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บทคัดย่ อ
คุณภาพถ่านหินที่เหมาะสมสาหรับโรงไฟฟ้ าถ่านหินภายใต้ เงื่อนไขคุณภาพอากาศในบรรยากาศขึ ้นอยู่กบั หลาย
ปั จจัย เช่น ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า ค่าความร้ อน ปริ มาณกามะถัน(Sulfur content) ปริ มาณเถ้ า(Ash Content) และ
ประสิทธิภาพของระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ เป็ นต้ น จากผลการศึกษาพบว่า กรณีโรงไฟฟ้ าขนาดน้ อยกว่า 50 เมกกะ
วัตต์ ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ าร้ อยละ 40 ประสิทธิภาพระบบกาจัดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และฝุ่ นละอองร้ อยละ 96 และ 99
ตามลาดับ ดังนัน้ กรณีถ่านหินมีค่าความร้ อน 3,200 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม พบว่าปริ มาณกามะถันและเถ้ าของถ่านหิน
จะต้ องไม่สงู กว่าร้ อยละ 0.73 และ 2.61 ตามลาดับ กรณีถ่านหินมีค่าความร้ อน 5,000 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม พบว่า
ปริ มาณกามะถันและเถ้ าของถ่านหินจะต้ องไม่สงู กว่าร้ อยละ 1.13 และ 4.07 ตามลาดับ และกรณีถ่านหินมีค่าความร้ อน
6,000 กิ โลแคลอรี ต่อกิ โลกรั ม พบว่า ปริ มาณกามะถันและเถ้ าของถ่านหิน จะต้ องไม่สูงกว่าร้ อยละ 1.36 และ 4.89
ตามลาดับ ส่วนกรณีโรงไฟฟ้ าขนาดมากกว่า 50 เมกกะวัตต์ขึ ้นไป ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ าร้ อยละ 40 ประสิทธิ ภาพระบบ
กาจัดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และฝุ่ นละอองร้ อยละ 96 และ 99 ตามลาดับ โดยที่กรณีถ่านหินมีค่าความร้ อน 3,200 กิโล
แคลอรี ตอ่ กิโลกรัม พบว่าปริ มาณกามะถันและเถ้ าของถ่านหินจะต้ องไม่สงู กว่าร้ อยละ 0.36 และ 2.61 ตามลาดับ กรณี
ถ่านหินมีคา่ ความร้ อน 5,000 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม พบว่าปริ มาณกามะถันและเถ้ าของถ่านหินจะต้ องไม่สงู กว่าร้ อยละ
0.57 และ 4.07 ตามลาดับ และกรณีถ่านหินมีคา่ ความร้ อน 6,000 กิโลแคลอรี ตอ่ กิโลกรัม พบว่าปริ มาณกามะถันและเถ้ า
ของถ่านหินจะต้ องไม่สงู กว่าร้ อยละ 0.68 และ 4.89 ตามลาดับ นอกจากนี ้ การสารวจศักยภาพการของโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
ในพื ้นที่ศกึ ษา 29 จังหวัด พบว่ามี 8 จังหวัดที่มีศกั ยภาพในการสร้ างโรงไฟฟ้ าถ่านหินเพิ่มได้

