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บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนีศ้ ึกษาแนวทางการเลือกเทคโนโลยีถ่ านหิ นสะอาดเพื่ อลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยใช้
แบบจาลองพลังงานที่มชี ื่อว่า Long-rang Energy Alternatives Planning System ประเมินการจาลองภาพเหตุการณ์พื ้นฐานตามการ
วางแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 และประเมินการจาลองภาพเหตุการณ์ทางเลือกต่างๆ ของปั จจัยที่
ส่งผลต่อการลดการปล่อย CO2 ได้ แก่ เชื อ้ เพลิงถ่ านหิ น เทคโนโลยี การเผาไหม้ และเทคโนโลยี การดักจับและกักเก็ บก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CCS) โดยในงานวิจัยนีเ้ ทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่ศึกษาได้ แก่ เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบยิ่งยวด (SubPC)
เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบเหนือยิ่งยวด (SuperPC) เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (SubCFB) เทคโนโลยีแก็สซิฟิ
เคชัน่ กับวัฏจักรความร้ อนร่ วม (IGCC) เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบเหนือยิ่งยวดโดยใช้ หม้ อกาเนิดแรงดันสูง (Ultra-SuperPC) และ
เทคโนโลยีการเผาไหม้ โดยใช้ ออกซิเจนบริ สทุ ธิ์ (Oxy–fuel Combustion) ส่วนเทคโนโลยี CCS เลือกใช้ วิธีใช้ โมโนเอทานอลเอมีน
(MEA) เป็ นสารเคมีดดู ซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เนื่องจากเป็ นวิธีที่นิยมและใช้ อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาด้ านปริ มาณการปล่อย CO2 พบว่า ภาพเหตุการณ์ทางเลือกไม่มี CCS ที่ใช้ เทคโนโลยี Oxy-fuel เผาไหม้ เชื ้อเพลิงบิทู
มินสั และภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่มี CCS ที่ใช้ เทคโนโลยี Ultra-SuperPC เผาไหม้ เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั ปล่อย CO2 ออกจากระบบน้ อย
ที่สดุ ใกล้ เคียงกัน 117 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2573 แต่ภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยี Oxy-fuel และไม่มี CCS มี
ต้ นทุนเฉลี่ยรายปี ต่ากว่าภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยี Ultra-SuperPC และไม่มี CCS ในระบบ เมื่อพิจารณาด้ านต้ นทุน
พบว่า ภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ไม่มี CCS และใช้ เทคโนโลยี SuperPC เผาไหม้ เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั มีต้นทุนเฉลี่ยจากระบบดังกล่าว
ต่าสุดประมาณ 1,195 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี แต่มีการปล่อย CO2 ประมาณ 140 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2573 พบอีกว่า
เทคโนโลยี IGCC ที่ใช้ เชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั ในการเผาไหม้ และมี CCS มีต้นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อหน่วยต่าที่สดุ ประมาณ
58 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ ดังนันการพิ
้
จารณาทางเลือกการใช้ พลังงานของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดจาเป็ นต้ อง
พิจารณาทังด้
้ านศักยภาพการปล่อย CO2 และด้ านต้ นทุนที่ใช้ เนื่องจากปั จจัยทัง้ 2 ตัวนี ้มีความสัมพันธ์กนั
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ABSTRACT
This study investigated the clean coal technology options for coal-fired power plants in
Thailand for CO2 emissions and costs of CO2 reduction (Abatement Cost) using the Longrange Energy Alternative Planning (LEAP) framework. The analysis was divided into 3 parts:
(1) a business-as-usual (BAU) scenario, which was constructed based on the current
Thailand’s Power Development Plan Revision 3 (PDP 2010 Rev 3), (2) alternative scenarios,
which focused on fuel choice, and combustion technology option, and (3) alternative
scenarios, which carbon dioxide capture and storage(CCS) was applied to the electricity
generation system. For fuel option, three types of coal, including bituminous, sub-bituminous,
and lignite were selected. Five technological options were assessed in this study, included
Subcritical Pulverized Coal (SubPC), Supercritical Pulverized Coal (SuperPC), Subcritical
Circulating Fluidized bed (SubCFB), Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC), UltraSupercritical Pulverized Coal (Ultra-SuperPC) and Oxy–fuel Combustion. And, for the
carbon capture and storage, the Monoethanolamine (MEA) chemical absorption technique,
the most widely used technique, was selected in this study. The results showed that the Oxyfuel combustion of bituminous fuel without CCS and the UltraSuperPC combustion of
bituminous fuel with CCS would emit CO2 lowest (CO2 emission of 117 million ton CO2
equivalents) in year 2030. When considering cost of reduction and amount of CO2 reduced,
integrated gasification combined cycle (IGCC) technology burning subbituminous coal and
augmented with CCS would offer the lowest abatement cost (57.9 USD per ton of CO2) at
CO2 emission of 117.1 million tons of CO2 equivalent. While, the SuperPC combustion of
bituminous fuel without CCS would offer the lowest average annual costs of 1,196 million
USD.
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1. บทนา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมในปั จจุบนั ส่งผลให้ อตั ราความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่จดั ทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของ
ประเทศไทย (Power Development Plan; PDP) เพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของประเทศ ในปั จจุบนั ใช้
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 ปรับปรุ งครัง้ ที่ 3 (Power Development Plan 2010-2030
Revision3 ; PDP2010 Rev3) [1] เป็ นแผนฉบับล่าสุด โดยในแผนมีการสนับสนุนการสร้ างโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดเพิ่มขึ ้น
แต่เนื่องจากการผลิตไฟฟ้ าจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล (ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน ้ามัน) เป็ นสาเหตุหลักในการ
ปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide; CO2) ออกสู่บรรยากาศและในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการ
ควบคุมการปล่อย CO2 เนื่องจากไม่มีการบังคับเป็ นข้ อกาหนดทางกฎหมาย การบริ หารจัดการการปลดปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกเป็ นสิ่งสาคัญ ปั จจุบนั มีหลายการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ เทคโนโลยีสะอาดและประเมินต้ นทุนในการลดการ
ปล่อย CO2 Shin et al., 2005. ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการสร้ างบ่อก๊ าซจากหลุมฝั งกลบเพื่อผลิตเป็ น
ไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้ แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (LEAP) พบว่าเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ าบ่อ
ก๊ าซแบบกังหันก๊ าซมีราคาต้ นทุนถูกที่สดุ เท่ากับ 24.4 วอนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและพบว่าหลุมฝั งกลบขยะสามารถสร้ าง
พลังงานและลดศักยภาพในการเกิดสภาวะโลกร้ อนได้ สงู สุดร้ อยละ 75 เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊ าซมีเทนตามธรรมชาติ [2]
Bundit et al., 2007. ประเมินเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟ้ าเพื่อลดปริ มาณ CO2 ในประเทศไทย พบว่าการเลือก
เทคโนโลยีสะอาดผลิตไฟฟ้ านอกจากส่งผลต่อการลดปริ มาณ CO2 จากภาคพลังงานและยังมีผลทางอ้ อมในการลดปริ มาณ
การปล่อย CO2 ของเศรษฐกิจด้ วย [3] Cai et al., 2007. ได้ ศกึ ษาปริ มาณการปล่อย CO2 ของการผลิตไฟฟ้ าในประเทศจีน
โดยใช้ LEAP Model พบว่าเทคโนโลยีที่ดีขึ ้น พร้ อมทังประเภทของโรงไฟฟ้
้
าที่สะอาดขึ ้นส่งผลให้ ปริ มาณ CO2 ลดลง
ประมาณร้ อยละ 4.2 – 19.4 จากภาพเหตุการณ์พื ้นฐาน [4] Song et al., 2007. ศึกษาการลดปริ มาณการปล่อย CO2 โดย
ประเมินจากประสิทธิภาพและต้ นทุนที่ใช้ โดยการใช้ สารเคมีโมโนเอทานอลเอมีน (Monoethanolamine; MEA) ดูดซับ CO2
ในประเทศเกาหลีพบว่า เทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพจะมีประสิทธิภาพในการบาบัดสูงและใช้ ต้นทุนในการกาจัดปริ มาณ
CO2 ต่า [5] Lee et al., 2008. ใช้ แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (LEAP) ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี
ดักจับและกักเก็บก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CCS) รวมถึงเงินลงทุนที่แตกต่างกัน 4 เทคโนโลยีในประเทศเกาหลี พบว่า
เทคโนโลยีการเผาไหม้ โดยใช้ ออกซิเจนบริ สทุ ธิ์ (Oxy-fuel) มีประสิทธิภาพในการลด CO2 มากที่สดุ และใช้ เงินลงทุนน้ อย
ที่สดุ [6]
การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดและประเมินต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ของโรงไฟฟ้ า
ถ่านหินสะอาดในประเทศไทยปั จจุบนั ยังไม่สมบูรณ์ และไม่ครอบคลุมถึงปั จจัยที่มีผลต่อการลดการปล่อย CO2 อีกทังใน
้
อนาคตประเทศไทยอาจมี การนาเทคโนโลยี การดักจับและกักเก็ บก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and
Storage: CCS) เข้ ามาใช้ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการลดการปล่อย CO2 ประกอบด้ วย (1) ชนิดเชื ้อเพลิง
ถ่านหิน (2) เทคโนโลยีการเผาไหม้ (3) เทคโนโลยี CCS และ (4) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิตไฟฟ้ า ผลการศึกษานัน้
สามารถบอกถึงปริ มาณการปล่อย CO2 ที่เกิดขึ ้นจากภาคการผลิตไฟฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงต้ นทุนในการลดการ
ปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาด (Abatement Cost)
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2. วิธีการศึกษาและข้ อมูล
งานวิจัยนีศ้ ึกษาแนวทางการเลือกเทคโนโลยีถ่านหิน สะอาดเพื่อลดการปล่อย CO2 โดยใช้ แบบจาลองแผน
ทางเลือกพลังงานในระยะยาว (Long-rang Energy Alternatives Planning System; LEAP) [7] ประเมินภาพเหตุการณ์
การปล่อย CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในอนาคตเป็ นเวลา 20 ปี จากการจาลองภาพเหตุการณ์ พื ้นฐาน
(Business As Usual; BAU) และการจาลองภาพเหตุการณ์ทางเลือกต่างๆ (Alternative Scenarios) เพื่อประเมินปริ มาณ
การปล่อย CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย วิเคราะห์ดชั นีดชั นีการเกิดคาร์ บอนของระบบการผลิตไฟฟ้ าและ
คานวณต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาด โดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษาดังต่อไปนี ้

