บทที่ 4
ถานหิน
ถานหินนับวาเปนแหลงพลังงานจากซากดึกดําบรรพที่มปี ริมาณมากทีส่ ุดในโลก มนุษย
มีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและใหความรอนเปนเวลานับพันปมาแลว ซึ่งการใช
พลังงานจากถานหินในสมัยกอนนั้นยังมีไมมากนัก เพราะมนุษยยังมีการใชเชื้อเพลิงจากฟนซึ่งหา
ไดงาย และตอมามีการใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาควบคูกนั ไปเพราะมีราคาถูก แตตั้งแตเกิดการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและมีการขยายตัวไปทัว่ ยุโรปและอเมริกา ถานหินกลับเปนแหลง
เชื้อเพลิงที่นิยมใชกันมากขึ้น ประกอบกับเมื่อเกิดมีวิกฤตการณพลังงานครั้งใหญในป พ.ศ. 2516
และ พ.ศ. 2522 ซึ่งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิม่ สูงขึ้นมาก ทั่วโลกจึงหันมาหาแหลงเชือ้ เพลิงอื่นๆ ที่มี
ราคาต่ํากวาทดแทน ซึ่งในที่สุดก็มีการใชถานหินเปนแหลงพลังงานดังกลาว อยางไรก็ตามถึงแมวา
ถานหินยังคงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชนและยังมีเหลือพอใหมนุษยใชไดอีกนับรอยป แต
การใชถานหินเปนเชื้อเพลิงนั้นจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของโลกดวย

4.1 ธรรมชาติของถานหิน
ถานหิน (coal) คือหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได มีสว นประกอบที่สําคัญคือ
สารประกอบของคารบอน ซึ่งจะมีอยูประมาณไมนอยกวารอยละ 50 โดยน้ําหนักหรือรอยละ 70
โดยปริมาณ ถานหินมีกําเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันธุไมตา งๆ ที่สลายตัว
และสะสมอยูในลุมน้ําหรือแองน้ําตางๆ นับเปนเวลาหลายรอยลานป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ผิวโลกเชน เกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือมีการทับถมของตะกอนมากขึ้น ทําใหแหลงสะสม
ตัวนั้นไดรับความกดดันและความรอนทีม่ ีอยูภายในโลกเพิ่มขึ้น
ซากพืชเหลานั้นก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกลายเปนถานหินชนิดตางๆ
4.1.1 รูปแบบการกําเนิดถานหิน
ถานหินเกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของโลก
ที่กระทําตอ
ซากพืชที่ตายลงและสะสมอยูในลุมน้ําหรือแองน้ําตางๆ หรืออาจเกิดจากการทีซ่ ากพืชเหลานีถ้ ูก
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กระแสน้ําพัดพามาแลวสะสมตัวอยูใ นบริเวณนั้น เมื่อเวลาผานไปซากพืชเหลานีจ้ ะถูกปดทับโดย
ตะกอนตางๆ เปนจํานวนมากขึ้นตามลําดับทําใหเกิดแรงบีบอัดโดยน้ําหนักของตะกอน ประกอบ
กับไดรับอิทธิพลของความรอนภายในโลก ทําใหซากพืชตางๆ เหลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
จนกลายเปนถานหินในที่สุด ซึ่งสามารถสรุปไดวารูปแบบในการสะสมซากพืชแลวทําใหเกิดเปน
ถานหินนัน้ มีดวยกัน 2 รูปแบบคือ
4.1.1.1 เปนการสะสมตัวของซากพืชที่เคยเจริญเติบโตอยูในบริเวณนั้น อาจจะ
เปนตามลุมน้ําหรือแองน้ําตืน้ ๆ เมื่อมีการรวงโรยตายลงก็จะสะสมตัวกันอยูภ ายในแองน้ําแหงนั้น
กลายเปนชัน้ ถานหินที่เรียกวาแหลงการสะสมตัวอยูกับที่ (autochthonous coal deposit) ถานหินที่
เกิดขึ้นจากการสะสมตัวแบบนี้ มักพบวามีชั้นดินเหนียววางตัวอยูใ ตชั้นถานหิน โดยจะมีชั้นถานหิน
สม่ําเสมอเปนบริเวณกวางแมวาจะมีชั้นหินดินดานแทรกสลับอยูบางก็ตาม และไมคอยมีสารอื่น
ปะปนในชั้นถานหิน เนื้อถานหินจะคงรูปซากพืชไวอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะในถานหินคุณภาพต่ํา
(low rank coal) และคุณภาพของเนื้อถานหินมักไมคงที่ตลอด ชั้นถานหินสวนทีอ่ ยูขางใตจะมี
ลักษณะออนหรือยุย สวนกลางๆ จะเปนถานหินที่มีคณ
ุ ภาพดีมีลักษณะเปนมันวาว แตสวนตอนบน
จะมีคุณภาพของ ถานหินต่าํ ลงอีก โดยทัว่ ไปชั้นถานหินที่เกิดอยูกับที่แบบนี้จะมีชนั้ หินดินดานปด
อยูขางบน แหลงถานหินแบบนี้สามารถพบไดโดยทั่วไป โดยเฉพาะแหลงขนาดใหญและสําคัญๆ
ของโลก ที่อยูคอนไปทางขั้วโลกเหนือเปนแหลงที่มีการกําเนิดแบบนีท้ ั้งสิ้น
4.1.1.2 เปนการสะสมตัวของซากพืชที่เคยเจริญเติบโตในที่อื่น เมื่อมีการรวงโรย
ตายลงถูกน้ําพัดพาไปพรอมกับตะกอนอื่นๆ และเมื่อถูกพัดพามาอยูในบริเวณที่เหมาะสมก็จะตก
ตะกอนสะสมทับถมกันเปนชั้นถานหินทีห่ างไกลจากแหลงกําเนิดเดิม เรียกวาแหลงการสะสมตัว
จากพืชที่เกิดทีอ่ ื่น (allochthonous coal deposit) แหลงถานหินแบบนี้ไมคอยมีอยูทั่วไป แตจะมีอยู
ในบางประเทศโดยเฉพาะในบริเวณขั้วโลกดานใต
แหลงถานหินแบบนี้มอี าณาบริเวณไมคอย
กวางขวางและความหนาของชั้นถานหินไมแนนอน เนือ่ งจากมาจากบางสวนของซากพืชที่ถูกน้าํ
พัดพาไปจากแหลงเดิม ชั้นถานหินจะมี สารอื่นๆ ปะปนอยูมาก โดยเฉพาะสารที่เกิดจากพวกโคลน
ตมซึ่งทําใหมปี ริมาณขี้เถา (ash content) มากกวาแบบแรก สวนชั้นหินที่วางอยูบนชั้นของถานหิน
ขึ้นอยูกับชั้นหินตนกําเนิดทีถ่ ูกทําลายใหผกุ รอนและพัดพาไปตามสายน้ํา โดยทั่วไปแลวมักจะเกิด
เปนชั้นหินทรายและหินดินดาน ในกรณีทเี่ กิดใตชนั้ หินทรายจะทําใหถานหินที่ไดไมมีคุณสมบัติใน
การอบไลกาซหรือทําใหเปนถานโคกได เพราะกาซที่เกิดขึ้นในกระบวนการจะมีการเล็ดลอดผาน
ทางชองวางของหินทรายได สวนในกรณีของชั้นถานหินที่มีหินดินดานปดทับอยูขางบนนั้น กาซที่
เกิดในระหวางกระบวนการสลายตัวของซากพืชจะไมสามารถผานออกไปได
ถานหินที่ไดจงึ
สามารถทําเปนถานหินชนิดที่อบไลกาซและทําถานโคกได
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4.1.2 องคประกอบในการกําเนิดถานหิน
ในการกําเนิดถานหิน ไมวา จะมีรูปแบบการกําเนิดแบบใดหรือมีขนาดแตกตางกัน
แคไหน ในแตละพื้นที่จะมีองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดการสะสมตัวคลายๆ กันคือ
4.1.2.1 ดานสภาพอากาศ ตองมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช
และพันธุไมตา งๆ ซึ่งมีทั้งพืชใบเลี้ยงคู เชนพืชในตระกูลเฟรน และพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว เปนตน
4.1.2.2 พื้นทีท่ ี่มีการทับถมกันนั้น ตองเปนบริเวณที่ไมมีน้ําไหลเขาออก หรือตอง
เปนบริเวณน้ํานิ่ง และเปนบริเวณที่มกี าซออกซิเจนจํากัด เพื่อไมใหเกิดการเนาสลายของซากพืช
กอนที่จะกลายเปนถานหิน โดยทั่วไปพบวาบริเวณที่เหมาะสมในการเกิดถานหินมี 6 บริเวณ (การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2547ก. ออน-ไลน) คือ
(1) บริเวณที่ลมุ ชายฝง (coastal marsh)
(2) บริเวณดินดอนสามเหลี่ยม (delta)
(3) บริเวณทะเลสาบและปากอาว (lagoon and bay)
(4) บริเวณที่ราบเชิงเขา (piedmont plain)
(5) บริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา (alluvial plain)
(6) บริเวณแองในหุบเขา (intramontane basin)
4.1.2.3 ระดับความลึกของซากพืชที่สะสมอยูในแอง ซึ่งถาอยูในระดับลึกมากๆ
จะทําใหจุลินทรียมาทําการยอยสลายนอยลง เพราะจุลินทรียไมสามารถทนตอความรอนที่เพิ่มขึ้น
ตามระดับความลึกภายในโลกได หรือถาอยูในระดับตืน้ เกินไปหรือโผลขึ้นมาออกซิเจนอาจทําให
ซากพืชเนาเปอ ยได
4.1.2.4 การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีท่เี หมาะสมและมีความตอเนื่อง
4.1.2.5 การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทีเ่ หมาะสมที่จะทําใหเกิดความกดดันและ
ความรอนที่เหมาะสมอันจะทําใหซากพืชแปรสภาพเปนถานหินได
4.1.3 กระบวนการเกิดถานหิน
การที่ซากพืชซึ่งสะสมตัวในแหลงตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งเปนพีต (peat) และ
กลายไปเปนถานหินในที่สุด จะมีกระบวนการทางชีวเคมีและความรอนเขามาเกี่ยวของดังนี้คือ
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4.1.3.1 กระบวนการทางชีวเคมี (biochemical reaction) หรือเรียกวากระบวนการ
การกอตัวใหม เปนกระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี โดยจุลินทรีย จะทําการยอย
สลายซากพืช ทําใหกลายเปนสารเนื้อเดียวกัน โดยอยูในรูปของสารที่มีองคประกอบของคารบอน
และไฮโดรเจนเปนสวนใหญ ในที่สุดซากพืชที่ตกตะกอนสะสมกันอยูนั้นจะกลายเปนพีต ซึ่งสิง่
สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือสภาพแวดลอมของแองที่สะสมตะกอน ถาซากพืชจมอยูใตน้ําลึก
เกินไปจุลินทรียจะไมสามารถทําการยอยสลายได หรือถาตื้นเกินไปออกซิเจนในอากาศจะทําให
ซากพืชเกิดการเนาเปอยได
4.1.3.2 กระบวนการเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากความรอน (thermal alteration)
หรือการแปรสภาพ (metamorphism) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากกระบวนการขางตน ซึ่ง
ในกระบวนการนี้พีตที่เกิดขึน้ จะแปรสภาพไปเปนถานหิน โดยเมื่อชัน้ พีตถูกปดทับดวยตะกอนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จะทําใหชั้นพีตจมลึกลงไปเรื่อยๆ ในระดับความลึกที่เหมาะสมความรอนจากภายในโลก
ที่เพิ่มขึ้นตามระดับความลึกจะเปนตัวหยุดกระบวนการกอตัวใหม และจะเกิดกระบวนการเปลีย่ น
แปลงอันเนื่องมาจากความรอนขึ้นแทน ทําใหพีตมีการแปรสภาพไปเปนถานหิน เรียกกระบวนการ
นี้วา การแปรสภาพเปนถานหิน (coalification)
4.1.4 ตัวอยางขั้นตอนการกําเนิดถานหิน
ตัวอยางของขัน้ ตอนกระบวนการกําเนิดถานหินของแหลงที่มีการสะสมตัวอยูกับ
ที่แสดงไวในภาพที่ 4.1 พรอมคําอธิบาย
ลําดับแรก ถานหินจะเกิดบริเวณที่เปนหนอง บึง แองน้ํา หรือที่
ชื้นแฉะ ริมแมน้ํา ริมทะเล ทีม่ ีระดับต่ํากวาบริเวณรอบขางซึ่งเกิด
จากการยุบตัวลง หรือบริเวณรอบขางมีการยกตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
การปรับตัวของผิวโลก
ลําดับที่สอง บริเวณนี้มสี ภาพแวดลอมที่อํานวยใหมีพืชเกิดขึ้น
และอาศัยอยูอยางหนาแนน มีวงจรชีวิตหลายครั้ง มีทั้งเกิดขึ้น
และลมตายลง ติดตอกันเปนชวงๆ ทําใหมีซากพืชตางๆ สะสม
ทับถมกันเปนจํานวนมาก
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ลําดับที่สาม เมื่อบริเวณนี้มกี ารผุพังเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลง
ของผิวโลก ทําใหมีตะกอนดินมาทับถมซากพืชและซากสิ่งมีชีวติ
อื่น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม เชน ภาวะ
แหงแลง น้ําทวม การผุพังทําลาย การเคลื่อนไหวของผิวโลก การ
แตกแยกของแผนดิน เปนตน ทําใหซากตางๆ ที่สะสมอยูไดรับ
แรงกดดันและไดรับความรอนจากภายในโลก สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสกิ ส ในบริเวณดังกลาวซากเหลานี้จึง
แปลสภาพไปเปนพีต
ลําดับที่สี่ อิทธิพลจากทั้งแรงกดดันและความรอนภายในโลกเปน
เวลานานๆ
ทําใหถานพีตถูกอัดตัวกลายเปนถานหิน ซึ่งมี
คุณลักษณะแตกตางกันในแตละแหง ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับลักษณะและ
ชนิดของพืชพันธุไม
ลําดับที่หา เมื่อเวลาผานไปนานๆ อาจมีดินและหินมาทับถม
แหลงซากเหลานั้น และปกคลุมชั้นถานหินเอาไวจนอยูใ นสภาพ
ปจจุบัน
ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการกําเนิดถานหินของแหลงที่มีการสะสมตัวอยูก ับที่
ที่มา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2547ก. ออน-ไลน)