คาสืบค้ น
คุณภาพถ่านหิน กามะถัน เถ้ า ความร้ อน ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า คุณภาพอากาศ
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ABSTRACT
The coal quality to be used as fuel in power plant under air quality standards
conditions was found to depend on various factors like thermal efficiency of power plant,
heating value of coal, sulfur content in coal, ash content of coal, and efficiency of air
pollution control units (APC). When focusing on these results, it would be found that If size
of power plant was less than 50 megawatts, thermal efficiency was 40 percent, efficiency of
APC for Sulfur Dioxide and Particulate Matter were 96 and 99 percent, respectively, In case
of heating value of coal was 3,200 kcal/Kg, sulfur and ash content of coal should not be more
than 0.73 and 2.61 percent, respectively, In case of heating value of coal was 5,000 Kcal/Kg,
sulfur and ash content of coal should not be more than 1.13 and 4.07 percent, respectively,
and In case of heating value of coal was 6,000 Kcal/Kg, sulfur and ash content of coal should
not be more than 1.36 and 4.89 percent, respectively, If size of power plant was more than 50
megawatts, thermal efficiency was 40 percent, and efficiency of APC for Sulfur Dioxide and
Particulate Matter were 96 and 99 percent, respectively, In case of heating value of coal was
3,200 kcal/Kg, sulfur and ash content of coal should not be more than 0.36 and 2.61 percent,
respectively, In case of heating value of coal was 5,000 Kcal/Kg, sulfur and ash content of
coal should be less than 0.57 and 4.07 percent, respectively, and In case of heating value of
coal was 6,000 Kcal/Kg, sulfur and ash content of coal should be less than 0.68 and 4.89
percent, respectively, In term of potential capacity of coal fire power plant in the study area
(29 provinces), there were 8 provinces which would be able to carry these capacities within
air quality conditions.
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1. บทนา
จากรายงานภาพรวมของพลังงานโลก[1],[2]พบว่า ปั จจุบนั ปริ มาณการใช้ ถ่านหินเป็ นแหล่งพลังงานคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 27 ของความต้ องการพลังงานพื ้นฐานของโลก และคาดว่าในอนาคตสัดส่วนของการใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงของ
โรงไฟฟ้ าจะสูงขึ ้น 2-3 เท่า ณ ปี พ.ศ. 2554 ปริ มาณสารองของถ่านหินทัว่ โลกที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เท่ากับ 729
พันล้ านตัน หรื อเทียบเป็ นปริ มาณสารองเพื่อการผลิตของโลก(Reserves to production Ratio) เท่ากับ 129 ปี อาจกล่าว
ได้ ว่าถ่านหินยังคงเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญของโลกที่จะต้ องถูกนามาใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจนอกเหนือจากเชื ้อเพลิง
ชนิดอื่น เพียงแต่ต้องคานึงและตะหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ตามมา สาหรับประเทศไทยจากรายงานพลังงานของ
ประเทศ[3],[4] พบว่า ปริ มาณสารองถ่านหินในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นลิกไนต์มีทงสิ
ั ้ ้น 2,075 ล้ านตัน มาจากสามแหล่ง
ใหญ่ ได้ แก่ แม่เมาะ กระบี่ และ สะบ้ าย้ อย โดยมีปริ มาณการใช้ ถ่านหินจากที่ผลิตได้ ประมาณปี ละ 18-19 ล้ านตัน โดย
ส่วนใหญ่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าร้ อยละ 87-90 จากรายงานสถิติพลังงานของประเทศปี พ.ศ. 2554 ยังระบุถ่านหินที่
นาเข้ าส่วนใหญ่เป็ นบิทมู ินสั เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าและแอนทราไซด์สาหรับกิจกรรมอื่น โดยในปี พ.ศ. 2551 2552 และ
2553 มีการนาเข้ า 15.9 16.3 และ 16.9 ล้ านตันตามลาดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการใช้ พลังงานขันต้
้ นที่มาจากถ่าน
หินของประเทศร้ อยละ 11 ลาดับที่ 3 รองลงมาจากน ้ามันดิบและพลังงานหมุนเวียนร้ อยละ 31 และ 15 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาเฉพาะสัดส่วนเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ าพบว่า มีการใช้ ถ่านหินร้ อยละ 21 ขณะที่ผลิตจากก๊ าซธรรมชาติ
และพลังงานหมุนเวียนรวมพลังน ้า ร้ อยละ 69 และ 9 ตามลาดับ ซึง่ ยังมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการใช้ ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ า
ได้ อีกมาก
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในรอบหลายปี ที่ผ่านมา การประท้ วงไม่เห็นด้ วยกับการอนุญาตให้ มีการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าถ่านหินเกิดขึ ้นในหลายพื ้นที่ ประเด็นที่มกั จะยกขึ ้นมาเป็ นเหตุผลสาคัญในการประท้ วงและคัดค้ านโครงการคือ
ปั ญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพถ่านหิน ประกอบกับตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ า พ.ศ.2553-2573(Power
Development Plan 2010) [5] มีการบรรจุแผนการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากถ่านหิน ไว้ ซึ่งเป็ นข้ อเท็จจริ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่า
ถ่านหินยังมีความจาเป็ นสาหรับการผลิตไฟฟ้ า ดังนัน้ การเตรี ยมความพร้ อมด้ านคุณภาพถ่านหิน เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่าน
หินและคุณภาพสิ่งแวดล้ อม จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาเพื่อกาหนดเป็ นกรอบของการดาเนินงานการบริ หารจัดการ
โรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทย สร้ างความมัน่ ใจและลดกระแสต่อต้ าน ดังนัน้ จึงได้ กาหนดให้ มีการศึกษาคุณภาพถ่านหิน
สาหรับโรงไฟฟ้ าถ่านหินภายใต้ เงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพอากาศ เพื่อเป็ นแนวทางหรื อกรอบการดาเนิ นงานการบริ หาร
จัดการโรงไฟฟ้ าถ่านหินต่อไป

