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บทนำ�

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบที่ผลกระทบต่อสุขภาพเช่น ก�ำมะถัน (Sulfur) สารหนู
(Arsenic) สารปรอท (Mercury) และ เซเลเนียม (Selenium) เป็นต้น [1] ดังนัน้ การเผาถ่านหินโดยที่
ไม่มรี ะบบป้องกันมลพิษทางอากาศ จะท�ำให้มลพิษเหล่านีก้ ระจายสูส่ งิ่ แวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) มีการรายงานว่าสาเหตุของการเสียชีวติ ของประชาชนราว
24,000 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากกิจกรรมการเผาถ่านหิน [2] ในประเทศไทยก็เช่นกัน ใน
ปี พ.ศ. 2546 ประชาชนทีอ่ าศัยทีอ่ ำ� เภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 131 ราย เข้าร้องเรียนถึงผลก
ระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการเผาถ่านหินเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ซึง่ มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ [3] ปัจจุบนั ทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ปรับปรุงเหมืองถ่านหินแม่เมาะ
ให้มีคุณภาพอากาศที่ได้รับการดูแลดีขึ้น โดยได้ติดตั้งระบบก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ Flue
gas desulfurization system (FGD) [4] จนสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จน
ต�ำ่ กว่า 150 ppm [5] จากรายงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พบว่า การใช้ถา่ นหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในประเทศไทยมีอตั ราสูงขึน้ โดยเพิม่ จากการเป็นสัดส่วนของแหล่งพลังงานทีร่ อ้ ยละ 20.07 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 23.01 ในปี 2559 (ก๊าซธรรมชาติมสี ดั ส่วนสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 66.07) [6]
เนือ่ งจากปริมาณส�ำรองถ่านหินทีส่ งู ถ่านหินจึงยังคงเป็นแหล่งพลังงานทีส่ ำ� คัญของประเทศทีม่ คี วาม
ส�ำคัญของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา มีปริมาณถ่านหินส�ำรองสูงทีส่ ดุ ในโลกโดยประเมินว่ามีถา่ นหินสะสม
อยูป่ ระมาณ 237,295 ล้านต้น สาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณถ่านหินส�ำรองที่ 114,500 ล้านตัน
และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผูผ้ ลิตถ่านหินรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกโดยผลิตได้ 1,835 ล้านตันในปี พ.ศ.
2556 [7] ส�ำหรับประเทศไทย จากข้อมูลในปี พ.ศ.2549 มีปริมาณถ่านหินส�ำรองที่ 2,075 ล้านตัน [8]
อย่างไรก็ตาม การลดมลพิษทางอากาศจากการใช้ถา่ นหินด้วยระบบ FGD นีจ้ ะได้วสั ดุทมี่ ลี กั ษณะ
องค์ประกอบคล้ายยิบซัม ผสมกับเถ้าลอยหรือถ่านหินและทีเ่ หลือจากการเผา เราเรียกรวมว่า FGD byproduct หรือ FGD material [9] บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะน�ำเสนอลักษณะและแนวทางทีจ่ ะ
น�ำวัสดุ FGD material ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆตลอดจนความจ�ำเป็นในการศึกษาเพือ่ ค้นหาผลก
ระทบก่อนน�ำไปใช้ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม

กระบวนการกำ�จัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (flue gas
desulfurization system)

