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ถ่านหินสะอาดคือ
การโป้ปดอันสกปรก
ถ่านหิน

[โรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ ฮันเตอร์แวลลีย์ นิวเซาท์เวล ภาพถ่าย: กรีนพีซ/ซีเวล]

                         สกปรกพยายามสร้างภาพลักษณ์อย่างเต็มที่ ผูส้ นับสนุนถ่านหิน    
                                  ต่างพากันหาหนทางให้พวกเขาเข้าสู่การเป็นพลังงานสะอาดแห่ง
อนาคตโดยการโฆษณาถึง “ประสิทธิภาพสูง มลพิษต่ำ�” ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน อุตสาหกรรม
ถ่านหินยังพยายามที่จะดึงเงินจากกองทุนปกป้องสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism) เพื่อนำ�มาพัฒนาประสิทธิภาพของโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน
ถึงเวลาก้าวข้ามมายาคติเเล้ว
โรงไฟฟ้าถ่านหินคือโรงไฟฟ้าที่สกปรกที่สุดในโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกำ�เนิดมลพิษ
ทางอากาศและน้ำ�  อีกทั้งยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิ
งอื่นๆ ในขณะที่อุปกรณ์ควบคุมมลพิษสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ แต่อุปกรณ์
เหล่านั้นก็ไม่สามารถขจัดมลพิษทั้งหมดได้ ตรงกันข้ามมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปมลพิษ
ทางอากาศมาเป็นของเหลวและของแข็งที่อยู่ในลำ�ธารของเสีย
บ่ อ ยครั้ ง ที่ อุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น และรั ฐ บาลมุ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลกำ � ไรมากกว่ า สุ ข ภาพของ
ประชาชนและเลือกที่จะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษอย่างเต็มรูปแบบ ในกรณีนี้มลพิษ
ของจากเสียยังคงถูกปล่อยสู่บรรยากาศ เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรและเพิ่ม
อัตราการเจ็บป่วย

โรงไฟฟ้าถ่านหินคือตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าร้อยละ 72 ของการปล่อยทั้งหมด
ทีม่ าจากการผลิตไฟฟ้า แม้วา่ จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดแต่กย็ งั คงปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติถึงสองเท่า และมากถึง 20 – 80 เท่า
เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานหมุนเวียน(1,2) เทคโนโลยีที่ใช้ในการดักจับ
และเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาสูงและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในวงกว้าง
มากไปกว่านั้นหากพิจารณาถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำ�เหมือง การเตรียม
ถ่านหิน การขนส่งถ่านหิน และการผลิตไฟฟ้าไม่มีทางที่จะถูกมองว่า “สะอาด” ได้เลย
ข้อเท็จจริงชุดนี้อธิบายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผลกระทบตลอดอายุการใช้งาน
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ประเภท Supercritical
ขนาด 550 เมกะวัตต์ทต่ี ด
ิ ตัง้
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
คาร์บอนไดออกไซด์ 150 ล้านตัน
มีเทน 470,000 ตัน
ตะกัว่ 7,800 กิโลกรัม
ปรอท 760 กิโลกรัม
ออกไซด์ของไนโตรเจน 54,000 ตัน
ซัลเฟอร์ออกไซด์ 64,000 ตัน
ฝุน
่ 12,000 ตัน
คาร์บอนมอนอกไซด์ 4,000 ตัน
ไนตรัสออกไซด์ 15,000 กิโลกรัม
แอมโมเนีย 440,000 กิโลกรัม
ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 24,000 กิโลกรัม
ใช้น�ำ้ ส่วนใหญ่จากแหล่งน้�ำ จืดกว่า
420 ล้านลูกบาศก์เมตร
ใช้น�ำ้ กว่า 220 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปล่อยน้�ำ เสียลงในแหล่งน้�ำ กว่า
206 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทีม่ า :
“Life Cycle Analysis: Supercritical Pulverized Coal (SCPC)
Power Plant.” US Department of Energy, National Energy
Technology Laboratory, US DOE/NETL-403–110609,
September 30, 2010. We assumed a .70 plant capacity
factor and a 50-year lifespan.

