaction, the O with heat in the
air reaction to become CO2, release heat.
C Reduction layer: the coal after heat and together with steam complex reaction become
to CO, H2,CH4, O2,CO2,N2 etc, and release heat.(CO2+C→CO↑, H2O+C→H2↑
+CO).
D Carbonization layer: under 400-500℃, the volatile and other materials come out, the
coal become to coke, the coke come to the reduction layer for chemical action.
E Dryer layer, to dry the coal gas.
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2- Customer site
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3- Coal Gasifier Specifications:
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ภาคผนวก ง
ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ โครงการแต่ ละประเภท
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ตารางที่ ง-1 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เตา
ขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,021,874,468.15

-42,262,641.36
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ตารางที่ ง-2 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มค่าลงทุน 10 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-46,488,905.50

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,017,648,204.01

-46,488,905.50
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ตารางที่ ง-3 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มค่าลงทุน 20 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-50,715,169.63

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,013,421,939.87

-50,715,169.63
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ตารางที่ ง-4 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มค่าลงทุน 30 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-54,941,433.77

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,009,195,675.74

-54,941,433.77
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ตารางที่ ง-5 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มค่าลงทุน 40 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-59,167,697.90

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,004,969,411.60

-59,167,697.90
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ตารางที่ ง-6 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มค่าลงทุน 50 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-63,393,962.04

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,000,743,147.47

-63,393,962.04

156
ตารางที่ ง-7 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 10 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-38,036,377.22

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,026,100,732.28

-38,036,377.22
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ตารางที่ ง-8 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 20 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-33,810,113.09

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,030,326,996.42

-33,810,113.09

158
ตารางที่ ง-9 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 30 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-29,583,848.95

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,034,553,260.55

-29,583,848.95

159
ตารางที่ ง-10 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 40 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-25,357,584.82

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,038,779,524.69

-25,357,584.82

160
ตารางที่ ง-11 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 50 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-21,131,320.68

1

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

2

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

3

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

4

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

5

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

6

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

7

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

8

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

9

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

10

-

-

-276,521,180.86 -117,933,338.46

158,587,842.40

NPV

1,043,005,788.83

-21,131,320.68

161
ตารางที่ ง-12 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 10 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

2

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

3

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

4

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

5

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

6

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

7

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

8

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

9

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

10

-

-

-276,521,180.86 -126,471,707.36

150,049,473.50

NPV

964,581,329.77

-42,262,641.36

162
ตารางที่ ง-13 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 20 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

2

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

3

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

4

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

5

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

6

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

7

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

8

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

9

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

10

-

-

-276,521,180.86 -135,010,076.26

141,511,104.60

NPV

907,288,191.39

-42,262,641.36

163
ตารางที่ ง-14 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 30 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

2

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

3

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

4

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

5

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

6

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

7

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

8

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

9

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

10

-

-

-276,521,180.86 -143,548,445.16

132,972,735.70

NPV

849,995,053.01

-42,262,641.36

164
ตารางที่ ง-15 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 40 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

2

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

3

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

4

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

5

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

6

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

7

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

8

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

9

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

10

-

-

-276,521,180.86 -152,086,814.06

124,434,366.80

NPV

792,701,914.63

-42,262,641.36

165
ตารางที่ ง-16 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 50 % ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

2

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

3

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

4

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

5

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

6

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

7

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

8

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

9

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

10

-

-

-276,521,180.86 -160,625,182.95

115,895,997.90

NPV

735,408,776.25

-42,262,641.36

166
ตารางที่ ง-17 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 10% ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

-

-

0

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

2

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

3

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

4

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

5

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

6

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

7

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

8

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

9

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

10

-

-

-276,521,180.86 -109,394,969.56

167,126,211.29

NPV

1,079,167,606.52

-42,262,641.36

167
ตารางที่ ง-18 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 20% ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

0

-

-42,262,641.36

-

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

2

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

3

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

4

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

5

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

6

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

7

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

8

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

9

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

10

-

-

-276,521,180.86

-94,025,905.55

182,495,275.31

NPV

1,182,295,255.61

168
ตารางที่ ง-19 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 30% ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

0

-

-42,262,641.36

-

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

2

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

3

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

4

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

5

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

6

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

7

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

8

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

9

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

10

-

-

-276,521,180.86

-75,583,028.72

200,938,152.13

NPV

1,306,048,434.50

169
ตารางที่ ง-20 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 40% ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