2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการจาลองภาพเหตุการณ์ ต่างๆ ใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้ (1) ความต้ องการไฟฟ้ าและกาลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยในปั จจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคตปี พ.ศ. 2553–2573 อ้ างอิงข้ อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) [8] (2) ข้ อมูลจานวนและประเภทของโรงไฟฟ้ าในปั จจุบนั อ้ างอิงข้ อมูลจาก [8] - [9]
(3) ข้ อมูลประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และค่าความพร้ อมใช้ งานสูงสุด (Maximum Availability) อ้ างอิงผล
การศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศด้ านพลังงาน [10] และงานวิจยั แหล่งอื่นๆ ของต่างประเทศ [11] – [13] มา
ประกอบการพิจารณา (4) ข้ อมูลโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาด ได้ แก่ เชือ้ เพลิงถ่านหิน เทคโนโลยีการเผาไหม้ ถ่านหิน
สะอาด เทคโนโลยี CCS รวมถึงราคาเชื ้อเพลิงและต้ นทุนที่นามาคานวณ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากทังในประเทศและ
้
ผลงานตีพิมพ์ตา่ งๆ ของต่างประเทศ [13] – [14]
การคานวณปริ มาณการปล่อย CO2 ใช้ ฐานข้ อมูล วิธีคานวณและค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยมลพิษ (Emission
factor) จากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ The Intergovernmental
Panel on Climate Change; IPCC (2006) [15] และใช้ ข้อมูลมลพิษทางอากาศ Tier1; Default Emission factor
จาก 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [16]