4.2 การจําแนกถานหิน
การจําแนกถานหินมีหลายระบบ ซึ่งแตกตางกันไปตามจุดประสงคของการใชงาน เชน
ระบบอังกฤษ (Great Britain) ระบบยุโรป (Europe International) ระบบอเมริกาเหนือ (North
America) และระบบออสเตรเลีย (Australia) เปนตน อยางไรก็ตามระบบตางๆ เหลานี้ก็ยังใชเกณฑ
แบงที่คลายคลึงกัน เชน ใชคา ความรอน (calorific value) และผลวิเคราะหทางเคมีอื่นๆ เชน ปริมาณ
คารบอน (fixed carbon) คาความชื้น (moisture content) และ ความสามารถในการระเหย (volatile
matter) สําหรับระบบที่นยิ มใชกนั มากในปจจุบันไดแก ระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแหง
สหรัฐอเมริกา (American Society for Testing and Materials, ASTM) ซึ่งเปนระบบการจําแนก
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ถานหินตามลําดับชั้น (Rank) มีความชัดเจนและงายตอการใชงาน จึงเปนที่นิยมใชกันมากในหลาย
ประเทศ การจําแนกถานหินตามลําดับชั้นจะมีการจําแนกโดยพิจารณาความสมบูรณในการเปลี่ยน
สภาพจากซากพืชไปเปนถานหิน (degree of coalification and metamorphism) การเปลี่ยนแปลง
สัดสวนปริมาณของสารองคประกอบในกระบวนการจนกลายเปนถานหิน แสดงไวในภาพที่ 4.2
ซึ่งจะเห็นวาเมือ่ กระบวนการนี้ดําเนินไปปริมาณของคารบอนในถานหินจะเพิ่มขึน้ แตปริมาณของ
สารอื่นจะลดลง

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงสัดสวนของสารองคประกอบในกระบวนการแปรสภาพเปนถานหิน
ที่มา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2547ก. ออน-ไลน)
ระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแหงสหรัฐอเมริกาไดจําแนกถานหินเปน 4 ลําดับชั้น
โดยเรียงจากประเภทที่มีคารบอนมากที่สุดไปนอยที่สุดคือ แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และ
ลิกไนต คุณสมบัติทั่วไปของ ถานหินที่อยูใ นลําดับสูงคือจะมีปริมาณคารบอนมาก ใหความรอนสูง
มีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยูนอย ในขณะที่ถานหินที่อยูใ นลําดับต่ําจะมีปริมาณคารบอนนอย แตมี
ไฮโดรเจนและออกซิเจนมาก ซึ่งแตละลําดับชั้นถูกแบงยอยลงไปอีก ตามคุณสมบัติทางเคมีและคา
ความรอนที่ตางกันไป ลักษณะทัว่ ๆไปของถานหินในแตละลําดับชั้นดังกลาว สรุปไดดังนี้คือ
4.2.1 ถานหินแอนทราไซต
ถานหินแอนทราไซต (anthracite) เปนถานหินที่ถูกจัดอยูในลําดับสูงสุด ถือวาเปน
ถานหินที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สุด มีลักษณะดําเปนเงามัน มีความวาวสูง มีปริมาณคารบอนสูงถึงรอยละ 90
ขึ้นไป มีปริมาณความชื้นต่ํามากและมีคาความรอนสูง มีควันนอยแตจดุ ไฟติดยาก สวนใหญมักใช
เปนแหลงเชื้อเพลิงเพื่อใหความรอนภายในบาน และในอุตสาหกรรมแกว อุตสาหกรรมเคมี เปนตน
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4.2.2 ถานหินบิทูมินัส
ถานหินบิทูมนิ ัส (bituminous) เปนถานหินเนื้อแนน มีลักษณะแข็ง และมักจะ
ประกอบดวยชั้นถานหินสีดาํ สนิทที่มีลักษณะเปนมันวาว มีปริมาณคารบอนประมาณรอยละ 80-90
และมีความชืน้ รอยละ 2-7 ถานหินประเภทนี้สามารถแบงยอยไดเปน 3 กลุมตามความสามารถใน
การระเหย (World Coal Institute. 2004a. On-line) คือประเภททีม่ ีความสามารถในการระเหยสูง
กลาง และต่ํา ถานหินชนิดนี้เหมาะสําหรับการใชเปนถานหินเพื่อการถลุงโลหะ หรืออาจใชเปน
เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาไดซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณคารบอนและความสามารถในการระเหย
4.2.3 ถานหินซับบิทูมินัส
ถานหินซับบิทูมินัส (sub-bituminous) มีลักษณะสีน้ําตาลเขมจนถึงดํา เนื้อถานหิน
จะมีความออนตัวคลายขี้ผึ้ง ไมแข็งมาก มีปริมาณคารบอนประมาณรอยละ 71-77 และมีความชืน้
ประมาณรอยละ 10-20 (World Coal Institute. 2004b. On-line) ถานหินประเภทนีม้ ีสวนมากใชเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา หรือใชในอุตสาหกรรม
4.2.4 ถานหินลิกไนต
ถานหินลิกไนต (lignite) เปนถานหินที่ยังพอมีซากพืชเหลือปรากฏใหเห็นอยู
เล็กนอย มีสีนา้ํ ตาลเขมจนถึงดํา มีปริมาณคารบอนคอนขางนอย และมีปริมาณความชื้นสูงถึงรอยละ
30-70 สวนใหญถูกใชเปนเชือ้ เพลิงและถือวาเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ํา
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ของถานหินแตละชนิด
ถานหิน