0

-

-42,262,641.36

-

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

2

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

3

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

4

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

5

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

6

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

7

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

8

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

9

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

10

-

-

-276,521,180.86

-58,369,677.03

218,151,503.83

NPV

1,421,551,401.47

170
ตารางที่ ง-21 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 50% ที่เตาขนาด 50 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

น้ ามันเตา

ถ่านหิน

0

-

-42,262,641.36

-

-

-42,262,641.36

1

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

2

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

3

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

4

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

5

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

6

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

7

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

8

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

9

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

10

-

-

-276,521,180.86

-45,459,663.25

231,061,517.61

NPV

1,508,178,626.70

171
ตารางที่ ง-22 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เตา
ขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV

615,253,458.20

-19,300,870.00

172
ตารางที่ ง-23 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 10 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-21,230,957.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV

613,323,371.20

-21,230,957.00

173
ตารางที่ ง-24 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 20 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-23,161,044.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 611,393,284.20

-23,161,044.00

174
ตารางที่ ง-25 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 30 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-25,091,131.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 609,463,197.20

-25,091,131.00

175
ตารางที่ ง-26 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุนเพิ่มขึ้น 40 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-27,021,218.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 607,533,110.20

-27,021,218.00

176
ตารางที่ ง-27 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 50 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-28,951,305.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 605,603,023.20

-28,951,305.00

177
ตารางที่ ง-28 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 10 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-17,370,783.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 617,183,545.20

-17,370,783.00

178
ตารางที่ ง-29 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 20 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-15,440,696.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 619,113,632.20

-15,440,696.00

179
ตารางที่ ง-30 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 30 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-13,510,609.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 621,043,719.20

-13,510,609.00

180
ตารางที่ ง-31 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 40 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-11,580,522.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 622,973,806.20

-11,580,522.00

181
ตารางที่ ง-32 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 50 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-9,650,435.00

1

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

2

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

3

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

4

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

5

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

6

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

7

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

8

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

9

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

10

-

-

-162,150,023.77

-67,582,696.97

94,567,326.80

NPV 624,903,893.20

-9,650,435.00

182
ตารางที่ ง-33 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 10 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

2

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

3

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

4

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

5

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

6

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

7

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

8

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

9

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

10

-

-

-162,150,023.77

-72,459,122.02

89,690,901.75

NPV 582,532,256.02

-19,300,870.00

183
ตารางที่ ง-34 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 20 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

2

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

3

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

4

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

5

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

6

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

7

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

8

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

9

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

10

-

-

-162,150,023.77

-77,335,547.07

84,814,476.70

NPV 549,811,053.84

-19,300,870.00

184
ตารางที่ ง-35 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 30 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

2

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

3

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

4

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

5

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

6

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

7

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

8

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

9

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

10

-

-

-162,150,023.77

-82,211,972.11

79,938,051.66

NPV 517,089,851.65

-19,300,870.00

185
ตารางที่ ง-36 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 40 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

2

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

3

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

4

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

5

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

6

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

7

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

8

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

9

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

10

-

-

-162,150,023.77

-87,088,397.16

75,061,626.61

NPV 484,368,649.47

-19,300,870.00

186
ตารางที่ ง-37 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 50 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

2

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

3

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

4

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

5

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

6

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

7

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

8

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

9

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

10

-

-

-162,150,023.77

-91,964,822.21

70,185,201.56

NPV 451,647,447.29

-19,300,870.00

187
ตารางที่ ง-38 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 10 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

2

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

3

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

4

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

5

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

6

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

7

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

8

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

9

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

10

-

-

-162,150,023.77

-62,706,271.92

99,443,751.84

NPV 647,974,660.38

-19,300,870.00

188
ตารางที่ ง-39 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 20 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

2

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

3

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

4

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

5

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

6

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

7

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

8

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

9

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

10

-

-

-162,150,023.77

-53,928,706.84

108,221,316.93

NPV 706,872,824.30

-19,300,870.00

189
ตารางที่ ง-40 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น 30 % ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

2

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

3

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

4

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

5

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

6

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

7

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

8

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

9

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

10

-

-

-162,150,023.77

-43,395,628.74

118,754,395.03

NPV 777,550,621.01

-19,300,870.00

190
ตารางที่ ง-41 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น40% ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