2. วิธีการศึกษา
กาหนดขันตอนการศึ
้
กษาไว้ ดงั นี ้
1.รวบรวมข้ อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ได้ แก่ ข้ อมูลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศค่าเฉลีย่ สูงสุดได้ แก่ ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่ นละออง โดยรวบรวมมาจาก
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2550-2554
2. รวบรวมข้ อมูลการสารวจและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศที่มกั จะนามาใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงสาหรับโรงไฟฟ้ าในประเทศไทย เช่น คุณภาพถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย หรื อออสเตรเลีย เป็ นต้ น โดยข้ อมูล
คุณภาพถ่านหินในประเทศไทยมาจากรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้ อมของโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศ
และรายงานสารวจโครงการวิจัยการใช้ ประโยชน์ จากถ่านหินที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมในประเทศไทย สาหรั บข้ อมูล
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คุณภาพถ่านหินต่างประเทศมาจากรายงานการจัดทาบัญชีการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางเคมีของถ่า นหินโลกโดยUnited
State of Geological Survey
3. กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างระดับคุณภาพอากาศ คุณภาพถ่านหิน เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินและ
ประสิทธิภาพระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ ด้ วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อย่างง่าย(Box Model) ภายใต้ กรอบของ
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกาหนดให้ มลพิษทางอากาศกระจายตัวใน
สภาวะคงตัวแบบสมบูรณ์ (Absolute steady state condition) ไม่ขึ ้นกับความเร็ วของลมและไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีที่จะทา
ให้ มลพิษทางอากาศเปลี่ยนแปลงไป รู ปแบบการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศลักษณะนี ้จะถือว่าเป็ นสถานการณ์ ที่
เลวร้ ายสุดของการเกิดปั ญหามลพิษทางอากาศในพื ้นที่นนๆ
ั ้ (Worst Case Scenario) ดังแสดงในรู ปที่1และสมการ
ข้ างล่าง[6],[7]
D

H

W
รูปที่1 กรอบของแบบจาลองแบบกล่อง (Box Model)
C =

Q + C0
WDH
เมื่อ C = ความเข้ มข้ นของมลพิษทางอากาศในพื ้นที่ศกึ ษา(ส่วนในล้ านส่วน)
C0 = ความเข้ มข้ นของมลพิษทางอากาศที่มีอยูก่ ่อนแล้ วในพื ้นที่ศกึ ษา (Background Concentration)
(ส่วนในล้ านส่วน)
Q = ปริ มาณมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิน (Emission Loading) (กรัม)
H = ระยะความสูงของสภาวะที่อากาศผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์ (Mixing Height) (เมตร)
W = ระยะความยาวของพื ้นที่ศกึ ษา (เมตร)
D = ระยะความกว้ างของพื ้นที่ศกึ ษา (เมตร)
สาหรับรายละเอียดที่ใช้ ประกอบการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
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(1) กรอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพถ่านหินและปริ มาณมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะ
ถูกประเมินจากตัวประกอบการคูณของมลพิษทางอากาศ(Emission Factors) ในการศึกษาได้ นาตัวประกอบการคูณของ
โรงไฟฟ้ าประเภท Pulverized Coal Combustion มาใช้ เนื่องจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทยมากกว่าร้ อยละ 70 เป็ น
โรงไฟฟ้ าประเภทนี ้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าตัวประกอบการคูณมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิน(กิโลกรัมต่อกิโลกรัมถ่านหิน) [8]
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ประเภทโรงไฟฟ้ าถ่านหิน