2.2 แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (Long-rang Energy Alternatives
Planning System; LEAP)
แบบจาลองแผนทางเลือกพลังงานในระยะยาว (Long-rang Energy Alternatives Planning System; LEAP) เป็ น
โปรแกรมที่ถกู พัฒนาขึ ้นโดยสถาบัน Stockholm Environment Institute [17] ใช้ สาหรับการสร้ างและจาลองภาพ
เหตุการณ์ของระบบการใช้ พลังงานที่แตกต่างกันตามสมมติฐาน รวมถึงสามารถใช้ วิเคราะห์ทางเลือกของการดาเนิน
กิจกรรมการลดก๊ าซเรื อนกระจกแบบต่างๆ เพื่อใช้ กาหนดนโยบายด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ
นอกจากนีโ้ ปรแกรมนีย้ ังได้ รวบรวมฐานข้ อมูลด้ า นเทคโนโลยีแ ละด้ านสิ่งแวดล้ อม (The Technology and
Environmental Database; TED) ของการใช้ พลังงานประเภทต่างๆ ซึ่งจะให้ ข้อมูลทังในด้
้ านเทคนิค ราคาและ
ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของแต่ละเทคโนโลยีพลังงาน

2.2.1 การจัดทาฐานข้ อมูล (Current Account)
การจัดทาฐานข้ อมูลเป็ นการจัดทาสมดุลของกาลังผลิตและความต้ องการการใช้ พลังงานในปี ฐาน เพื่อใช้ เป็ นชุด
ฐานข้ อมูลในการทาแบบจาลองในภาพเหตุการณ์อื่นๆ ในการจัดทาฐานข้ อมูลจะเป็ นการจาลองภาพเหตุการณ์ที่
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เกิดขึ ้นในสถานการณ์ ปัจจุบนั อ้ างอิงตาม PDP2010 REV3 เป็ นข้ อมูลหลัก โดยใช้ ข้อมูลที่เกิดขึ ้นจริ งปี พ.ศ.
2554 เป็ นข้ อมูลปี ฐาน โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี ้ (1) ค่าความต้ องการไฟฟ้ าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2554
อ้ างอิงข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริ ง มีคา่ พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 160,706.5 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง (2) กาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศ
ไทยในปั จจุบนั มีกาลังผลิตไฟฟ้ าแยกตามเชื ้อเพลิงจานวนรวมทังสิ
้ ้น 29,976 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตไฟฟ้ าหลัก
ของประเทศไทย ได้ แก่เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ รองลงมาเป็ นเชื ้อเพลิงถ่านหิน พลังงานหมุนเวียนและเชื ้อเพลิง
น ้ามัน ตามลาดับ (3) ใช้ ข้อมูลเส้ นโค้ งภาระไฟฟ้ า (Load Duration Curve) จากปี พ.ศ. 2552 เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
(4) ข้ อมูลประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และค่าความพร้ อมใช้ งานสูงสุด (Maximum Availability) ใช้ ข้อมูล
[10] – [13] (5) การแบ่งภาระการผลิตไฟฟ้ าตามลาดับการทางานของชนิดโรงไฟฟ้ า (Dispatch Rule: Merit
Order) แบ่งลาดับการทางานของชนิดโรงไฟฟ้ าแยกตามชนิดเชือ้ เพลิงเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า
(6) กาลังผลิตไฟฟ้ าสารอง (Reserve Margin) ใช้ ข้อมูลร้ อยละของค่าเฉลีย่ การใช้ ไฟฟ้ าตลอดปี จากเส้ นโค้ งภาระ
ไฟฟ้ าและกาลังผลิตไฟฟ้ าในการประเมิน

2.2.2 การจาลองภาพเหตุการณ์ พนื ้ ฐาน (Business as Usual; BAU scenario)
การจาลองภาพเหตุการณ์พื ้นฐานให้ เป็ นภาพเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคตเป็ นระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ.
2554-2573) มีสมมติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบปกติ อ้ างอิงตาม PDP2010 REV3 เป็ นข้ อมูลหลัก โดยมี
สมมติฐานดังนี ้ (1) ความต้ องการไฟฟ้ าของประเทศไทยจากข้ อมูลประมาณการแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยหรื อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดทาค่าพยากรณ์
ความต้ องการไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีค่าความต้ องการไฟฟ้ าประมาณ 346,767 ล้ านหน่วย (2)
ข้ อมูลกาลังผลิตไฟฟ้ าแยกตามเชื ้อเพลิงในปั จจุบนั และการคาดการณ์กาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงปริ มาณไฟฟ้ าที่สามารถผลิตได้ แยกตามชนิดเชื ้อเพลิง นอกจากนีใ้ ช้ ข้อมูลในส่วนอื่นๆ เช่นเดียวกับการ
กาหนดสมมติฐานในการจัดทาฐานข้ อมูล (Current Account) ปี ฐาน