2

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

3

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

4

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

5

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

6

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

7

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

8

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

9

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

10

-

-

-162,150,023.77

-33,564,755.84

128,585,267.93

NPV 843,516,564.61

-19,300,870.00

191
ตารางที่ ง-42 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น50% ที่เตาขนาด 30 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-19,300,870.00

1

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

2

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

3

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

4

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

5

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

6

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

7

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

8

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

9

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

10

-

-

-162,150,023.77

-26,191,601.17

135,958,422.60

NPV 892,991,022.31

-19,300,870.00

192
ตารางที่ ง-43 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กที่เตา
ขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-10,251,574.86

244,117,145.21

193
ตารางที่ ง-44 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 10 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-11,276,732.34

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-11,276,732.34

243,091,987.73

194
ตารางที่ ง-45 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 10 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-11,276,732.34

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-11,276,732.34

243,091,987.73

195
ตารางที่ ง-46 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 20 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-12,301,889.83

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-12,301,889.83

242,066,830.24

196
ตารางที่ ง-47 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 30 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-13,327,047.31

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-13,327,047.31

241,041,672.76

197
ตารางที่ ง-48 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 40 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-14,352,204.80

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-14,352,204.80

240,016,515.27

198
ตารางที่ ง-49 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ค่าลงทุน เพิ่มขึ้น 50 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-15,377,362.29

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-15,377,362.29

238,991,357.79

199
ตารางที่ ง-50 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 10 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-9,226,417.37

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-9,226,417.37

245,142,302.70

200
ตารางที่ ง-51 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 20 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-8,201,259.89

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-8,201,259.89

246,167,460.19

201
ตารางที่ ง-52 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 30 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-7,176,102.40

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-7,176,102.40

247,192,617.67

202
ตารางที่ ง-53 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 40 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-6,150,944.91

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-6,150,944.91

248,217,775.16

203
ตารางที่ ง-54 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของค่าลงทุน 50% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-5,125,787.43

1

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

2

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

3

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

4

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

5

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

6

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

7

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

8

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

9

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

10

-

-

-72,615,838.22

-34,707,390.03

37,908,448.20

NPV

-5,125,787.43

249,242,932.64

204
ตารางที่ ง-55 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 10 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

2

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

3

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

4

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

5

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

6

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

7

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

8

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

9

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

10

-

-

-72,615,838.22

-36,964,205.01

35,651,633.21

NPV

-10,251,574.86

228,973,736.13

205
ตารางที่ ง-56 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 20 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

2

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

3

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

4

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

5

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

6

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

7

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

8

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

9

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

10

-

-

-72,615,838.22

-39,221,019.99

33,394,818.23

NPV

-10,251,574.86

213,830,327.05

206
ตารางที่ ง-57 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 30 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

2

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

3

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

4

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

5

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

6

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

7

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

8

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

9

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

10

-

-

-72,615,838.22

-41,477,834.98

31,138,003.25

NPV

-10,251,574.86

198,686,917.97

207
ตารางที่ ง-58 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 40 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

2

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

3

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

4

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

5

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

6

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

7

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

8

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

9

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

10

-

-

-72,615,838.22

-43,734,649.96

28,881,188.26

NPV

-10,251,574.86

183,543,508.89

208
ตารางที่ ง-59 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
เพิ่มราคาถ่านหิ น 50 % ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

2

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

3

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

4

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

5

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

6

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

7

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

8

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

9

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

10

-

-

-72,615,838.22

-45,991,464.94

26,624,373.28

NPV

-10,251,574.86

168,400,099.81
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ตารางที่ ง-60 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น10% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

2

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

3

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

4

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

5

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

6

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

7

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

8

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

9

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

10

-

-

-72,615,838.22

-32,450,575.05

40,165,263.18

NPV

-10,251,574.86

259,260,554.29
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ตารางที่ ง-61 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น20% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

2

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

3

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

4

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

5

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

6

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

7

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

8

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

9

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

10

-

-

-72,615,838.22

-28,388,308.08

44,227,530.15

NPV

-10,251,574.86

286,518,690.64
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ตารางที่ ง-62 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น30% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

2

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

3

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

4

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

5

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

6

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

7

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

8

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

9

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

10

-

-

-72,615,838.22

-23,513,587.71

49,102,250.51

NPV

-10,251,574.86

319,228,454.25
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ตารางที่ ง-63 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น40% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