ความสกปรกของเทคโนโลยี "ถ่านหินสะอาด"
นับสิบปีที่อุตสาหกรรมถ่านหินใช้คำ�ว่า “ถ่านหินสะอาด” เพื่อส่ง
เสริมเทคโนโลยีล่าสุด ในปัจจุบันคำ�ว่า “ถ่านหินสะอาด” หมายถึง
1.โรงไฟฟ้าที่เผาถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ใช้เทคโนโลยี
ที่ควบคุมมลพิษในการดักจับมลสารขนาดเล็ก เช่น ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ไนตรัสออกไซด์และมลพิษอื่นๆ และ/หรือ 3.เทคโนโลยีดัก
จับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)
1. การปรับปรุงเหมืองถ่านหินให้มีคุณภาพ

อุ ต สาหกรรมถ่ า นหิ น กำ � ลั ง โฆษณาการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ที่ มี
“ประสิทธิภาพสูง” ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นจากการเผาไหม้ถ่านหินต่อ
หนึ่งกิโลกรัม ในปัจจุบันกว่าร้อยละ 75 ของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้งาน
อยู่ทั่วโลกเป็นแบบ subcritical ซึ่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 33 ถึง 37  
(นั่นคือระหว่างร้อยละ 33 และ 37 ของพลังงานในถ่านหินที่ถูกเปลี่ยน
เป็นไฟฟ้า)
Supercritical plant สร้างไอน้ำ�ที่แรงดันสูงกว่าแรงดันวิกฤติของ
น้ำ�  ทำ�ให้มีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 42 - 43 เทคโนโลยี “ใหม่” นี้
เริ่มแรกได้ถูกนำ�มาใช้ในเชิงพาณิชย์ในช่วงปี ค.ศ. 1970 อินเดีย
และจีนได้มีคำ�สั่งให้ใช้เทคโนโลยีแบบ Supercritical ในโรงไฟฟ้า
แห่งใหม่ทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง
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Ultra-supercritical (USC) plants ทำ�ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถึงร้อยละ 45 ด้วยการใช้อุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้น
Integrated gasification combined cycle (IGCC) plant
สามารถพูดได้ว่ามีประสิทธิสูงถึงร้อยละ 50 ในโรงไฟฟ้า IGCC
เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับกระบวนการผลิต
ก๊าซจากถ่านหินเพื่อลดการสูญเสียความร้อน มีการสร้างโรงไฟฟ้า
IGCC ไม่มากนัก เนื่องจากมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ที่สูงกว่า อีกทั้งยังต้องอาศัยการออกแบบทางเทคนิคที่ซับซ้อน(3)
Circulating fluidised bed combustion (CFBC) power
plants เผาไหม้ถ่านหินโดยใช้อากาศที่ไหลเวียนผ่านหินปูนนี่เป็น
การลดการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แต่ไม่ได้ลดการปล่อยมลพิษ
ชนิดอื่น CFBC มีข้อได้เปรียบคือสามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างหลาก
หลาย แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินชนิดอื่น
โรงไฟฟ้า Supercritical ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เพียงร้อย
ละ 15 - 20 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้า Subcritical ด้วยเหตุนี้
โรงไฟฟ้าเหล่านี้ยังคงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษร้ายแรง
มากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดอื่น ยิ่งไปกว่านั้นโรง
ไฟฟ้า Supercritical มีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ประเทศยากจนจำ�นวนมากที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ในปี ค.ศ.
2011 กว่าครึ่งหนึ่งของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี
subcritical   
2. เทคโนโลยีควบคุมมลพิษ

เทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศสามารถลดการปล่อยมลพิษหลาย
ชนิดที่เป็นอันตรายออกสู่บรรยากาศ
แต่อย่างไรก็ตามมลพิษถูกดักจับมักจะนำ�มาเก็บไว้ที่บ่อพักหรือกอง
เถ้าถ่านหินที่ไม่มีการปิดผนึกอย่างมิดชิด สารพิษอาจรั่วเข้าสู่น้ำ�ผิวดิน
และน้ำ�ใต้ดินทำ�ให้แหล่งน้ำ�ถูกปนเปื้อน ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันยังไม่มี
เทคโนโลยีควบคุมมลพิษที่สามารถขจัดสารพิษที่เป็นอันตราย เช่น ได
ออกซินและฟูราน ได้
การควบคุมมลพิษมีราคาแพง
เป็นการเพิ่มต้นทุนหลายร้อยล้าน
ดอลลาร์ให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน คิดเป็นค่าไฟฟ้าราว 9 เซนต์ต่อกิโล
วัตต์-ชั่วโมง การควบคุมมลพิษลดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เพราะต้ อ งใช้ ถ่ า นหิ น มากขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ผาไหม้ ใ นแต่ ล ะหน่วยการผลิต
ไฟฟ้า เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมักจะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
มลพิษเพื่อลดต้นทุน
บางครั้งผู้ดำ�เนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินจะปิด
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษเพื่อลดต้นทุนค่าดำ�เนินการ ในกรณีนี้ผลกำ�ไร
ของบริษัทแลกมาด้วยต้นทุนทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาส่วนต่อไปจะอธิบายถึงมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินและเทคโนโลยีที่ถูกนำ�มาใช้ควบคุม