ปริมาณความรอน ปริมาณความชื้น

ปริมาณขี้เถา

ปริมาณกํามะถัน

1. แอนทราไซต

สูง

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

2. บิทูมินัส

สูง

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

3. ซับบิทูมินัส

ปานกลาง-สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

4. ลิกไนต

ต่ํา-ปานกลาง

สูง

สูง

ต่ํา-สูง
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4.3 การสํารวจถานหิน
จากการศึกษาอายุของถานหินจากแหลงตางๆ ทั่วโลก พบวาชวงอายุของการเกิดถานหิน
นั้นมีตั้งแตยุคเดโวเนียน (devonian) คือประมาณ 354-417 ลานป จนถึงยุคเทอรเทียรี (tertiary) ซึ่งมี
อายุประมาณ 1.8-65 ลานป โดยชวงอายุของการเกิดถานหินที่พบมากที่สุดคือยุคคารโบนิเฟอรรัส
(carboniferous) มีอายุประมาณ 290-354 ลานป ซึ่งถานหินที่เกิดในยุคนี้สว นใหญเปนถานหิน
ประเภทบิทูมนิ ัสและมีสวนที่อยูตื้นขึ้นมาคือถานหินประเภทซับบิทูมนิ ัส สวนถานหินประเภท
ลิกไนตจะมีอายุอยูในยุคเทอรเทียรี (Coal Deposits Within the Geological Time-Scale. 2004 :
On-line) ในการสํารวจถานหินโดยทั่วไปมีกรรมวิธีเหมือนกับการสํารวจปโตรเลียม แตคอนขาง
งายกวาเนื่องจากแหลงกําเนิดของถานหินอยูในระดับทีต่ ื้นกวาปโตรเลียม หรือในแหลงบางแหลง
โดยเฉพาะในประเทศไทยซึง่ สวนใหญเปนถานหินประเภทลิกไนต
อาจเพียงแคทําการสํารวจ
เบื้องตนทางธรณีวิทยาก็สามารถคาดคะเนถึงแหลงถานหินได แตอยางไรก็ตามเพือ่ ใหการลงทุนใน
การที่จะนําถานหินขึ้นมาใชเกิดความคุมทุน จึงตองมีการสํารวจทางธรณีฟสิกส และการเจาะสํารวจ
เพื่อยืนยันการคนพบและคํานวณปริมาณถานหินในแหลงนั้นเสียกอนจึงคอยดําเนินการในขั้นตอไป
4.3.1 การสํารวจทางธรณีวิทยา
ดังที่ไดกลาวมาแลววาการสํารวจแหลงถานหิน จะมีกรรมวิธีคลายกับการสํารวจ
ปโตรเลียม กลาวคือเริ่มจากการศึกษาธรณีวิทยาพื้นฐานของพืน้ ที่บริเวณนั้นโดยอาศัยแผนที่ทาง
ธรณีวิทยา ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียมเพื่อดูลักษณะภูมิประเทศ การสํารวจธรณีวิทยา
ในพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะหหนิ ตัวอยาง เนื่องจากถานหินมีคณ
ุ สมบัติทางกายภาพที่เดนชัด เชน
มีสีน้ําตาลหรือดํา มีคาความหนาแนนต่าํ มีน้ําหนักเบาและมักพบถานหินเกิดเปนชั้นๆ แผเปน
บริเวณกวาง ดังนั้นจึงอาศัยคุณสมบัติเหลานี้เปนขอพิจารณาในการสํารวจถานหิน
4.3.2 การสํารวจทางธรณีฟส ิกส
การสํารวจทางธรณีฟสิกสจะใหขอมูลไดอยางรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กวาง และ
เสียคาใชจายในการสํารวจนอย เมื่อเทียบกับการเจาะสํารวจ การสํารวจทางธรณีฟส ิกส จะทําให
ทราบคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นดินและหินที่ความลึกตางๆ โดยใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกสแลว
จึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคํานวณเพื่อแปลความหมายในเชิงของธรณีวิทยาอีกครั้งหนึ่ง วิธีการ
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สํารวจธรณีฟส ิกสที่นิยมใชในการสํารวจหาแหลงถานหินโดยวิธีหลักๆ
จะคลายกับการสํารวจ
ปโตรเลียมคือ การวัดคาความโนมถวงของโลก การวัดความเขมของสนามแมเหล็กโลก การวัดคลืน่
ความไหวสะเทือน เปนตน ซึ่งเคยไดกลาวรายละเอียดของแตละวิธีไวในเนื้อหาเรื่องปโตรเลียมแลว