2

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

3

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

4

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

5

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

6

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

7

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

8

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

9

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

10

-

-

-72,615,838.22

-18,963,848.71

53,651,989.52

NPV

-10,251,574.86

349,757,566.96
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ตารางที่ ง-64 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ( Incremental analysis ) จากมูลค่าสุ ทธิของโครงการที่ใช้
แก็สจากถ่านหิ นทดแทนการใช้น้ ามันเตาเป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เมื่อมีการ
ลดลงของราคาถ่านหิ น50% ที่เตาขนาด 12 ตันต่อชัว่ โมง อายุของโครงการ 10 ปี
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทุนเริ่ มต้น
ปี
ที่ น้ ามัน
ถ่านหิ น
เตา

ค่าดาเนินการรายปี
น้ ามันเตา

ค่าใช้จ่ายส่ วนเพิ่ม

ถ่านหิน

0

-

-10,251,574.86

1

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

2

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

3

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

4

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

5

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

6

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

7

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

8

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

9

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

10

-

-

-72,615,838.22

-15,551,544.45

57,064,293.77

NPV

-10,251,574.86

372,654,401.49
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ภาคผนวก จ
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบเชื้อเพลิง
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การเปรียบเทียบเชื้อเพลิง
เนื่ องด้วยเชื้ อเพลิงมีการใช้ปัจจุบนั ของโรงงานเหล็กนอกเหนือจากการน้ ามันเตาและถ่าน
หิ น(แก็สเชื้อเพลิงจากถ่านหิ น) ยังประกอบไปด้วยเชื้ อเพลิง LPG และ NGV ซึ่ งเชื้ อเพลิงแต่ละชนิด
จะมีความแตกต่างกันของราคาเชื้ อเพลิงและค่าความร้อนที่เกิ ดขึ้นโดยสามารถแสดงได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ค่าความร้อน
ราคาเชื้ อเพลิง
เชื้อเพลิง
หน่วย
(BTU/Unit)
( THB/Unit)
น้ ามันเตา
Liter
37,693
23.8309
ถ่านหิ น(โจร่ ง)
kg
21,029
2.995509
LPG
kg
25,380
21.13
NGV
kg
35,947
10.50
*ราคาที่ใช้ในการอ้างอิงเป็ นราคาช่วงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2555
ที่มา : ราคาน้ ามันเตา LPG NGV การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
จากตารางแสดงให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาที่ราคาเชื้อเพลิงต่อกิโลกรัมจะพบว่าน้ ามันเตามีราคา
มากที่ สุดเมื่ อเทียบกับเชื้ อเพลิ งอื่ น จึงทาให้เชื้ อเพลิ งที่ถูกกว่าคือ LPG และ NGV ไม่ถูกนามา
พิจารณา เนื่ องจากมีราคาที่ต่ากว่าน้ ามันเตาต่อหน่ วย โดยจะเห็นได้ว่าถ่านหิ นมีราคาต่ากว่าน้ ามัน
เตามากคือประมาณ 8 เท่าแต่เมื่อมาพิจารณาในส่ วนค่าความร้อนที่ให้ต่อหน่ วย จะเห็นได้ว่า ค่า
ความร้อนต่อหน่วยของน้ ามันเตามีค่ามากกว่าถ่านหิ นและราคาเชื้ อเพลิงที่ค่าความร้อนต่อหน่วยจะ
พบว่าค่าของน้ ามันเตาก็ยงั คงมีค่ามากกว่าถ่านหิ นถึงแม้ที่ค่าความร้อนของถ่านหิ นต่ากว่าน้ ามันเตา
แต่ราคาของถ่านหิ นต่ากว่าน้ ามันเตา จึงส่ งผลให้เมื่อพิจารณาที่ค่าความร้อนเดียวกันของเชื้ อเพลิงทั้ง
สองชนิ ดพบว่า ราคาต่อค่าความร้ อนของถ่านหิ นมีค่าต่าที่สุดซึ่ งจากการศึกษาพบว่ามีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา [5,22]
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวพุทธิ พร เล็กขาว เกิดวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2532 ที่จงั หวัดสระบุรี สาเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย บูรพา ในปี การศึกษา 2552 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2553