โดยส่วนใหญ่ระบบ FGD จะเป็นระบบทีใ่ ช้ตวั ดูดซับสารก�ำมะถัน เช่น ปูนขาว หรือหินปูน เป็น
ตัวกลางและดูดซับก�ำมะถัน และเปลีย่ นสภาพทางเคมีทำ� ให้กำ� มะถันอยูใ่ นสภาพของแข็ง [10] สามารถ
แบ่งได้เป็นระบบเปียก (wet system) และระบบแห้ง (dry system) ในระบบเปียกจะดูดซับสารซึง่ ละลาย
อยูใ่ นน�ำ้ โดยทัว่ ไปใช้ปนู ขาวละลายน�ำ้ (Hydrated lime, Ca(OH)2) และให้สมั ผัสกับก๊าซ (flue gas) ใน
ถังปฏิกริ ยิ าก�ำมะถันในก๊าซจะละลายในน�ำ้ และท�ำปฏิกริ ยิ ากับตัวดูดซับและกลายเป็นวัสดุ FGD (sludge)
การดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของหินปูนเปียกและปูนขาวเปียกสามารถเขียนเป็นสมการเคมีที่ 1 และ 2
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ในระบบเปียก sludge จะถูกน�ำไปรีดน�ำ้ ซึง่ จะถ้าปฏิกริ ยิ าเกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์ ตามทีก่ ล่าวแล้วจะ
ได้วสั ดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายคลึงกับยิบซัม (Synthetic Gypsum) ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในงานต่างๆ แทนการ
ใช้ยบิ ซัม แต่กระบวนการจัดเก็บอาจไม่สามารถท�ำให้เกิดยิบซัมทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ด้เนือ่ งจากอาจมีการรวมกับเถ้า
ลอย (fly ash) ในก๊าซร้อนจากการเผา หรือปูนขาวทีท่ ำ� ปฏิกริ ยิ าไม่หมด ซึง่ เป็นวัสดุทเี่ รียกว่า wet FGD
ในระบบ FGD แบบแห้ง จะใช้วธิ กี ารพ่นตัวดูดซับ เช่น ปูนขาว (CaO) หรือ ผงหินปูน (CaCO3) เข้าไป
สัมผัสกับก๊าซร้อนในเตาเผาหรือในปล่องควันทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ดังสมการที่ 3 และ 4 น�ำ้ ทีเ่ หลือจากการท�ำ
ปฏิกริ ยิ าจะระเหยกลายเป็นไอ เหลือเพียงกากปูนขาวหรือกากหินปูนแห้งทีท่ ำ� ปฏิกริ ยิ ากับก�ำมะถันแล้ว
ซึง่ จะถูกจัดเก็บด้วยอุปกรณ์ดกั ฝุน่ (electrostatic precipitator หรือ baghouse) พร้อมกับเถ้าลอยและ
ถูกเรียกว่า dry FGD วัสดุ FGD ทัง้ 3 ชนิดนีเ้ ป็นวัสดุทผี่ ลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปีจากการ
เผาถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีปริมาณมากถึง 47.5 ล้านตันในปี 2014 และ 45.2 ล้านตัน
ในปี 2015 [11]
ส�ำหรับประเทศไทยการผลิตและการน�ำไปใช้ของวัสดุ FGD ยังไม่มกี ารท�ำสถิตบิ นั ทึก แต่หากจะ
ต้องด�ำเนินการค�ำนวณปริมาณ สามารถค�ำนวณจากการประเมินโดยคิดจากปริมาณถ่านหินทีใ่ ช้ เช่น ใน
ปี 2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้ถา่ นหิน 14.36 ล้านตัน [12] และหากประเมินว่าถ่านหินทีใ่ ช้ในการผลิต
ถ่านหินเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 81 ของการใช้ถา่ นหินทัง้ ประเทศ [13] จะได้ปริมาณถ่านหิน
ทัง้ หมดทีใ่ ช้ภายในประเทศเท่ากับ 17.7 ล้านตันโดยประมาณ ถ้าก�ำหนดให้ ปริมาณก�ำมะถันโดยเฉลีย่
ในถ่านหินเท่ากับ 2.41% (S) [14] จะได้ปริมาณก�ำมะถันทีไ่ ด้จากการเผาถ่านหินทัง้ หมดในปีนนั้ เท่ากับ
0.427 ล้านตัน ถ้าก�ำหนดให้ระบบ FGD โดยเฉลีย่ สามารถดูดซับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ในอัตราร้อยละ
95 ปริมาณวัสดุ FGD ทีเ่ กิดขึน้ ไม่รวมเถ้าลอยทีอ่ าจจะปนเข้ามาและปูนขาวทีเ่ พิม่ เติมจะมีปริมาณทัง้ สิน้
2.05 ล้านตัน (เมือ่ ปรับน�ำ้ หนักโมเลกุลให้เป็น CaSO4.H2O) ในการฝังกลบจะต้องใช้พน้ื ทีป่ ระมาณ 180
ไร่ (คิดความหนาแน่นของวัสดุนที้ ี่ 1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ความลึกฝังกลบ 6 เมตร)