4.4 การทําเหมืองถานหิน
การทําเหมืองถานหินในโลกเกิดขึน้ มานานแลว
แตที่เริ่มมีการพัฒนาการทําเหมือง
ถานหินขนาดใหญก็เมื่อราวศตวรรษที่ 18 โดยทั่วไปการทําเหมืองถานหินจะแบงออกเปน 2 แบบ
ดวยกันคือ การทําเหมืองแบบเหมืองเปด (surface mining) และการทําเหมืองแบบเหมืองใตดนิ
(underground mining) ในการพิจารณาเลือกรูปแบบการทําเหมืองในแตละแบบนัน้ มีขอจํากัด ขอดี
และขอเสียแตกตางกันออกไป ซึ่งจะตองยึดเอาลักษณะทางธรณีวิทยาของแหลงถานหิน และความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรเปนหลักในการพิจารณา การทําเหมืองถานหินในแตละแบบพอสรุปไดดังนี้
4.4.1 การทําเหมืองถานหินแบบเหมืองเปด
การทําเหมืองถานหินแบบเหมืองเปด เมื่อทําการสํารวจทางดานธรณีวิทยาและ
ธรณีฟสิกสจนไดขอมูลของแหลงถานหินทัง้ ทางดานลักษณะโครงสรางของชั้นหินตางๆ ตลอดจน
ปริมาณถานหินที่มีอยูแลว จะตองนําขอมูลดังกลาวมาทําการศึกษาความเหมาะสมวา การลงทุนทํา
เหมืองถานหินในบริเวณนีน้ นั้ จะมีคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรือไม และควรทําเหมืองในรูปแบบใด
การทําเหมืองถานหินแบบเหมืองเปดจะเหมาะสมที่สุดในกรณีที่แหลงถานหินนัน้ อยูไมลึกจากผิว
ดินมากนัก โดยทั่วไปเหมืองประเภทนี้มีตงั้ แตระดับผิวดินจนถึงระดับความลึกประมาณ 500 เมตร
ซึ่งรูปแบบในการทําเหมืองแบบนี้ที่ดําเนินการอยูมีดว ยกัน 3 แบบ (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย. 2547ข. ออน-ไลน) คือ
4.4.1.1 เหมืองเปดแบบบอ (open pit mining) โดยจะมีการเปดหนาดินเปนบอลึก
ลงไปจนถึงชั้นถานหิน แลวจึงทําการขุดถานหินออกมาใชงาน การทําเหมืองประเภทนี้จะแบงทํา
เปนชั้นๆ ซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได ขึ้นอยูกับความลึกของชั้นถานหิน และ
ความสามารถของเครื่องจักรกลที่จะนํามาใชทํางาน ลักษณะของเหมืองจะเหมือนกับการขุดบอลึก
ลงไปเปนขั้นบันได ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 4.3 การทําเหมืองเปนชั้นๆ แบบนีจ้ ะทําใหเกิดความ
มั่นคงของผนังของ บอเหมือง และมีความปลอดภัยในการทํางาน
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ภาพที่ 4.3 แสดงตัวอยางการทําหมืองเปดแบบบอ
ที่มา (Associated Mining Consultants Limited. 2005. On-line)
4.4.1.2 เหมืองเปดแบบเปดหนาดินเฉพาะสวน (open cast mining) การทําเหมือง
แบบนี้ เปนการลดปริมาณการเปดหนาดินและใชเนื้อที่การทําเหมืองนอยกวาการทําเหมืองเปดแบบ
บอ โดยจะกองหนาดินที่เปดขึ้นมาไวขางเหมือง เมื่อทําการขุดถานหินในสวนที่ขุดออกจนหมดแลว
ก็จะยายไปทําการเปดหนาดินในสวนถัดไปที่อยูขางๆ โดยนําหนาดินที่เปดมาถมกลับในสวนทีท่ ํา
การขุดถานหินออกหมดแลว ดังแสดงในภาพที่ 4.4 ซึ่งการทําเหมืองแบบนี้จะชวยลดคาใชจายใน
การขนหนาดินและการฟนฟูสภาพเหมืองไดมาก
ลักษณะของแหลงถานหินทีเ่ หมาะกับการทํา
เหมืองแบบนีค้ ือตองเปนแหลงถานหินขนาดใหญ ชัน้ ถานหินมีความตอเนื่อง และอยูในแนวราบ
หรือมีความลาดเอียงไมมากนักและตองอยูใ นระดับความลึกที่ไมเกินความสามารถของเครื่องมือขุด

ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอยางการทําเหมืองเปดแบบเปดหนาดินเฉพาะสวน
ที่มา (B&E International. 2005. On-line)
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4.4.1.3 เหมืองเปดตามแบบเครื่องเจาะ (auger mining) การทําเหมืองแบบนี้จะ
ไมมีการเปดหนาดิน จะมีเพียงการขุดเจาะเอาถานหินมาใชเทานั้น ดังแสดงในภาพที่ 4.5 โดยสวน
ใหญการทําเหมืองแบบนี้จะเปนการทํางานตอเนื่องจากการทําเหมืองแบบเหมืองเปดแบบบอ หรือ
เหมืองเปดแบบเปดหนาดินเฉพาะสวน โดยเปนการขุดเจาะเพื่อเอาถานหินบริเวณที่เรียกวากําแพง
ถานหิน (highwall หรือ outcrop) โดยจะใชเครื่องมือที่มีลักษณะเปนสวานเจาะตรงเขาไปในชัน้
ถานหินซึ่งตัวสวานจะเปนตัวนําเอาถานหินที่ถูกเจาะออกมาในขณะทีท่ ําการเจาะ อยางไรก็ตามการ
ทําเหมืองวิธีนไี้ มคอยนิยมทํากัน เนื่องจากไมสามารถขุดเจาะใหครอบคลุมแหลงถานหินไดหมด

