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Raw material foresight เป็นคอลัมน์ใหม่จากกลุ่มนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยเราจะมาเล่าถึง
นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตวัตถุดิบทดแทนชนิดใหม่ ส าหรับบทความแรกจะขอเริ่มต้นด้วย
ซีรีย์ชุด Mineral to energy ซึ่งจะน าเสนอวัตถุดิบต่าง ๆ ท่ีเป็นต้นก าเนิดของแหล่งพลังงานให้มนุษย์ได้ใช้กันในปัจจุบัน 

รวมถึงวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาพัฒนาเป็นพลังงานหรือมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานในอนาคต
 
“พลังงานจากถ่านหิน” อาจเป็นค าที่ทุกคนเคยได้ยินกัน

มานานแต่ทุกคนรู้จักถ่านหินดีพอหรือยัง ? 

 

ถ่านหิน” (Coal) คือหนึ่งในเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) 
ที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชในพ้ืนที่ชื้นแฉะหรือ
แหล่งน้้าตื้นภายใต้การทับถมกันของหิน ดิน ทราย และ
ตะกอนในแหล่งน้้า ท้าให้ซากพืชไม่ย่อยสลายไปอย่าง
รวดเร็วตามธรรมชาติ แต่สะสมกันเป็นชั้นหนา ก่อนถูกบีบ
อัดให้จมลึกลงใต้พ้ืนโลก ภายใต้ความร้อนและความดันที่
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปี จนกลายเป็นถ่าน
หิน องค์ประกอบที่ส้าคัญของถ่านหิน ได้แก่ คาร์บอน 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้นมีธาตุอ่ืน 
เช่น ก้ามะถัน เจือปนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีจ้านวนคาร์บอน
สูงและมีธาตุอ่ืน ๆ ต่้าจะมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงที่ดี โดย
ถ่านหินสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกัน ดั้งนี้  
1. พีต (Peat) เป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้นมีซากพืชปนอยู่ 
มีสีน้้าตาลจนถึงด้ามีความชื้นสูง ความร้อนสูงกว่าไม้   
มีก้ามะถันต่้า  
2. ลิกไนต์ (Lignite) ไม่มีซากพืชในถ่านหินมีเนื้อเหนียว ผิว
ด้านมีสีเข้ม ปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่้า มีคาร์บอนสูง
กว่าพีต เมื่อติดไฟจะมีควันและเถ้าถ่านมาก  
 

 
3. ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) มีสีน้้าตาลจนถึงด้ามีทั้ง
ผิวด้านผิวมัน เนื้อหินมีทั้ ง อ่อนร่วนและแข็ง ปริมาณ
ออกซิเจนและความชื้นต่้า มีคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์  
4. บิทูมินัส (Bituminous) เนื้อหินมีทั้งแน่นและแข็ง มีสี
น้้าตาลจนถึงด้า ปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่้า มี
คาร์บอนสูงกว่าซับบิทูมินัส เมื่อเผาจะให้ค่าความร้อนสูง  
5. แอนทราไซต์ (Anthracite) ถ่านหินที่มีเฉพาะคาร์บอน 
มีสีด้า ลักษณะเนื้อแน่นแข็งและเป็นมัน ปริมาณออกซิเจน
และความชื้นต่้า ให้ความสูงและไม่มีสารอินทรีย์ระเหย
ออกมาจากการเผาไหม้ 

มนุษย์ใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่ส้าคัญตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาหลายศตวรรษ ท้าให้
อุตสาหกรรมถ่านหินซึ่งรวมทั้งการส้ารวจการผลิตและการ
ใช้นั้น ได้มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมี
ปริมาณส้ารองถ่านหินมากกว่า 2,000 ล้านตัน แหล่งถ่าน
หินส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ โดยมีถ่าน
หินประเภทลิกไนต์เป็นส่วนมาก รองลงมาเป็นซับบิทูมินัส 
และบิทูมินัส ส้าหรับแอนทราไซต์มีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งพบได้ในจังหวัดเลย การผลิตถ่านหินของประเทศส่วน
ใหญ่มาจากเหมืองแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง มี
ปริมาณการผลิตลิกไนต์ปริมาณมากกว่า 3 ใน 4 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตถ่าน
หินส้าคัญอีก 3 แหล่ง คือ อ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน อ้าเภอสบ
ปราบ จังหวัดล้าปาง และ อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ในอดีตกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน เริ่มจากการ
ขนส่งถ่านหินจากลานกองถ่านหินไปยังยุ้งถ่านหินโดย 
สายพานส่งไปยังเครื่องบดถ่านหินซึ่งจะบดถ่านหินเป็นผง 
ละเอียดแล้วส่งไปยังหม้อไอน้้าเพื่อเผาไหม้ ท้าให้น้้าร้อนขึ้น 
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จนเกิดไอน้้าซึ่งจะถูกส่งไปยังกังหันไอน้้าท้าให้กังหันหมุน 
โดยแกนของกังหันเชื่อมต่อไปยังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าจึงเกิด
กระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการเผาไหม้ถ่านหินบดนี้เองเป็น
ส่วนหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ระบวนการเผาดังกล่าวจะมีมลสาร 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
ก๊าซไนโตรเจนออกไซต์ที่มีผลต่อก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของ
ภาวะโลกร้อน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ซึ่งเป็นสาเหตุของฝน
กรด ฝุ่นขี้เถ้าหนัก (Bottom Ash) และฝุ่นขี้เถ้าลอย (Fly 
Ash) นอกจากนี้ในขั้นตอนการล้าเลียงหากมีวิธีจัดการที่ไม่
เหมาะสมก็อาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนถ่านหินในแหล่งน้้าได้  

ประเทศไทยใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
พลังงาน เนื่องด้วยมีต้นทุนในการผลิตต่้า มีปริมาณวัตถุดิบ
ส้ารองมาก อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง แต่ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส้าคัญที่เราควรใส่ใจ
ยิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตพลังงานจากถ่านหิน
ให้สะอาดขึ้น และมีของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดย
มลสารที่เกิดขึ้นมีการจัดการดังนี้ ก๊าซไนโตรเจนออกไซต์ 
ส ามารถก้ าจั ด ได้ โ ดยกระบวนการ  SCR (Selective 
catalytic reduction) เป็นการฉีดพ่นแอมโมเนียเข้าไปท้า
ปฏิกิริยากับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ท้าให้เกิดการแตกตัวได้
เป็นไนโตรเจนและไอน้้าซึ่งสามารถปล่อยออกสู่ธรรมชาติได้
เลย ในส่วนของก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซต์จัดการด้วย
กระบวนการ FGD (Flue gas desulfurization) เป็นการ
ฉีดพ่นน้้าทะเลหรือน้้าหินปูนพร้อมอัดอากาศเพ่ือเข้าไปท้า
ปฏิกิริยากับก๊าซจะได้เป็นยิปซัมสังเคราะห์ สุดท้ายในส่วน
ของฝุ่นขี้เถ้าหนักจะถูกฉีดพ่นด้วยน้้าให้ตกลงสู่อุปกรณ์กัก
เก็บเถ้าหนักด้านล่าง และฝุ่นขี้เถ้าลอยจะถูกส่งผ่านไปยัง
กระบวนการดักจับฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
precipitator : ESP)  

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตพลังงานจากถ่าน
หิน ถ้าหากมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะ
สามารถป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งสามารถน้า 
ของเสียต่าง ๆ ไปรีไซเคิลเพ่ือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้เช่น ยิปซัมสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบใน 
 

 
 
 
 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฝุ่นขี้เถ้าหนักน้าไปผลิตเป็นบล็อก
ประสานที่มีความแข็งแรงสูง ส่วนฝุ่นขี้ เถ้าลอยใช้เป็น
วัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซี เมนต์ นอกจากนี้ กอง 
นวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่ องได้ เ คย
ท้าการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีรีไซเคิลเถ้าลอยถ่านหินจาก
โรงไฟฟ้าเพ่ือผลิตเป็นโลหะโฟม (Metal Foam) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนของเสียที่เป็นภาระแก่สิ่งแวดล้อมให้สามารถน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ 

 
 
 
 
 

ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลของเสียของโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 

 
ปัจจุบันพลังงานที่ได้จากถ่านหินอาจเป็นพลังงานที่

สะอาดขึ้น แต่ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก็ท้าให้เรามีพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ ที่มีความยั่งยืนเพ่ิมมาก
ขึ้น เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้้า หรือพลังงานลม 
เป็นต้นซึ่งในอนาคตพลังงานทางเลือกเหล่านี้อาจกลายเป็น
พลังงานหลักที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศและยังเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยส้าหรับตอนหน้าเราจะน้าทุก
ท่านไปท้าความรู้จักกับวัตถุดิบชนิดใหม่ที่ใช้เป็นพลังงาน
ทางเลือกท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

โปรดติดตามตอนต่อไป ... 
อ้างอิง 

https://ngthai.com/science/26351/coal/ 

https://sites.google.com/site/phlangnganthd01/home/thanhin 

https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=494&filename=index 

http://srismrong-nfe.online/courses/รายวิชาการใช้ไฟฟ้าในชี/ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2558, 13 กันยายน) 

http://www5.dpim.go.th/wp-content/ uploads/2018/02/fly-ash-metal 

-foam-PDF.pdf 

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2466:csr-20180404-01&catid=32&Itemid=169 
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