ออกไซด์ของไนโตรเจน

ฝุ่ นละออง

บิทมู ินสั

ลิกไนต์

บิทมู ินสั

ลิกไนต์

บิทมู ินสั

ลิกไนต์

Pulverized Coal
Combustion
Cyclone Furnace

0.0172 S

0.0135 S

0.0067

0.0032

0.0045 A

0.0029 A

0.0172 S

0.0135 S

0.0149

0.0067

0.0009 A

0.0030 A

Spreader Stoker

0.0158 S

0.0135 S

0.0039

0.0026

0.0298

0.0036 A

หมายเหตุ : S =ร้ อยละของกามะถันที่อยูใ่ นถ่านหิน, A =ร้ อยละของเถ้ า
(2) เกณฑ์ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่ใช้ ในการศึกษา ระดับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่จะติดตังในประเทศ
้
ไทย ควรจะต้ อ งเป็ นเทคโนโลยี ใ นระดับ เดี ย วกับ ต่ า งประเทศ โดยเป็ นเทคโนโลยี โ รงไฟฟ้ าประเภท Supercritical
Pulverized Coal Combustion หรื อ Ultrasupercritical Pulverized Coal Combustion มีประสิทธิ ภาพร้ อยละ
40[9],[10],[11],[12]
(3) เกณฑ์ประสิทธิภาพของระบบกาจัดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(Flue Gas Desulfurization Unit: FGD) ร้ อยละ 96
และระบบกาจัดฝุ่ นละอองประเภท Electrostatic Precipitators(ESP) หรื อ Bag house (BHF) ร้ อยละ 99[8],[13]
(4) มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้ าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้ าใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2553 และมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศภายใต้ พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ 2535 ดัง
ตารางที่ 2 และ 3[14]
ตารางที่ 2 ค่ามาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้ าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง
ขนาดโรงไฟฟ้ า

ฝุ่ นละออง

ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน

ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์

(mg/m3)

(ppm)

(ppm)

< 50 MW

< 80

< 200

< 360

> 50 MW

<80

< 200

< 180

33

10

34

3(

–
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ตารางที่ 3 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกี่ยวข้ องกับโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
มลพิษ
1. ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ppb)
2. ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) (ppb)
3. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (ug/m3)

1 ชัว่ โมง

ค่าความเข้ มข้ น
24 ชัว่ โมง

1 ปี

170
300
-

120
120

30
40
50

3. ผลการศึกษา
1. เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทยและต่างประเทศ
จากการรวบรวมข้ อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนถ่านหิน สรุ ป
ได้ วา่ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทยร้ อยละ 74 เป็ นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าประเภท Subcritical Pulverized Coal
Combustion ดังรูปที่ 2 สาหรับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าพบว่าต่ากว่าร้ อยละ 40 บางโรงต่ากว่าร้ อยละ 35 โดยมีอตั รา
การใช้ ถ่านหิน(Coal consumption) ต่อการผลิตไฟฟ้ า 1 เมกกะวัตต์ของโรงไฟฟ้ าประเภท Subcritical Pulverized Coal
Combustion, Supercritical Pulverized Coal Combustion, Circulating Fluidized Bed Combustor (CFBC),
Fluidized Bed Combustor(FBC) และ Boiler เท่ากับ 14.48, 14.16, 9.28, 7.71 และ 71.23 ตันต่อเมกกะวัตต์
ตามลาดับ ดังรูปที่ 3 สาหรับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินในต่างประเทศจากการรวบรวมข้ อมูลมีผลเป็ นดัง รูปที่ 4

รูปที่ 2 สัดส่วนเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินกับกาลังผลิตในประเทศไทย
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รูปที่ 3 อัตราการใช้ ถา่ นหินเพื่อผลิตไฟฟ้ ากับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทย

0.3

รูปที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากถ่านหินในภาพรวมของโลก ณ ปี 2005[15]
จากข้ อมูลสรุปได้ วา่ ระดับของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหิน
ในต่างประเทศไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นเทคโนโลยีแบบSubcritical pulverized coal combustion แต่ใน
ต่างประเทศเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Supercritical pulverized coal combustion, Ultra
supercritical pulverized coal combustion หรื อ Integrated gasification combine cycle มีสดั ส่วนที่เพิ่มมากขึ ้น ดังนัน้
กรอบของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าพ.ศ.2553-2573 มีความจาเป็ นจะต้ องพิจารณาบรรจุเทคโนโลยีโรงไฟฟ้ าประเภท
Supercritical pulverized coal combustion Ultrasupercritical pulverized coal combustion หรื อ Integrated
gasification combine cycle เข้ าไปในแผนดังกล่าวด้ วย
2.คุณภาพถ่านหิน
จากการรวบรวมผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพถ่านหินจากแหล่งต่างๆของประเทศไทยและต่างประเทศโดยให้ ความ
สาคัญกับพารามิเตอร์ ที่สง่ ผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศได้ แก่ ปริ มาณความร้ อน (Heating value : Kcal/Kg) ปริ มาณ
กามะถัน(Sulfur content : %) ปริ มาณเถ้ า(Ash content: %) พบว่าค่าความร้ อนของถ่านหินจากแหล่งต่างๆของประเทศ
ไทยมีคา่ 2,100-6,000 Kcal/Kg(เฉลีย่ 3,590 Kcal/Kg) ปริ มาณเถ้ าที่มีผลต่อปริ มาณฝุ่ นละออง(Fly ash)หรื อขี ้เถ้ า
(Bottom ash) จากการเผาไหม้ มีคา่ 14-48.9 % (เฉลีย่ 27 %) และปริ มาณกามะถันที่มีผลต่อปริ มาณก๊ าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์มคี า่ 0.8-7.8 % (เฉลีย่ 3.43 %) ดังรูปที่ 5
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รู ปที่ 5 ปริ มาณกามะถัน เถ้าและค่าความร้อนของถ่านหิ นจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย[16]
กรณีของคุณภาพถ่านหินจากต่างประเทศ ค่าความร้ อนของถ่านหินจากแหล่งต่างประเทศมีคา่ 1,691.7-7,307.3
Kcal/Kg (เฉลีย่ 5,244 Kcal/Kg) ปริ มาณเถ้ ามีคา่ ร้ อยละ 2.2-45.9 (เฉลีย่ ร้ อยละ 18) และปริ มาณกามะถันมีค่าร้ อยละ
0.2-4.7 (เฉลีย่ ร้ อยละ 1.15) สาหรับแหล่งถ่านหินที่มกั จะนาเข้ ามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศได้ แก่แหล่ง
ประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย พบว่าคุณภาพถ่านหินมีคา่ เถ้ าเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 10 ค่ากามะถันเฉลีย่ ไม่เกินร้ อยละ 1
และความร้ อนมีคา่ เฉลีย่ 5,000 Kcal/Kg ดังรูปที่ 6
50
40
30
20
10
0

10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

Ash (%)

S (%)

Heating Value (Kcal/Kg)

รูปที่ 6 ปริ มาณกามะถัน เถ้ าและค่าความร้ อนถ่านหินจากแหล่งต่างประเทศ[17]
3.คุณภาพอากาศในประเทศไทย [18],[19],[20],[21],[22]
จากข้ อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากของกรมควบคุมมลพิษระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 ทัว่ ประเทศจานวน 66
สถานี ครอบคลุมพื ้นที่ 29 จังหวัด พบว่าสถานการณ์ของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ยงั มีค่าอยู่ในระดับที่ต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนด ยกเว้ นในจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์ มาตรฐาน สาหรั บกลุ่มจังหวัดราชบุรี ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทราและสระแก้ วมีผลการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์ที่สงู กว่าหลายจังหวัดดังรูปที่ 7 สาหรับก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ผล
การตรวจวัดพบว่าในหลายพื ้นที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นและระดับของผลการตรวจวัดมีค่าเกินค่า ร้ อยละ 50 ของค่ามาตรฐานที่
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37

กาหนด อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี เป็ นต้ น ดังรูปที่ 8 และสถานการณ์ฝนละอองพบว่
ุ่
ามีผล
การตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเกือบทุกพื ้นที่ ยกเว้ นจังหวัดทางภาคใต้ ดงั รูปที่ 9 ซึง่ บ่งชี ้ว่าฝุ่ นละอองเป็ นปั ญหา
สาคัญสาหรับประเทศไทยที่จะต้ องเร่งดาเนินการแก้ ไขต่อไป
400
350
300
250
200
150
100
50
0

มาตรฐาน 300 ppb

373

53 44
27

54

8 26 3 0 0 0 0 0 0 13 14 0

30 51 40

10386
70
0 10 8 9 0 0

รูปที่ 7 ระดับก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์สงู สุดจากพื ้นที่ 29 จังหวัด(หน่วย:ppb)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