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Fine Particulates PM2.5)
ความเสี่ยงของการรับเอาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ขนาดเล็กกว่า 1/30
ของเส้นผมมนุษย์) ทำ�ให้เพิ่มอัตราการการป่วยจากภาวะหัวใจล้มเหลว
เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงสมองและโรคระบบทางเดิน
หายใจ เครื่องเก็บฝุ่นแบบเส้นใยหรือถุงกรอง (bag houses) เป็น
อุปกรณ์ควบคุมการปล่อยฝุ่น ถุงกรองสามารถดักจับฝุ่นละออง รวมได้
ร้อยละ 99.9 ของฝุ่นทั้งหมด และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ร้อยละ 99.0
- 99.8 สำ�หรับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 600 เมกะวัตต์ ต้นทุนของระบบ
นี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากถุงกรองหนึ่งหรือสองถุง
ฉีกขาด การปล่อยมลพิษจากฝุ่นสามารถเพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่า
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต หรือ ESP สามารถใช้ดักจับฝุ่นได้ โดย
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตสามารถดักจับได้กว่าร้อยละ 99 ของฝุ่น
ละอองรวม และร้อยละ 80 - 95 ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก การควบคุม
ที่ ดี ที่ สุ ด จะใช้ ทั้ ง เครื่ อ งเก็ บ ฝุ่ น แบบถุ ง กรองและเครื่ อ งดั ก ฝุ่ น แบบ
ไฟฟ้าสถิตซึ่งจะช่วยให้ดักจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น
ในขณะที่ ร ะบบนี้ ส ามารถดั ก จั บ ฝุ่ น ละอองที่ อ อกมาจากการปล่ อ ย
โดยตรง แต่ระบบจะไม่สามารถดักจับฝุน่ ละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
ที่ ม าจากการทำ � ปฏิ กิ ริ ย าของไนโตรเจนออกไซด์ แ ละซั ล เฟอร์ ไ ด
ออกไซด์
ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้เป็นเรื่องน่ากังวลในทาง
สาธารณสุข
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์สามารถทำ�ให้เกิดฝนกรดและนำ�ไปสู่
การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยว
กับทางเดินหายใจ มี 2 วิธีในการลดการปล่อยซัลเฟอร์คือการเลือก
ใช้ถ่านหินที่มีค่าซัลเฟอร์ต่ำ�และการดักจับหลังจากการปล่อยก๊าซจาก
กระบวนการเผาไหม้ วิธีการหลักที่ใช้ในการควบคุมการปล่อยซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ คือ การกำ�จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมาพร้อมก๊าซ
ทิ้ง (flue gas desulphurization) หรือที่รู้จักกันว่า ระบบสครับบิง
หรือ กระบวนการกำ�จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมาพร้อมก๊าซทิ้ง
(FGD) วิธีนี้อาจใช้การทำ�ให้เปียก การทำ�แห้งแบบพ่นกระจายหรือ การ
ใช้เครื่องพ่นจับแบบแห้ง
ในกระบวนการการใช้เครื่องพ่นจับแบบเปียก ก๊าซที่ถูกปล่อยออกมา
จะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำ�และหินปูน   องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency - IEA) ประเมินว่าการใช้เครื่องพ่นจับ
แบบเปียกอาจใช้น้ำ�ถึง 50 ตันต่อชั่วโมง กระบวนการนี้ทำ�ให้เกิดเป็น
ตะกอนของซัลเฟอร์ ปรอท และโลหะอื่นๆ ซึ่งถูกนำ�ไปเก็บไว้ที่ในบ่อ
เก็บของเสียอย่างไม่สิ้นสุด หากเขื่อนที่กักเก็บส่วนผสมดังกล่าวแตก
ของเสียหลายล้านลิตรจะรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ�  เป็นเหตุให้สัตว์น้ำ�เสีย
ชีวิตและทำ�ให้แหล่งน้ำ�สำ�หรับการบริโภคและชลประทานมีสารปน
เปื้อนที่เป็นโลหะหนักและสารพิษอื่น เครื่องพ่นจับสมัยใหม่สามารถนำ�
ซัลเฟอร์ออกกว่าร้อยละ 95 และสามารถมีอัตราดักจับถึงร้อยละ 98 99
กระบวนการใช้เครื่องพ่นจับแบบแห้งถูกใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินบาง
แห่ง ในกระบวนการนี้ จะใช้หินปูนและน้ำ�ในปริมาณไม่มากนักเพื่อดูด
ซับซัลเฟอร์และมลพิษอื่นๆ ของเสียเหล่านี้จะถูกเก็บในถุงกรองหรือ
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ระบบสมัยใหม่สามารถดักจับซัลเฟอร์กว่า
ร้อยละ 90 หรือมากกว่านั้น

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÍÑ¹ÁËÒÈÒÅ
¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¶‹Ò¹ËÔ¹
600 àÁ¡ÐÇÑµµ
(»ÃÍ·) 100 ÅŒÒ¹ºÒ·
¶Ø§¡ÃÍ§ (½Ø†¹ÅÐÍÍ§¢¹Ò´àÅ็¡)
3,360 ÅŒÒ¹ºÒ·
à·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÅ´»ÃÔÁÒ³¡Ò«ä¹âµÃà¨¹ÍÍ¡ä«´
ã¹¡Ò«·Ô้§ (ÍÍ¡ä«´¢Í§ä¹âµÃà¨¹)
10,000 ÅŒÒ¹ºÒ·
à¤Ã×่Í§¾‹¹¨Ñº («ÑÅà¿ÍÃä´ÍÍ¡ä«´)
13,400 ÅŒÒ¹ºÒ·

à·¤â¹âÅÂÕ Untrasupercritical
¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾Ô่Á¢Ö้¹ 3,200 ÅŒÒ¹ºÒ·
à·¤â¹âÅÂÕ Supercritical
¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾Ô่Á¢Ö้¹ 4,360 ÅŒÒ¹ºÒ·

à·¤â¹âÅÂÕ Subcritical
¨ÐÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾Ô่Á¢Ö้¹ 25,860 ÅŒÒ¹ºÒ·