2.2.3 การตัง้ สมมติฐานของภาพเหตุการณ์ ทางเลือก (Alternative scenarios)
การจาลองภาพเหตุการณ์ทางเลือกเป็ นการจาลองสถานการณ์ ของปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการปล่อย CO2 ใน
การศึกษานี ้ชนิดเชื ้อเพลิงถ่านหิน เทคโนโลยีการเผาไหม้ ถ่านหินสะอาดและเทคโนโลยี CCS เป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
กระทบต่อการปล่อย CO2 แต่เนื่องจากปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น มีหลายทางเลือกส่งผลให้ การปล่อย CO2 และ
ประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้ าของแต่ละทางเลือกไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีการศึกษาหาทางเลือก
ที่เหมาะสมในการปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดของประเทศไทย โดยในภาพเหตุการณ์ทางเลือกต่างๆ
สัด ส่ว นของการใช้ ถ่ า นหิ น เป็ นเชื อ้ เพลิง ในการผลิต ไฟฟ้ ารวมถึ ง สถานการณ์ ต่า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต
กาหนดให้ เป็ นไปตามภาพเหตุการณ์พื ้นฐาน (BAU scenario)
การจาลองภาพเหตุการณ์ทางเลือกในกรณีตา่ งๆ ที่ศกึ ษา แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีการแปรผันชนิดของ
เชื ้อเพลิง เทคโนโลยีการเผาไหม้ ถ่านหินสะอาด เทคโนโลยี CCS กาหนดให้ สญ
ั ลักษณ์ตวั B แทนเชื ้อเพลิงถ่าน
หินบิทมู ินสั (Bituminous) สัญลักษณ์ตวั S แทนเชื ้อเพลิงถ่านหินซับบิทมู ินสั (Subbituminous) และสัญลักษณ์
ตัว L แทนเชื ้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ ส่วนเทคโนโลยีการเผาไหม้ ถ่านหินสะอาดให้ เรี ยงลาดับตามตัวเลข 1-9 โดยที่
เทคโนโลยีการเผาไหม้ ถ่านหินสะอาดเลขคี่คือเทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS ส่วนเทคโนโลยีการเผา
ไหม้ ถ่านหินสะอาดเลขคูค่ ือเทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่มีการติดตัง้ CCS ส่วนเทคโนโลยี CCS ตัวอย่างเช่น Case
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2B หมายถึง ภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั โดยใช้ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal ใน
การเผาไหม้ และมีการติดตังเทคโนโลยี
้
CCS ในระบบ ส่วน Case 5S หมายถึง ภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้
เชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั โดยใช้ เทคโนโลยี Integrated Gasification Combined Cycle ในการเผาไหม้ และไม่มีการ
ติดตังเทคโนโลยี
้
CCS ในระบบ เป็ นต้ น
ในงานวิจยั ฉบับนี ้เลือกใช้ วิธีใช้ โมโนเอทานอลเอมีน (Monoethanolamine; MEA) เป็ นสารเคมีดดู ซับ
(Chemical Absorption) ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเป็ นวิธีที่นิยมและมีใช้ กนั อย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศและในงานวิจยั นี ้ทาการศึกษาเฉพาะการดักจับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์แต่ไม่สนใจปั จจัยของการกัก
เก็บและขนส่งก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เทคโนโลยีการเผาไหม้

ชนิดเชือ้ เพลิง
บิทมู ินสั (Bituminous: B)
หรือ
ซับบิทมู ินสั (Sub-bituminous: S)
หรือ

ลิกไนต์ (Lignite: L)

1. Supercritical Pulverized Coal w/o CCS; SuperPC w/o CCS
2. Supercritical Pulverized Coal w/ CCS; SuperPC w/ CCS
3. Subcritical Circulating Fluidized Bed w/o CCS; SubCFB w/o CCS
4. Subcritical Circulating Fluidized Bed w/ CCS; SubCFB w/ CCS
5. Integrated Gasification Combined Cycle w/o CCS; IGCC w/o CCS
6. Integrated Gasification Combined Cycle w/ CCS; IGCC w/ CCS
7. Ultra-Supercritical Pulverized Coal w/o CCS; UltraSuperPC w/o CCS
8. Ultra-Supercritical Pulverized Coal w/ CCS; UltraSuperPC w/ CCS
9. Oxy-fuel w/o CCS

รูปที่ 1 เชื ้อเพลิงและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ ในแต่ละภาพเหตุการณ์ทางเลือก

2.3 การคานวณค่ าการปล่ อย CO2 ต่ อหน่ วยพลังงานไฟฟ้า (Carbon Intensity: CI)
การคานวณหาค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอน หรื อปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อพลังงานไฟฟ้ า (กรั ม
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ กิโลวัตต์ชวั่ โมง) สามารถคานวณได้ จากสมการ (1)
CI
เมื่อ

=

CO2 Emissions / kWh from electricity generation

(1)

CI
คือ ค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนของระบบการผลิตไฟฟ้ า (gCO2/kWh)
kWh from electricity and generation คือ ปริ มาณไฟฟ้ าที่ผลิตได้ จริ ง

2.4 การประมาณต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
งานวิจัยนี ้ทาการประมาณต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 เฉพาะโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดสร้ างใหม่ โดยต้ นทุน
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ต้ นทุนในการลงทุน (Investment Cost) ได้ แก่ ราคาค่าก่อสร้ างระบบบาบัดมลพิษอากาศ
และต้ นทุนในการดาเนินการและบารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost) ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการเดินระบบ
บาบัดมลพิษอากาศ ค่าไฟฟ้ า ค่าสารเคมี ค่าจ้ างพนักงานที่เกี่ยวข้ อง ค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาระบบบาบัดมลพิษ
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อากาศ เนื่องจากข้ อมูลต้ นทุนทัง้ 2 ประเภทนันไม่
้ ได้ อยู่ในระดับเดียวกัน คือต้ นทุนในการลงทุนเป็ นต้ นทุนที่ต้องจ่าย
เฉพาะปี แรกของการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า ส่วนต้ นทุนในการดาเนินการและบารุ งรักษาเป็ นต้ นทุนที่ต้องจ่ายทุกปี จึงไม่
สามารถนาไปใช้ ร่วมกันได้ ดังนันจึ
้ งต้ องทาการกระจายต้ นทุนในการลงทุนให้ อยู่ในรู ปของต้ นทุนเฉลี่ย รายปี ตลอด
อายุการใช้ งานของระบบบาบัด สามารถคานวณได้ จากสมการ (2), (3) และ (4) ตามลาดับ ซึ่งเมื่อรวมต้ นทุนทังสอง
้
เข้ าด้ วยกันแล้ ว จะได้ ต้นทุนในการบาบัดมลพิษต่อปี โดยกาหนดให้ ราคาเชื ้อเพลิงในอนาคตคงที่และกาหนดให้ อตั รา
คิดลด (Discount Rate) อยูท่ ี่ 6% ซึง่ การคานวณต้ นทุนในการศึกษานี ้อ้ างอิงข้ อมูลจาก [13] - [14] แสดงดังตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2 (กาหนดอัตราแลกเปลีย่ นเงินที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ)
สมการ

เมื่อ

NPV = Lt / (1+r)t , NPV (i, n) = L0 / (1+r)0 + … + Ln / (1+r)n
A t, r = [1 - (1 / (1+r)t)] / r
EAC (Equivalent Annual Cost) = NPV (Net Present Value) / A t, r
NPV (Net Present Value)
EAC (Equivalent Annual Cost)
L
t, n
r

(2)
(3)
(4)