มาตรฐาน 170 ppb

176
120
110
74

130
120 128
97

115

98 96
63

37
0 0

81

77

74

56 63

49
25
0

รูปที่ 8 ระดับก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์สงู สุดจากพื ้นที่ 29 จังหวัด(หน่วย:ppb)
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600
505

500
400
300
200
100

291

179170
123 132
87

343

267

190
107

187

0

242
ามาตรฐาน 120 ug/m3
149
146
136
10612694 116
106
82 67 68 5761
63
0
0

รูปที่ 9 ระดับฝุ่ นละอองสูงสุดจากพื ้นที่ 29 จังหวัด(หน่วย:ug/m3)
4.คุณภาพถ่านหินและศักยภาพกาลังผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหิน
(1) ในการศึกษานี ้ได้ นาแบบจาลองทางอากาศแบบ Box Model เป็ นเครื่ องมือในการประเมินระดับของกามะถัน
และเถ้ าในถ่านหินและศักยภาพกาลังผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหิน โดยกาหนดเงื่อนไขการประเมินได้ แก่ ให้ โรงไฟฟ้ าถ่านหิน
ประเภท Pulverized Coal มีประสิทธิภาพร้ อยละ 40 ค่าความร้ อนของถ่านหินกาหนดไว้ 3 ระดับได้ แก่ 3,200 5,000
และ 6,000 Kcal/Kg พร้ อมกับกาหนดเงื่อนไขให้ โรงไฟฟ้ ามีการติดตังระบบก
้
าจัดมลพิษทางอากาศได้ แก่ การติดตังระบบ
้
กาจัดก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(Flue Gas Desulfurization Unit : FGD) ประสิทธิภาพร้ อยละ 96 และระบบกาจัดฝุ่ นละออง
ประเภท Electrostatic Precipitators(ESP) หรื อ Fabric Filters or Bag house Filter (BHF) ประสิทธิภาพร้ อยละ 99 และ
ระดับของมลพิษทางอากาศ ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่ นละออง ในพื ้นที่ศึกษา 29 จังหวัด
จากข้ อกาหนดและสภาพของปั ญหามลพิษทางอากาศ พบว่า ปริ มาณกามะถันและเถ้ าในถ่านหินสาหรับที่จะนามาใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้ าถ่านหินโดยไม่ทาให้ ระดับของมลพิษทางอากาศในพื ้นที่ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจะต้ อง
เป็ นไปตามตารางที่ 4 และ 5 เมื่อนาผลจากตารางที่ 4 และ 5 ไปเปรี ยบเทียบกับคุณภาพถ่านหินจากแหล่งประเทศ
อินโดนีเซียและออสเตรเลียที่เจ้ าของโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินในประเทศไทยมักจะนาเข้ า มาใช้ เป็ นเชื อ้ เพลิง พบว่า มี
คุณภาพใกล้ เคียงกัน ซึง่ แสดงว่าคุณภาพถ่านหินจากการศึกษาสามารถที่จะจัดหาได้ ในตลาดซื ้อขายถ่านหินทัว่ ไป
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ตารางที่ 4 ปริ มาณกามะถันเจือปนในถ่านหินที่จะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้ า
ขนาดโรงไฟฟ้ า

ค่ามาตรฐาน

ประสิทธิภาพ

ปริ มาณ

ค่าความร้ อน

(MW)

ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (ppm)

ระบบกาจัด(%)

กามะถัน (%)

(Kcal/Kg)

96

< 0.73

3,200

96

<1.13

5,000

96

<1.36

6,000

96

<0.36

3,200

96

<0.57

5,000

96

<0.68

6,000

< 50

< 360

>50

<180

ตารางที่ 5 ปริ มาณเถ้ าในถ่านหินที่จะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้ า

ค่ามาตรฐาน

ประสิทธิภาพระบบ

ปริ มาณเถ้ า

ค่าความร้ อน

(MW)

ฝุ่ นละออง (mg/m3)

กาจัดฝุ่ นละออง (%)

(%)

(Kcal/Kg)