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ñ้§ËÁ´ 60,280 ÅŒÒ¹ºÒ·
หมายเหตุ : การปลอยคารบอนไดออกไซดไมไดลดนอยลง
ที่มา : แผนเทคโนโลยีองคกรพลังงานระหวางประเทศ (มีนาคม 2013);
NESCAUM (2011)

eEnNdDcCo
OaA lL || 33

กระบวนการกำ�จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมาพร้อมก๊าซทิ้ง เป็น
ระบบอุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่มีราคาแพงที่สุด
โดยอาจมีค่าใช้จ่าย
ประมาณ 300-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำ�หรับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด
600 เมกะวัตต์ นี่เป็นค่าใช้จ่ายราวร้อยละ 25 ของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่
โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งไม่ติดตั้งระบบกำ�จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เนื่องจากจากค่าใช้จ่ายที่สูงนี้เอง
ไนโตรเจนออกไซด์
การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์สามารถนำ�ไปสู่การเกิดฝุ่นผงขนาดเล็ก
และโอโซน มลพิษเหล่านี้ทำ�ให้เพิ่มอัตราการการป่วยของโรคระบบทาง
เดินหายใจ  รวมถึง ถุงลมโป่งพอง และหลอดลมอักเสบ
เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่มีออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ�  (low NOx burners) ซึ่งลดอุณหภูมิการเผาไหม้ลงทำ�ให้ลดการก่อตัวของออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ลงได้หลังจากการเผาไหม้ เทคโนโลยีการลดปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในก๊าซทิ้ง (selective catalytic reduction
– SCR) ใช้เพื่อดักจับมลพิษจากการใช้เทคนิคการลดออกไซด์ของ
ไนโตรเจน(NOx) อย่างผสมผสานทำ�ให้การปลดปล่อยก๊าซลดลงถึงร้อย
ละ 90   เทคโนโลยี SCR มีค่าใช้จ่าย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อการ
ติดตั้ง 1 หน่วย โดยทางอีกทางเลือก คือ selective non-catalytic
reduction มีราคาที่ถูกกว่าและสามารถควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 60-80
ปรอท
การเผาไหม้ถ่านหินเป็นตัวการหลักและตัวการเดียวของการปล่อยสาร
ปรอทซึ่งเกิดจากน้ำ�มือมนุษย์ ปรอทเป็นสารพิษที่เป็นพิษต่อระบบ
ประสาท ซึ่งสามารถสร้างความพิการตั้งแต่กำ�เนิดและทำ�ให้สมองของ
เด็กมีการพัฒนาที่ไม่ปกติ ในปี ค.ศ.2013  140 ประเทศได้ให้สัตยาบัน
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศในการประชุมของสหประชาชาติเรื่อง
เกี่ยวกับการควบคุมสารปรอทที่เมืองมินามาตะ (The UN Minamata
Convention on Mercury) โดยมีข้อตกลงที่พวกเขาจะลดการปล่อย
ปรอทในสิ่งแวดล้อม
การปล่อยปรอทสามารถลดลงได้บางส่วนโดยการล้างถ่านหิน
แต่
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ก็ยังก่อให้เกิดน้ำ�เสียที่มีสารปรอทสะสม
ซึ่งจะสามารถปนเปื้อนสู่พื้นดินและน้ำ�ผิวดิน การปล่อยปรอทส่วนใหญ่
สามารถดักจับในหลายระบบที่ถูกใช้ควบคุมมลพิษตัวอื่นๆ เช่น ถุง
กรอง, เทคโนโลยีการลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในก๊าซทิ้ง และ
ระบบการกำ�จัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมาพร้อมก๊าซทิ้ง
ระบบที่รู้จักกันในรูปของการฉีดคาร์บอนนั้นก็สามารถใช้เพื่อดักจับ
ปรอทได้ด้วย เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับการใช้ถุงกรองหรือเครื่องดักฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิตระบบเหล่านี้สามารถดักจับการปล่อยปรอทได้มากถึงร้อยละ
90  และมีค่าใช้จ่าย 3 ล้านเหรียญสหรัฐ สำ�หรับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด
600 เมกะวัตต์(4)
3. การดักจับเเละการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ฝ่ายสนับสนุนถ่านหินยืนยันว่าเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนได
ออกไซด์ (CCS) สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินได้   CCS เกี่ยวข้องกับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
จะบีบอัดให้เล็กลงเป็นของเหลวและขนส่งไปยังที่สถานที่ที่เตรียมไว้
แล้วพ่นลงสู่ชั้นหินใต้ดิน เป็นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แบบถาวร
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ข้อจำ�กัดของโครงการ Boundary Dam
ของเเคนาดา
อุตสาหกรรมถ่านหินเยินยอการเปิดโครงการ Boundary Dam
ขนาด 110 เมกะวัตต์ในซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดาในฐานะการ
เริ่ม CCS ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามโครงการมูลค่า 1.4 พัน
ล้านจะไม่มีทางสำ�เร็จหากไม่ได้รับเงินอุดหนุน 194 ล้านดอลลาร์
สหรัฐจากรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายนี้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ขนาด 240 เมกะวัตต์ได้)
บริษัท SaskPower พิจารณาถึงทางเลือกหลายทางก่อนจะลด
ขนาดโครงการในที่สุด การติดตั้ง CCS ให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่
จะใช้พลังงานถึงร้อยละ 40 ของพลังงานที่โรงไฟฟ้าถ่านหินผลิต
ได้ การเสนอให้สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 300 เมกะวัตต์พร้อม
กับ CCS จะมีค่าใช้จ่าย 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ SaskPower
ยอมรับว่าโครงการนี้ถูกลดขนาดลงเพราะการสร้างและ
ดั ก จั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากกว่ า หนึ่ ง ล้ า นตั น ต่ อ ปี ทำ � ให้ ไ ม่ มี
กำ�ไร
โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 600 เมกะวัตต์ ปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 3.5 ล้านตันต่อปีโดยประมาณ
แทนที่จะทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ในการแก้ปัญหา CCS ให้กับ
โครงการนำ�ร่อง รัฐบาลควรให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรกกับการ
ลงทุ น ในพลั ง งานหมุ น เวี ย นเพื่ อ ตอบสนองความกั บ ต้ อ งการทาง
พลังงานอย่างยั่งยืน