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

2.5 การคานวณปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ บี าบัดได้
ปริ มาณ CO2 ที่บาบัดได้ คือผลต่างระหว่างปริ มาณ CO2 กรณีพื ้นฐานที่ไม่มีการควบคุมในที่นี่คือไม่มีการติดตัง้
เทคโนโลยี CCS กับกรณีภาพเหตุการณ์ ทางเลือกที่มีการใช้ เทคโนโลยีในการช่วยลดการปล่อย CO2 หรื อมีการ
เลือกใช้ เทคโนโลยี CCS ดังสมการ (5)
ปริ มาณ CO2 ที่บาบัดได้ (น ้าหนัก CO2 ต่อปี ) = กรณีพื ้นฐานที่ไม่มีการควบคุม – กรณีทางเลือกทีม่ ีการควบคุม (5)
ตารางที่ 1 ราคาเชื ้อเพลิงถ่านหิน [13]-[14]
ราคาเชื ้อเพลิงของชนิดประเภทถ่านหิน (ดอลลาร์ สหรัฐต่อล้ านบีทีย)ู
บิทมู ินสั
ซับบิทมู ินสั
ลิกไนต์[18]
1.5

0.75

≈1
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ตารางที่ 2 ต้ นทุนในการลงทุนและต้ นทุนในการดาเนินการและบารุงรักษา [13]
เทคโนโลยี
ไม่ ติดตัง้ เทคโนโลยี CCS
Subcritical Pulverized Coal
Supercritical Pulverized Coal
Subcritical Circulating Fluidized Bed
Integrated Gasification Combined Cycle
Ultra-Supercritical Pulverized Coal
Oxy-fuel w/o CCS
ติดตัง้ เทคโนโลยี CCS
Supercritical Pulverized Coal
Subcritical Circulating Fluidized Bed
Integrated Gasification Combined Cycle
Ultra-Supercritical Pulverized Coal

ต้ นทุนในการลงทุน
(Investment Cost)
(ดอลลาร์ สหรัฐต่ อกิโลวัตต์ )

ต้ นทุนในการดาเนินการและบารุ งรั กษา
(Operation and Maintenance Cost)
(เซนต์ ต่อกิโลวัตต์ ช่ วั โมง)

1,280
1,330
1,330
1,430
1,360
1,900

0.75
0.75
1
0.9
0.75
1.45

2,140
2,270
1,890
2,090

1.6
1.85
1.05
1.6

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

(6)

3. ผลการวิเคราะห์ การจาลองภาพเหตุการณ์ และสรุ ปผล
3.1 ภาพเหตุการณ์ พนื ้ ฐาน (Business as Usual; BAU scenario)
จากสมมติฐานและข้ อมูลต่างๆ ในการจาลองภาพเหตุการณ์ พื ้นฐาน (BAU scenario) ทาให้ สามารถพยากรณ์
ปริ มาณไฟฟ้ าและสัดส่วนเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยได้ แสดงไว้ ดงั รู ปที่ 2 (ก).
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้ มในการใช้ เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.
2573 ประเทศไทยยังคงเลือกใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ า รองลงมาได้ แก่ถ่านหินและพลังงาน
หมุนเวียน แต่หากพิจารณาสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้ าของแต่ละชนิดเชื ้อเพลิงในปี พ.ศ. 2573 เทียบกับปี พ.ศ. 2554
พบว่าในปี พ.ศ. 2573 เชื ้อเพลิงถ่านหินมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 90% ส่วน
เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 83% จึงเห็นได้ วา่ เชื ้อเพลิงถ่านหิน
มีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้ าเพิ่มขึ ้นสูงกว่าเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ
จากปริ มาณไฟฟ้ าและสัดส่วนเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าการจาลองภาพเหตุการณ์พื ้นฐานของประเทศไทย
ทาให้ สามารถคาดการณ์ปริ มาณการปล่อย CO2 จากระบบผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยในอนาคตได้ แสดงไว้ ดงั รูปที่ 2
(ข). ซึ่งชี ้ให้ เห็นถึงปริ มาณการปล่อย CO2 ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีการปล่อย CO2
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จากภาคการผลิตไฟฟ้ าประมาณ 140 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพิ่มขึ ้นจากในปี พ.ศ. 2554 ที่มีการ
ปล่อย CO2 ประมาณ 81 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงที่ปล่อย CO2
ออกมามากที่สดุ รองลงมาคือถ่านหินและเชื ้อเพลิงน ้ามัน ตามลาดับ แต่หากพิจารณาสัดส่วนการปล่อย CO2 จาก
ระบบผลิตไฟฟ้ าแต่ละเชื ้อเพลิงใน ปี พ.ศ. 2573 เทียบกับปี พ.ศ. 2554 พบว่าในปี พ.ศ. 2573 เชื ้อเพลิงถ่านหินและ
เชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติมสี ดั ส่วนการปล่อย CO2 ใกล้ เคียงกัน ประมาณ 75% และ 74% จากปี พ.ศ. 2554 ตามลาดับ
ชี ้ให้ เห็นว่าการขยายตัวของภาคการผลิตไฟฟ้ ามีปัจจัยหลักมาจากแนวโน้ มเศรษฐกิจของไทยที่มีเกณฑ์การขยายตัว
สูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง

3.2 ภาพเหตุการณ์ ทางเลือก (Alternative scenarios)
การจาลองภาพเหตุการณ์ทางเลือกต่างๆ ในแต่ละทางเลือกมีผลกระทบต่อการปล่อย CO2จากระบบผลิตไฟฟ้ าทาให้
สามารถคาดการณ์ ปริ มาณการปล่อย CO2 จากระบบผลิตไฟฟ้ าของแต่ละภาพเหตุการณ์ ในอนาคตได้ และยัง
สามารถประเมินค่าใช้ จ่ายรายปี ของโรงไฟฟ้ าถ่านหิน สะอาดในแต่ละภาพเหตุการณ์ ได้ โดยผลการศึกษาภาพ
เหตุการณ์ทางเลือกของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดที่ไม่ติดตัง้ CCS ดังแสดงในรูปที่ 3 (ก). พบว่า ภาพเหตุการณ์ ที่เลือก
ถ่านหินบิทมู ินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้ โดยใช้ ออกซิเจนบริ สทุ ธิ์ (Oxy-fuel Combustion) (9B) ปล่อย CO2 ออก
จากระบบน้ อยที่สดุ ประมาณ 117 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและภาพเหตุการณ์ที่เลือกถ่านหินลิกไนต์และ
เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Subcritical Circulating Fluidized bed (3L) ปล่อย CO2 ออกจากระบบมากที่สดุ
ประมาณ 145 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อพิจารณาด้ านค่าใช้ จ่ายในการผลิตไฟฟ้ าซึง่ จะนามาสูต่ ้ นทุน
ในการลดการปล่อย CO2 จากโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาด พบว่าภาพเหตุการณ์ พื ้นฐาน (1B) มีค่าใช้ จ่ายรายปี อยู่ที่
ประมาณ 1,220 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ส่วนภาพเหตุการณ์ที่เลือกเชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้
แบบ Supercritical PC (1S) มีค่าใช้ จ่ายรายปี ต่าสุดประมาณ 1,196 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี และภาพเหตุการณ์ ที่
เลือกใช้ เชือ้ เพลิงบิทูมินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel (9B) จะมีค่าใช้ จ่ายรายปี สูงสุดประมาณ 1,386
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี
400
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รูปที่ 2 (ก) ปริ มาณไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื ้อเพลิงของประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2573 จากแบบจาลอง
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รูปที่ 3 (ก). ภาพเหตุการณ์ทางเลือกของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดที่ไม่ทาการติดตัง้ CCS
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รูปที่ 2 (ข) ปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของภาพเหตุการณ์พื ้นฐาน (BAU Scenario)
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สั ลักษณ์จุด: ค่าใช้จ่ายรายปเทียบเท่าของโรงไฟฟาถ่านหินสะอาด (ดูแนวแกนขวา)

w/ CCS

รูปที่ 3 (ข). ภาพเหตุการณ์ทางเลือกของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดที่ทาการติดตัง้ CCS
รูปทีจากการคาดการณ์
CO2 และต้
อย CO
ของภาพเหตุ
การณ์ทางเลือกในปี พ.ศ. 2573
่ 3. ปริ มาณการปล่ปอริ มยาณไฟฟ้
าที่ผนลิทุตนได้ในการลดการปล่
และปริ มาณการปล่
อย2CO
2 ของระบบผลิตไฟฟ้ าของแต่ละภาพเหตุการณ์
ส่วนผลการศึกษาภาพเหตุการณ์ ทางเลือกของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดที่ติดตัง้ CCS ดังแสดงในรู ปที่ 3 (ข).
พบว่าภาพเหตุการณ์ที่เลือกใช้ ถ่านหินบิทมู ินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Ultra-supercritical PC (8B) ปล่อย
CO2 ออกจากระบบน้ อยที่สดุ ประมาณ 117 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งใกล้ เคียงกับภาพเหตุการณ์ ที่
เลือกใช้ ถ่านหินลิกไนต์และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Subcritical Circulating Fluidized bed (4L) ปล่อย CO2
ออกจากระบบมากที่สดุ 118 ล้ านตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อพิจารณาด้ านค่าใช้ จ่ายในการผลิตไฟฟ้ า
พบว่าภาพเหตุการณ์ที่เลือกใช้ เชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ IGCC (6S) จะมีค่าใช้ จ่ายรายปี
ต่าสุดประมาณ 1,320 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี และหากเลือกใช้ เชือ้ เพลิงบิทมู ินสั และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ
SubCFB (4B) จะมีคา่ ใช้ จ่ายรายปี สูงสุดประมาณ 1,488 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ผลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่าการเลือกใช้
เทคโนโลยี CCS ในโรงไฟฟ้ าถ่านหินจะมีค่าใช้ จ่ายต่อการปล่อย CO2 เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ก้ ารวิเคราะห์ดงั กล่าวยังไม่
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สาหรับการลงทุนขันต้
้ น และการเปลี่ยนแปลงราคา
ถ่านหิน อย่างไรก็ตามหากผลิตไฟฟ้ าด้ วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดก็จะสามารถลดการปลดปล่อย CO2 ลงได้ แต่จะมี
ต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้น
จากผลที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ทราบถึงค่าดัชนีการเกิดคาร์ บอนหรื อปริ มาณการปล่อย CO2 ต่อหน่วยพลังงาน
ไฟฟ้ า (Carbon Intensity : CI) ของแต่ละภาพเหตุการณ์ ได้ ค่า CI ของภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่มีการเลือกใช้
เชื ้อเพลิงถ่านหินบิทูมินสั ในเทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS แสดงดังรู ปที่ 4 พบว่าเมื่อทาการแปรผัน
เทคโนโลยีการเผาไหม้ ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS โดยใช้ เชื ้อเพลิงชนิดเดียวกัน เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel ที่ไม่
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มีการติด ตัง้ CCS จะมีค่า CI ต่ากว่า ภาพเหตุการณ์ พื น้ ฐานและมีค่า CI ต่า ที่สุดประมาณ 389.64 กรั ม
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อกิโลวัตต์ชวั่ โมง ซึ่งหากเลือกใช้ เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ IGCC จะมีค่า CI ต่ากว่าภาพ
เหตุการณ์พื ้นฐานแต่มีคา่ ใกล้ เคียงกัน ส่วนช่วงกราฟในปี พ.ศ. 2562, 2565, 2568 และ 2571 มีปริ มาณ CI เพิ่มขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั เนื่องจากการเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดตามการวางแผนการผลิตไฟฟ้ าของ
กฟผ. ส่วนช่วงกราฟในปี พ.ศ. 2570 ที่ทาให้ ค่า CI ลดลงอย่างเห็นได้ ชัด เนื่องจากกฟผ.ได้ มีแผนในการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ านิ ว เคลีย ร์ เ พิ่ ม ขึน้ ในช่ ว งเวลาดัง กล่า วซึ่ง โรงไฟฟ้ านิ ว เคลีย ร์ เป็ นแหล่ง ผลิต ไฟฟ้ าพลัง งานสะอาด ไม่
ปลดปล่อยเขม่าควัน ก๊ าซพิษและของเสียออกมาสูส่ งิ่ แวดล้ อมจึงส่งผลให้ ปริ มาณ CO2 ในระบบผลิตไฟฟ้ าลดต่าลง
เมื่อทาการแปรผันชนิดเชื ้อเพลิงในการเผาไหม้ นนั ้ แสดงดังรูปที่ 5 พบว่าค่า CI ในแต่ละภาพเหตุการณ์มีค่าใกล้ เคียง
กันมาก จากผลการศึกษาสามารถบอกได้ ว่าชนิ ดเชื อ้ เพลิงมีผลต่อการปล่อยมลพิษเพียงเล็กน้ อยหากเลือกใช้
เทคโนโลยีการเผาไหม้ ในระบบเดียวกัน เมื่อเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีการเผาไหม้ ในภาพเหตุการณ์พื ้นฐานที่ไม่มีการ
ติดตัง้ CCS กับภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยีการเผาไหม้ เช่นเดียวกับภาพเหตุการณ์พื ้นฐานแต่มีการติดตัง้
CCS แสดงดังรู ปที่ 6 พบว่า โรงไฟฟ้ าที่มีการติดตัง้ CCS สามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้ า
ออกจากระบบประมาณ 16% ของภาพเหตุการณ์พื ้นฐาน
จากผลการศึก ษาดัง กล่า วข้ า งต้ น พบว่ า ปริ ม าณการปล่อ ย CO2 ต่ อ หน่ว ยพลัง งานไฟฟ้ ามี แ นวโน้ ม ลดลง
เนื่องจากภาครั ฐได้ มีนโยบายในการลดการปล่อย CO2 ลง ซึ่งการปล่อย CO2 ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้ าของภาพ
เหตุการณ์ที่มีการเลือกใช้ เทคโนโลยีเผาไหม้ ที่มีการติดตัง้ CCS การปล่อย CO2 จะลดลงมากอย่างเห็นได้ ชดั แต่
เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS สามารถลดการปล่อย CO2 ได้ ใกล้ เคียงกับเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดที่มีการติดตัง้ CCS
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รูปที่ 6 ค่า CI ของภาพเหตุการณ์ที่มีการติดตัง้ CCS และไม่มีการติดตัง้ CCS