ภาพที่ 4.5 แสดงตัวอยางการทําเหมืองเปดตามแบบเครื่องเจาะ
ที่มา (Kentucky. 2000. On-line)
4.4.2 การทําเหมืองถานหินใตดิน
การทําเหมืองใตดินเปนการตัดสินใจภายใตขอจํากัดหลักๆ คือแหลงถานหิน ซึ่ง
ในกรณีที่แหลงถานหินอยูลกึ จากผิวดินมาก การทําเหมืองแบบเหมืองเปดอาจทําใหไมคุมทุนเพราะ
ตองมีคาใชจายในการขุดเปดหนาดินและหินออกเปนจํานวนมากกอนที่จะถึงชั้นถานหิน ซึ่งอาจมี
คาใชจายในการขุดและขนดินจากบริเวณเหมืองสูงกวาราคาถานหินทีจ่ ะขุดได
นอกจากนี้ยังมี
ขอจํากัดอื่นๆ ที่อาจตองทําเปนเหมืองใตดิน เชนแหลงถานหินอยูใ กลแหลงชุมชน หรืออยูใ กล
บริเวณที่มกี ารอนุรักษสิ่งแวดลอมที่คอนขางเขมงวด เปนตน การทําเหมืองใตดนิ คอนขางอันตราย
เนื่องจากในชัน้ ของถานหินจะมีการสะสมตัวของกาซที่ไวตอการติดไฟ เชน กาซมีเทน เมื่อทําการ
ขุดถานหิน กาซดังกลาวจะถูกระบายออกมาสะสมในบริเวณหนางาน ซึง่ อาจทําใหเกิดการลุกติดไฟ
ของกาซดังกลาวได
นอกจากนีย้ ังมีปญ
 หาการฟุงกระจายของฝุนผงของถานหินในการขนยาย
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ถานหินออกมาจากแหลง ซึ่งถาความหนาแนนของฝุนนี้สะสมตัวถึงจุดที่เหมาะสม ประกอบกับ
อุณหภูมิและความดันทีเ่ หมาะสม อาจทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรงขึ้นได รูปแบบการทําเหมือง
ใตดินดังแสดงในภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 แสดงภาพตัดขวางการทําเหมืองถานหินแบบเหมืองใตดนิ
ที่มา (Australian Coal Association. 2005. On-line)
โดยทั่วไปรูปแบบการทําเหมืองใตดินจะขึน้ อยูกับลักษณะการวางตัวของแหลงถานหิน
ซึ่งรูปแบบหลักๆ จะมีอยูด วยกัน 2 รูปแบบคือ
4.4.2.1 เหมืองใตดินแบบตามความยาวของผนังเหมือง (longwall mining) การทํา
เหมืองในลักษณะนีเ้ หมาะสําหรับแหลงถานหินที่มกี ารวางตัวของสายถานหินในแนวคอนขางราบ
โดยมีมุมเอียงของสายถานหินไมควรเกิน 30 องศา การทําเหมืองแบบนี้ชวยใหสามารถขุดถานหิน
ไดคอนขางสะอาดและสามารถขุดไดครอบคลุมแหลงถานหินมากกวารอยละ 75 (Australian Coal
Association. 2005. On-line) พื้นที่ตลอดแนวการขุดถานหินอาจมีความกวางถึง 800 ฟุต และยาว
ถึง 7,000 ฟุต มีการใชระบบไฮดรอลิกเปนเสาค้ํายัน (hydraulic roof) ดังแสดงในภาพที่ 4.7 ซึ่งทํา
ใหมีความปลอดภัยคอนขางสูงเมื่อเทียบกับการทําเหมืองโดยวิธีอื่น
4.4.2.2 เหมืองใตดินแบบแบงเปนหอง (room and pillar) การทําเหมืองโดยวิธีนี้
เหมาะสําหรับแหลงถานหินที่มีการวางตัวของสายถานหินในแนวราบที่มีมุมเอียงของสายถานหิน
ไมเกิน 15 องศา การทําเหมืองแบบนี้สายถานหินจะถูกแบงออกเปนหองๆ เพื่อขุดถานหินออกไป
โดยแตละหองอาจกวาง 20-30 ฟุต ดังแสดงไวในภาพที่ 4.8 เมื่อขุดถานหินออกไปแลวจะเกิดเปน
ชองวาง ซึ่งจะถูกใชเปนเสนทางในการลําเลียงถานหินออกจากเหมือง สวนถานหินที่ยังคงเหลือไว
เปนเหมือนเสาสําหรับการค้ํายันอุโมงค (pillar) แตละเสาอาจมีความกวางถึง 100 ฟุต การทําเหมือง
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โดยวิธีนจี้ ะครอบคลุม แหลงถานหินไดประมาณรอยละ 50-60 (Australian Coal Association, 2005.
On-line) แตถาตองการขุดใหไดปริมาณของถานหินเพิม่ ขึ้น สามารถทําไดโดยการขุดเสาที่ค้ํายัน
อุโมงคในชวงของการถอนตัวกลับหลังจากที่ขุดจนสุดแหลงถานหินแลว

ภาพที่ 4.7 แสดงรูปแบบการทําเหมืองใตดนิ แบบตามความยาวของผนังเหมือง
ที่มา (EIA. 2005d. On-line)

ภาพที่ 4.8 แสดงรูปแบบการทําเหมืองใตดนิ แบบแบงเปนหอง
ที่มา (EIA. 2005d. On-line)
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4.5 การใชประโยชนจากถานหิน
การใชถานหินเปนที่นิยมกันมากเมื่อหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ และ
ยิ่งเพิ่มมากขึน้ หลายเทาตัวเมือ่ เกิดวิกฤตราคาน้ํามันในป พ.ศ. 2516 ทําใหมีการใชถานหินเปน
เชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันมากขึ้น ทั้งการใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและในอุตสาหกรรม
ตางๆ ปริมาณการใชพลังงานจากถานหินทั่วโลกเมื่อป พ.ศ. 2544 อยูที่ประมาณรอยละ 28 ของการ
ใชพลังงานทั้งหมด (EIA. 2005a. On-line) การใชประโยชนจากถานหินอาจแบงไดหลักๆ เปน 2
ประเภทคือ
4.5.1 การใชถา นหินเปนเชื้อเพลิง
ถานหินสวนใหญจะถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนโดยตรงคือ การใชเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา และในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการถลุงโลหะ การผลิต
ปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน จากขอมูลการรายงานของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
เมื่อป พ.ศ. 2546 พบวาในประเทศไทยใชถานหินลิกไนตในการผลิตไฟฟาถึงรอยละ 86 สวนที่
เหลือรอยละ 14 ถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ในขณะทีภ่ าพรวมทั่วโลกพบวามีการใชถานหิน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาประมาณรอยละ 64 ซึ่งจะเห็นวาปริมาณของถานหินที่ขุดขึน้ มาไดนั้นจะถูก
ใชเปนเชื้อเพลิงคอนขางมากโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟา
4.5.2 การใชถา นหินเพื่อวัตถุประสงคอื่น
นอกจากการใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟา และเปนเชื้อเพลิงสําหรับการ
ใหพลังงานความรอนในอุตสาหกรรมตางๆ แลว ยังมีการใชถานหินเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อผลิตเปน
ผลิตภัณฑอื่นๆ อีกหลายอยางเชน การนํามาผลิตเปนถานโคกเทียม ถานกัมมันต ปุย ยูเรีย หรือการ
นํามาสกัดเอาน้ํามันดิบ เปนตน