การนำ�วัสดุ FGD มาใช้ประโยชน์

ในการท�ำปฏิกริ ยิ าของซัลเฟอร์ไดออกไซด์กบั ปูนขาวหรือหินปูนบดทีช่ นื้ จะท�ำให้เกิดการท�ำปฏิกริ ยิ า
เป็น แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) หากไม่นำ� ไปผสมกับเถ้าลอยและส่งฝังกลบ ก็สามารถน�ำไปปรับปรุงให้
กลายเป็นวัตถุดบิ ทดแทนการใช้ยปิ ซัมในงานท�ำแผ่นผนัง หรือแผ่นฝ้าเพดาน [15] ด้านการเกษตร วัสดุ
FGD ถูกน�ำมาใช้ในการปรับปรุงดิน การท�ำพืน้ ส�ำหรับทีเ่ ก็บฟาง ก้นบ่อน�ำ้ หรือทีเ่ ก็บมูลสัตว์ และปรับ
ค่า pH ในดิน จากการศึกษาการใช้วสั ดุ FGD ในแปลงถัว่ พบว่าให้ผลผลิตดีกว่าแปลงทีใ่ ช้ปนู ขาว [16,17]
วัสดุ FGD มีคณ
ุ สมบัตทิ นี่ ำ�้ ซึมผ่านได้นอ้ ย (10-7 เซ็นติเมตรต่อวินาที) จึงสามารถน�ำไปใช้เป็นวัสดุทใี่ ช้
ท�ำก้นบ่อน�ำ้ เพือ่ กันน�ำ้ ซึมรัว่ ไหลได้ [18] คุณสมบัตขิ องความเป็นด่างของวัสดุ FGD เกิดจากปริมาณปูน
ขาวทีย่ งั ไม่ทำ� ปฏิกริ ยิ าหลงเหลืออยู่ คุณสมบัตนิ สี้ ามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพความเป็นกรดของ
น�ำ้ ทีช่ ะออกมาจากเหมือง (acid mine drainage) สามารถหยุดยัง้ การปนเปือ้ นของโลหะและธาตุตา่ งๆ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อมลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ [19] วัสดุ FGD ได้ถกู น�ำมาทดลองใช้ใน
การพ่นเคลือบผนังของเหมืองถ่านหินในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เพือ่ หยุดยัง้ การท�ำปฏิกริ ยิ าของน�ำ้ ฝน
กับไพไรท์และซัลไฟด์ภายในเหมือง
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วัสดุ FGD เกิดขึน้ จากแก๊ซร้อนทีไ่ ด้จากการเผาถ่านหินดังนัน้ คุณสมบัตขิ องวัสดุ FGD จึงขึน้ อยูก่ บั
ลักษณะของถ่านหินทีใ่ ช้ กระบวนการเผา กระบวนการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ปัจจัยเหล่านีม้ ี
ความแตกต่างในแต่ละหน่วยการด�ำเนินงาน จึงท�ำให้วสั ดุ FGD ในแต่ละแหล่งก�ำเนิดมีความแตกต่างกัน
แต่ทว่าการใช้วสั ดุในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การท�ำผนังเบา การท�ำทีเ่ ก็บมูลสัตว์หรือฟาง จะต้องมี
การก�ำหนดคุณลักษณะทีช่ ดั เจนเพือ่ ใช้ในการค�ำนวณออกแบบ วัสดุ FGD จึงมีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำมาใช้
ประโยชน์เพราะมีคณ
ุ สมบัตทิ อี่ าจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา จากการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพถ่านหิน
อุณหภูมกิ ารเผา ปูนขาวทีใ่ ช้ เป็นต้น การศึกษาถึงความอ่อนไหวของคุณสมบัตขิ องวัสดุ FGD และวัสดุ
อืน่ ๆ ทีไ่ ด้จากการเผาถ่านหินจึงมีความส�ำคัญต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ [20]
วัสดุ FGD นับเป็นกากอุตสาหกรรมซึ่งท�ำให้เกิดความกังวลใจในการน�ำไปใช้ เนื่องจากอาจเกิด
ความเข้าใจผิดหรือความสับสนต่อการลักลอบทิง้ กากอุตสาหกรรม การใช้วสั ดุ FGD จึงอาจท�ำให้เกิด
ความคลางแคลงใจในวัตถุประสงค์ ถ้าหากยังไม่มกี ารยืนยันจากการศึกษาอย่างแน่ชดั ในประเทศไทยถึง
ประโยชน์ดา้ นต่างๆ ของการใช้งาน วัสดุ FGD จะกลายเป็นแค่กากอุตสาหกรรมทีจ่ ะต้องด�ำเนินการก�ำจัด
และไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

ในการก�ำหนดให้ถา่ นหินเป็นแหล่งเชือ้ เพลิงทีส่ ำ� คัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือแหล่งก�ำเนิดพลังงาน
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมจะต้องมีการป้องกันผลกระทบของการเผาถ่านหิน เช่น การติดตัง้ ระบบ FGD และ
เพือ่ ให้การด�ำเนินการมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในวงจ�ำกัด จะต้องค�ำนึงถึงผลผลิตทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงาน
นัน้ เช่น เถ้าลอย หรือ วัสดุ FGD การน�ำวัสดุ FGD มาใช้ประโยชน์จะช่วยลดปัญหา การจัดเก็บกาก
อุตสาหกรรมและลดค่าใช้จา่ ยในการหาวัสดุ การศึกษาถึงคุณสมบัตขิ องวัสดุ FGD ยังมีความจ�ำเป็นต้อง
ค้นหาความเหมาะสมในกิจกรรมเพือ่ ใช้ประโยชน์ และค้นหาคุณสมบัตทิ อี่ าจเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยต่างๆ
ความเข้าใจถึงประโยชน์และผลกระทบของวัสดุเป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ของสังคมอย่างชัดเจนว่าวัสดุ FGD สามารถน�ำมาใช้ทดแทนวัสดุตา่ งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างทีเ่ ป็นกังวล.
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