CCS ในปัจจุบันมีราคาสูงมากและเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีข้อพิสูจน์ ซึ่งยัง
ไม่ถูกนำ�มาใช้อย่างกว้างขวาง  อุปสรรคอันดับหนึ่งของ CCS คือ ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หากใช้เทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง 25
– 40% เพื่อผลิตพลังงานออกมาในปริมาณเท่ากัน สิ่งที่ตามมาก็คือ
ถ่านหินในปริมาณมากขึ้นจะถูกนำ�ออกมาจากเหมืองถ่านหิน การขนส่ง
การแปรรูปและการเผาไหม้ ทำ�ให้ปริมาณมลพิษทางอากาศและของ
เสียอันตรายที่มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น การที่ค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง CCS  และ “บทลงโทษทางพลังงาน” มากกว่าสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทำ�ให้ไม่คุ้มต้นทุนทางเศรษฐกิจ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแคมเปอร์ขนาด 600 เมกะวัตต์ในสหรัฐอเมริกา
สะดุดลงด้วยความล่าช้า โครงการดังกล่าวเดิมมีค่าใช้จ่าย 2.8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐและต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น แต่ขณะนี้ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง
6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และช้ากว่ากำ�หนดถึงสามปี
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข้อสงสัยหลายประการเกี่ยวกับการใช้งานจริงของ
CCS  เป็นเรื่องคลุมเครือว่าจะสามารถเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดิน
อย่างถาวรได้หรือไม่ และความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจะส่งผลอย่างไร
ยังมีความสงสัยเช่นกันด้วยว่า มีพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ดิน
ที่ตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามากพอหรือไม่
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