101

4.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการใชถานหิน
นับตั้งแตเริ่มตนกระบวนการทําเหมืองถานหิน ตลอดจนการนําถานหินไปใชประโยชน
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมเหลานี้จะมีการทําลายสภาพแวดลอมตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบตอสภาพ
แวดลอมอันเกิดจากกระบวนการของถานหินนั้นเกิดขึ้นตัง้ แตเริ่มตนคือ การเตรียมพื้นที่ทําเหมือง
การเปดหนาดิน การขุดถานหิน การขนถายและลําเลียงถานหิน ตลอดจนการนําถานหินไปใช
ประโยชน ทุกขั้นตอนลวนแลวแตมกี ารทําลายสภาพแวดลอมและปลดปลอยสารมลพิษออกมา ใน
หัวขอนีจ้ ะกลาวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการไดมาและการใชถานหินดังตอไปนี้
4.6.1 ผลกระทบจากขั้นตอนการทําเหมือง
กระบวนการเริ่มตนของการทําเหมืองถานหิน
หลังจากที่มีการสํารวจทั้งทาง
ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และการเจาะสํารวจ จนเปนที่แนชัดแลววาไดมีการพบแหลงถานหินและ
คุมคาตอการลงทุน คือการเตรียมพื้นทีแ่ ละการเปดหนาดินเพื่อทําเหมืองถานหิน โดยเฉพาะการทํา
เหมืองแบบเหมืองเปดซึ่งตองใชพื้นที่คอนขางมาก นั่นหมายถึงปริมาณของปาไมที่จะตองถูกทําลาย
ก็มากตามไปดวย ผลที่ติดตามมาคือความเสียหายของระบบนิเวศวิทยา ทั้งในดานความหลากหลาย
ของพืชพรรณไม รวมถึงที่อยูอาศัยของสัตวตางๆ ในพื้นที่บริเวณนั้นก็จะถูกทําลายไปดวย เมื่อเขาสู
ขั้นตอนการเปดหนาดิน ปริมาณเนื้อดินมหาศาลจากพื้นผิวโลกลงไปตามระดับความลึกถึงแหลง
ถานหิน ซึ่งจะถูกขุดและถูกเคลื่อนยายไปยังบริเวณอืน่ ผลที่ตามมาคือมลพิษจากฝุนที่เกิดขึ้น ทัง้
ในชวงของการขุดและการขนยาย สวนพืน้ ที่บริเวณที่ถูกขุด และพืน้ ทีบ่ ริเวณทีน่ ําหนาดินมากองถม
ไวอาจเกิดการพังทลายของดิน (erosion of soil) ได อันเนื่องมาจากความหนาแนนของดินในพื้นที่
นั้นๆ เปลี่ยนไป หรืออาจเกิดจากพลังธรรมชาติเชน ลมพายุ พายุฝน เปนตน
นอกจากนี้ในระหวางการทําเหมืองถานหินยังมีปญหาในเรื่องของน้ําทิ้งที่ถูกปลอยออก
มาจากเหมืองถานหิน (acid mine drainage) ซึ่งน้ําทิ้งที่ถูกปลอยออกมาจะมีสวนผสมของสารโลหะ
หนักจําพวกทองแดง ตะกัว่ ปรอท ออกมาดวย (World Coal Institute. 2005c. On-line) อันจะทําให
เกิดการแพรกระจายและเกิดการปนเปอนทั้งในบริเวณพื้นดินและแหลงน้ําตางๆในบริเวณใกลเคียง
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4.6.2 ผลกระทบจากการใชถานหิน
การนําถานหินมาใชประโยชน ดังที่ไดกลาวไปแลววาสวนใหญจะถูกนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาและในอุตสาหกรรมตางๆ ถานหินเมื่อถูกทําใหเกิดการเผาไหม
จะปลอยกาซตางๆ ที่เปนมลพิษทางอากาศ ทั้งที่อยูในรูปของละอองธุลี (particulate matters) และ
อยูในรูปของออกไซดของกาซตางๆ มากมายเชน ซัลเฟอรออกไซด (SO2) ไนโตรเจนออกไซด
(NOx) เปนตน อันเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณตางๆ ที่สงผลโดยตรงตอมนุษยและบรรยากาศ
ของโลก เชน การเกิดฝนกรด ปรากฏการณกาซเรือนกระจก เปนตน
4.6.2.1 ภาวะฝนกรด (acid rain) เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพทุกชนิดรวมทั้งถานหิน
เมื่อมีการเผาไหมจะมีการปลอยกาซจําพวก ซัลเฟอรไดออกไซด และ ไนตรัสออกไซด ออกสูช ั้น
บรรยากาศ เมื่อกาซเหลานี้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับโมเลกุลของไอน้ําและออกซิเจนในอากาศจะกลาย
เปนกรดซัลฟวริก (H2SO4) และกรดไนทริก (H2NO3) ซึ่งจะเกาะตัวเขากับโมเลกุลของฝน ฝุนหรือ
หิมะ แลวตกลงสูพื้นโลก
4.6.2.2 ปรากฏการณกาซเรือนกระจก (greenhouse effect) การเผาไหมของพวก
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพทุกชนิด
นอกจากจะมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดและไนตรัส
ออกไซดแลวยังมีกาซจําพวกคารบอนไดออกไซด มีเทน และโอโซน ถูกปลอยออกมาดวย ซึ่งกาซ
เหลานี้เปนสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกรอน (global warming) ผานทางปรากฏการณกาซ
เรือนกระจก โดยเฉพาะอยางยิ่งคารบอนไดออกไซดซึ่งถูกปลอยออกสูชั้นบรรยากาศโลกประมาณ
6 พันลานตันตอป (The Environment Literacy Council. 2004. On-line) ปรากฏการณเหลานี้
เกิดขึ้นเพราะเมื่อแสงจากดวงอาทิตยแผรังสีลงมายังโลกในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งเปนคลื่น
สั้นจะสามารถทะลุผานชั้นบรรยากาศของโลกมาได ทําใหพื้นผิวทุกสวนของโลกดูดซับเอาพลังงาน
จากการแผรังสีนี้ไว แตในขณะที่พนื้ ผิวของโลกมีการคายความรอนออกมาจะอยูในรูปของพลังงาน
ความรอนซึ่งเปนคลื่นยาว ทําใหโมเลกุลของกาซตางๆ รวมถึงโมเลกุลของไอน้ําซึ่งมีอยูในชั้น
บรรยากาศ จะดูดซับเอาพลังงานความรอนที่โลกปลอยออกมาไว ทําใหความรอนไมสามารถออก
ไปสูนอกชั้นบรรยากาศของโลกได จึงทําใหอุณหภูมิของโลกรอนขึ้น
4.6.2.3 หมอกควัน (smog) เปนปญหาทางดานสภาพอากาศที่มักเกิดขึน้ ในแหลง
ชุมชน ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางสารมลพิษตางๆ ที่มีอยูในอากาศกับแสงอาทิตยกอใหเกิดเปน
ลักษณะของหมอกควันซึ่งสามารถแบงเปน 2 ชนิด คือ
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(1) หมอกควันแบบซัลฟวรัส (sulfurous smog) หรือที่เรียกวาหมอกเทา
(gray-air smog) เปนหมอกควันทีพ่ บมากในบรรดาเมืองอุตสาหกรรมที่มีสภาพอากาศหนาวและมี
ความชื้นสูง เชน นิวยอรก ลอนดอน เปนตน สาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการใชถาน
หินหรือเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพอื่นๆ เปนเชื้อเพลิง แลวมีการปลอยของเสียทั้งพวกอนุภาคและ
กาซตางๆ ออกมาโดยเฉพาะพวกกาซซัลเฟอรออกไซด หมอกควันประเภทนี้จะยิง่ เห็นไดชัดเจน
มากในชวงฤดูหนาว เพราะมีการใชเชื้อเพลิงมากขึ้นและเปนชวงที่มีความชื้นสูง
(2) หมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล (photochemical smog) หรือที่เรียกวา
หมอกน้ําตาล (brown-air smog) เปนหมอกควันที่เกิดจากการปลอยมลพิษจากเครื่องยนตตางๆ หรือ
โรงไฟฟา ซึ่งสวนใหญจะเปนพวกกาซคารบอนมอนอกไซด ไนโตรเจนออกไซด และพวกไฮโดร
คารบอนตางๆ เมื่อกาซเหลานี้เกิดปฏิกิรยิ าเคมีกับแสงอาทิตย จะกอใหเกิดมลพิษไดแก โอโซน
(ozone) เปนตน หมอกควันลักษณะนี้มกั เกิดในพื้นที่ที่มสี ภาพอากาศอบอุนถึงแหง