99

<2.61

3,200

99

<4.07

5,000

99

<4.89

6,000

ทุกขนาด

<80

(2) ศักยภาพกาลังผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินในพื ้นที่ศึกษา 29 จังหวัด พบว่ามี 8 จังหวัดที่มีศกั ยภาพกาลังผลิต
ไฟฟ้าติดตังเพิ
้ ่มได้ ได้ แก่ จังหวัดนครราชสีมา สุราษฎร์ ธานี ขอนแก่น นครสวรรค์ สงขลา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาครและภูเก็ต
ดังรูปที่ 10 โดยอีก 21 จังหวัดที่เหลือไม่สามารถจะมีโรงไฟฟ้ าถ่านหินเพิม่ ขึ ้นได้ อีกเนื่องจากระดับของมลพิษทางอากาศได้
เกินเกณฑ์ที่คณ
ุ ภาพอากาศในพื ้นที่จะสามารถรองรับได้ อีก ยกเว้ นในอนาคตระดับของมลพิษทางอากาศในพื ้นที่ลดลงทา
ให้ สามารถจะเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้ าได้
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รูปที่ 10 ศักยภาพกาลังผลิตไฟฟ้ าโรงไฟฟ้ าถ่านหินภายใต้ คณ
ุ สมบัติถา่ นหินและคุณภาพอากาศ

4. สรุ ปผลการศึกษา
คุณภาพถ่านหินและศักยภาพกาลังผลิตไฟฟ้ าภายใต้ เงื่อนไขมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศจะขึ ้นอยูก่ บั
ปั จจัย ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า ความร้ อน ปริ มาณกามะถัน (Sulfur content) ปริ มาณเถ้ า (Ash Content) มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมได้ แก่ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Quality Standards) และมาตรฐาน
มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้ าถ่านหิน (Air Emission Standards for Coal Fire Power Plants) ระดับของมลพิษทาง
อากาศในพื ้นที่ (Background concentration) และประสิทธิภาพของระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ

5. ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี ้จากัดอยูเ่ พียง 29 จังหวัด เนื่องจากข้ อมูลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศมีอยู่เพียง 29 จังหวัด
สาหรับในพื ้นที่จงั หวัดอื่น หากจะศึกษาความเป็ นไปได้ ในการติดตังโรงไฟฟ้
้
าถ่านหิน จาเป็ นต้ องมีการติดตังสถานี
้
ตรวจวัด
มลพิษทางอากาศในพื ้นที่ขึ ้นโดยจะต้ องเก็ บข้ อมูลต่อเนื่องและเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้ ข้อมูลตรวจวัด
สามารถเป็ นตัวแทนสภาพของปั ญหามลพิษทางอากาศในพื ้นที่ได้
2. การศึกษาครัง้ นี ้ มุง่ เน้ นปั ญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้ าถ่านหินเท่านันซึ
้ ่งเป็ นประเด็นปั ญหาที่มกั จะถูก
ยกขึ ้นมาเป็ นข้ อโต้ แย้ งอย่างสม่าเสมอ แต่องค์ประกอบอื่นอาทิ มลพิษทางน ้า ระบบสายส่ง หรื อสถานที่ตงโรงไฟฟ้
ั้
า เป็ น
ต้ น มีความสาคัญเช่นกัน ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ ของการดาเนินงานโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะต้ องศึกษาในประเด็น
ดังกล่าวเพิ่มเติม
3. ประเทศไทยพึ่งพาแหล่ง เชื อ้ เพลิงสาหรั บ ผลิตไฟฟ้ าจากก๊ าซธรรมชาติเ ป็ นสัด ส่วนที่ สูงมาก ไม่มีความ
หลากหลายของแหล่งเชื ้อเพลิงซึ่งเสี่ยงต่อความมัน่ คงของระบบจัดหาแหล่งพลังงานสาหรับผลิตไฟฟ้ า ถ่านหินเป็ นแหล่ง
พลังงานสารองที่มีอายุการนามาใช้ งานนานที่สดุ และต้ นทุนของการผลิตไฟฟ้ ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ ดังนัน้

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่10 ฉบับที่3 (กันยายน – ธันวาคม) 2556
ถ่านหินควรเป็ นทางเลือกลาดับต้ นสาหรับการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย แต่ทงนี
ั ้ ้ กรอบของมาตรฐานมลพิษทางอากาศ
จะต้ องถูกนามาใส่ไว้ ในขันตอนของการด
้
าเนินโครงการ และต้ องบริ หารจัดการประโยชน์จากโรงไฟฟ้ าถ่านหินให้ ครบทุก
ฝ่ าย

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ดร.ฐิ ติศกั ดิ์ บุญปราโมทย์ ที่ประสิทธิ
ประสาทองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการและให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษาครัง้ นี ้
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