3.3 ต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
จากการประเมินต้ นทุน CO2 ที่ลดได้ ให้ อยูใ่ นรูปของค่าใช้ จ่ายรายปี ตลอดอายุการใช้ งานของเทคโนโลยีในการลดการ
ปล่อย CO2 ทาให้ ทราบถึงต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อหน่วยในแต่ละภาพเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2573 แสดงดัง
รู ปที่ 7 จากรู ปชี ้ให้ เห็นว่าเทคโนโลยีเผาไหม้ ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS จะมีเพียง 2 เทคโนโลยีที่สามารถลดการปล่อย
CO2 ลงได้ ได้ แก่ เทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Ultra-supercritical และเทคโนโลยีการเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel แต่จะ
เห็นได้ ว่าเทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ Ultra-SuperPC ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS จะมีต้นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อ
หน่วยสูงมากซึ่งแตกต่างกับเทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel ที่ไม่มีการติดตัง้ CCS ที่มีต้นทุนในการลดการปล่อย
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CO2 ใกล้ เคียงกับเทคโนโลยีเผาไหม้ ที่มีการติดตัง้ CCS หากพิจารณาเพียงเทคโนโลยีเผาไหม้ ที่มีการติดตัง้ CCS
เทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ IGCC ที่ใช้ เชือ้ เพลิงซับบิทูมินสั มีต้นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่าที่สดุ ประมาณ 58
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์
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รูปที่ 7 ต้ นทุนการลดการปล่อย CO2ในแต่ละภาพเหตุการณ์จากภาพเหตุการณ์อ้างอิงในปี พ.ศ. 2573

3.4 ต้ นทุนในการลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ รี าคาคาร์ บอนเครดิตต่ างๆ
จากการประเมินต้ นทุน CO2 ที่ลดได้ ให้ อยู่ในรู ปของค่าใช้ จ่ายรายปี ตลอดอายุการใช้ งาน พบว่าภาพเหตุการณ์
พื ้นฐานมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 1,220 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี เมื่อมีการนาราคาคาร์ บอนเครดิต เข้ ามาคานวณรวมกับ
ค่าใช้ จ่ายรายปี นันสามารถวิ
้
เคราะห์จดุ คุ้มทุนของภาพเหตุการณ์ทางเลือกเปรี ยบเทียบกับภาพเหตุการณ์พื ้นฐานได้
แสดงดังภาพที่ 8 พบว่า ณ ปี ที่ราคาคาร์ บอนเป็ น 0 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาพ
เหตุการณ์ ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ UltraSuperPC ไม่มีการติดตัง้ CCS (7B) มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรายปี
ตลอดอายุการใช้ งานมากกว่าภาพเหตุการณ์ พื ้นฐานประมาณ 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี และมีจุดคุ้มทุนที่ราคา
คาร์ บอนประมาณ 5.4 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ ส่วนภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยี
เผาไหม้ แบบ IGCC ที่มีการติดตัง้ CCS (6S) มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรายปี ตลอดอายุการใช้ งานมากกว่าภาพเหตุการณ์
พื น้ ฐานประมาณ 100 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่อ ปี ณ ปี ที่ ร าคาคาร์ บ อนเป็ น 0 เหรี ย ญดอลลาร์ สหรั ฐ ต่อ ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า และมีจุดคุ้มทุนเทียบเท่าภาพเหตุการณ์ พืน้ ฐานเมื่อราคาคาร์ บอนประมาณ 13.3
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ และภาพเหตุการณ์ทางเลือกทีใ่ ช้ เทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ Oxy-fuel ที่
ไม่มีมีการติดตัง้ CCS (9S) ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ รายปี ตลอดอายุการใช้ งานมากกว่าภาพเหตุการณ์พื ้นฐานประมาณ 140
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ณ ปี ที่ราคาคาร์ บอนเป็ น 0 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมี
จุดคุ้มทุนเทียบเท่าภาพเหตุการณ์ พืน้ ฐานเมื่อราคาคาร์ บอนอยู่ที่ประมาณ 18.8 เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ ต่อตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์
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เมื่อพิจารณาค่าใช้ จ่ายรายปี ที่ราคาคาร์ บอนเครดิตมีมลู ค่า 100 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า พบว่า ภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยีเผาไหม้ แบบ IGCC ที่มีการติดตัง้ CCS (6S) มีค่าใช้ จ่าย
เฉลีย่ รายปี ต่ากว่าภาพเหตุการณ์พื ้นฐานสูงถึง 650 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อปี โดยมีคา่ ใช้ จ่ายรายปี ต่าที่สดุ ประมาณ
570 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ที่ราคาคาร์ บอน 100 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ จากผลการ
วิเคราะห์ ชี ้ให้ เห็นว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่มีศกั ยภาพในการลดการปล่อย CO2 ได้ มากจะส่งผลต่อการลดต้ นทุน
ในการลดการปล่อ ย CO2 ลงด้ ว ยเช่น กัน ดัง นัน้ ในการพิจ ารณาทางเลือกเทคโนโลยีลดการปล่อ ย CO2 จึ งควร
พิจารณาทัง้ 2 ปั จจัยดังกล่าวมา
200

ค่าใช้จ่ายเ ลี่ยรายปเทียบกับภาพเหตุการณ์พื้นฐาน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป)

100

BAU

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-100
-200
-300
-400

-500
-600

Case 1B : PDP (SuperPC w/o ccs))
Case 7B : UltrasupPC w/o ccs
Case 6S : S+IGCC w/ ccs

Case 9S : S+Oxy w/o ccs

-700
ราคาคาร์บอน (ดอลล่าร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

รูปที่ 8 ต้ นทุนเฉลีย่ ต่อปี ของภาพเหตุการณ์ทางเลือกเทียบกับภาพเหตุการณ์พื ้นฐานทีม่ ีศกั ยภาพใน
การลดการปล่อย CO2

4. สรุ ปผล
งานวิจยั นี ้ศึกษาทางเลือกการใช้ พลังงานของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดโดยใช้ แบบจาลอง LEAP ในการประเมินภาพ
เหตุการณ์การของภาคการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย โดยจาลองภาพเหตุการณ์พื ้นฐานและภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่มี
ปั จจัยต่อการลดการปล่อย CO2 ที่ทาให้ เกิดภาวะโลกร้ อน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาด้ านปริ มาณการปล่อย CO2 ใน
แต่ละภาพเหตุการณ์ ทางเลือกพบว่า ภาพเหตุการณ์ ทางเลือกไม่มีเทคโนโลยี CCS ที่ใช้ เทคโนโลยี Oxy-fuel เผาไหม้
เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั (9B) ปล่อย CO2 ออกจากระบบน้ อยที่สดุ 117 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2573 แต่มีค่าใช้ จ่าย
เฉลีย่ 1,386 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ส่วนภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่มีเทคโนโลยี CCS ที่ใช้ เทคโนโลยี Ultra-Supercritical
Pulverized Coal เผาไหม้ เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั (8B) ปล่อย CO2 ออกจากระบบน้ อยที่สดุ 117 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี
พ.ศ. 2573 แต่มีคา่ ใช้ จ่ายเฉลีย่ 1,433 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี ดังนันแสดงให้
้
เห็นว่าภาพเหตุการณ์ทางเลือกทังสองภาพ
้
เหตุการณ์ที่กล่าวมาข้ างต้ นมี การปล่อย CO2 ในปี พ.ศ. 2573 ใกล้ เคียงกัน แต่เห็นได้ ว่าภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่ใช้
เทคโนโลยี Oxy-fuel และไม่มี CCS (9B) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยรายปี ต่ากว่า ภาพเหตุการณ์ ทางเลือกที่ใช้ เทคโนโลยี UltraSuperPC และไม่มีCCS ในระบบ (8B) หากพิจารณาด้ านค่าใช้ จ่ายในการผลิตไฟฟ้ า พบว่าภาพเหตุการณ์ ทางเลือกที่ไม่มี
เทคโนโลยี CCS และใช้ เทคโนโลยี Supercritical Pulverized Coal เผาไหม้ เชื ้อเพลิงบิทมู ินสั (1S) มีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่าสุด
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ประมาณ 1,195 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี แต่มีการปล่อย CO2 ออกจากระบบ 140 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2573
ส่วนภาพเหตุการณ์ทางเลือกที่มีเทคโนโลยี CCS และใช้ เทคโนโลยี IGCC เผาไหม้ เชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั (6S) มีค่าใช้ จ่าย
เฉลีย่ ต่าสุดอยูท่ ี่ 1,320 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี แต่มีการปล่อย CO2 ออกจากระบบ 117 ล้ านตัน CO2 เทียบเท่าในปี พ.ศ.
2573 ดังนันแสดงให้
้
เห็นว่า ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อปี แปรผกผันกับปริ มาณการปล่อย CO2 กล่าวได้ ว่าปล่อย CO2 น้ อยมี
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อปี สูงและปล่อย CO2 มากมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อปี ต่า เมื่อพิจารณาต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่อ
หน่วยในแต่ละภาพเหตุการณ์ ในปี พ.ศ. 2573 เทียบกับภาพเหตุการณ์ พืน้ ฐาน พบว่าภาพเหตุการณ์ ทางเลือกที่ใช้
เทคโนโลยี IGCC เผาไหม้ เชื ้อเพลิงซับบิทมู ินสั และมีการติดตังเทคโนโลยี
้
CCS มีต้นทุนในการลดการปล่อย CO2 ต่าที่สดุ
ประมาณ 58 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ และมีจุดคุ้มทุนเทียบเท่าภาพเหตุการณ์ พื ้นฐานเมื่อราคา
คาร์ บอนมีมลู ค่าประมาณ 13.3 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐต่อตันคาร์ บอนไดออกไซด์ แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยี IGCC สามารถ
ลดการปล่อย CO2 ได้ มากที่สดุ ซึง่ ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนในการลดการปล่อย CO2 ลงด้ วย
การพิจารณาทางเลือกการใช้ พลังงานของโรงไฟฟ้ าถ่านหินสะอาดในการศึกษานี ้จาเป็ นต้ องพิจารณาทังด้
้ านศักยภาพ
การปล่อย CO2 และด้ านค่าใช้ จ่ายที่ใช้ เนื่องจากปั จจัยทัง้ 2 ตัวนี ้มีความสัมพันธ์กนั
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