4.7 การกําจัดสิ่งเจือปนในถานหิน
ถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิงที่ใชกันมากและมีปริมาณมากพอใหใชกนั อีกนับรอยป ดังนั้น
เพื่อเปนการลดปญหาการเกิดมลพิษจากถานหิน จึงไดมีการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําเหมือง การจัดการถานหินกอนนํามาใช และการใชประโยชนถานหิน โดย
ใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกวาเทคโนโลยีถานหินสะอาด (clean
coal technology) กระบวนการของเทคโนโลยีนี้สามารถทําไดทั้ง 3 ขั้นตอนคือ กอนการเผาไหม
ขณะเผา และหลังการเผา (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. 2547ข. ออน-ไลน) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.7.1 เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม
เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม (pre-combustion) นี้ เปนการทํา
ความสะอาดถานหินในขั้นตอนกอนการเผาไหม ซึ่งอาจเรียกขั้นตอนนี้วาการปรับระดับถานหิน
(coal upgrading) เพื่อลดปริมาณขี้เถาและกํามะถันที่ปะปนอยูใ นถานหิน ในขณะเดียวกันจะเปน
การเพิ่มคาความรอนของถานหินดวย การทําความสะอาดกอนการเผาไหมนี้มีดว ยกัน 3 วิธี คือ
4.7.1.1 การทําความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (physical cleaning) เปนการกําจัด
สิ่งเจือปนประเภท ฝุนละออง ดิน หิน และสารประกอบพวกกํามะถันอนินทรีย ซึ่งมีเหล็กเปน
สวนประกอบ เชน ไพไรติกซัลเฟอร (pyritic sulfur) เปนตน โดยมีวิธีการคือนําถานหินมาบดใหมี
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ขนาดเล็กกวาขนาดของฝุนผงแลวลางผานน้ํา โดยอาศัยหลักการความแตกตางของความหนาแนน
ของถานหินกับสารเหลานี้ จะทําใหสิ่งเจือปนตางๆ ที่ไมตองการจะถูกแยกออกจากเนื้อถานหิน ซึง่
วิธีนี้จะทําใหไพไรติกซัลเฟอรถูกกําจัดออกไดประมาณรอยละ 90 นอกจากนีย้ ังมีวิธีทาํ ความสะอาด
ถานหินทางกายภาพอีกวิธหี นึ่งเรียกวาการลอยผานปลอง (column flotation) เปนการทําความ
สะอาดถานหิน โดยอาศัยความแตกตางของคุณสมบัติทางเคมีของถานหินซึ่งมีความสามารถในการ
ยึดติดกับฟองอากาศไดแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อใหฟองอากาศเคลื่อนที่ผานผงถานหินและน้ําซึ่งบรรจุ
ในอุปกรณที่เรียกวาปลอง (column) ผงถานหินจะติดขึ้นไปกับฟองอากาศ ทิ้งใหสิ่งเจือปนตางๆ
รวมทั้งไพไรติกซัลเฟอร จมอยูในบริเวณสวนลาง
4.7.1.2 การทําความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (chemical cleaning) เปนการใช
สารเคมีเขาไปทําปฏิกิริยากับผงถานหิน ซึ่งสารเคมีดังกลาวมีคุณสมบัติในการกําจัดพวกสิ่งเจือปน
ตางๆ ที่ไมสามารถกําจัดโดยวิธีทางกายภาพได
4.7.1.3 การทําความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ (biological cleaning) วิธีนี้เปน
เทคโนโลยีที่ยงั คอนขางใหม โดยใชสิ่งมีชวี ิตเล็กๆ จําพวกแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด ซึ่งตองการ
กํามะถันเปนอาหารเขาไปชวยในการกําจัดกํามะถันในถานหิน และสามารถนําสิ่งมีชีวิตเหลานี้มา
ทําการเพาะเลีย้ งเพื่อสกัดเอาเอนไซนที่ใชสําหรับการยอยสลายกํามะถันมาใช เพื่อเรงกระบวนการ
กําจัดกํามะถันในถานหินได
4.7.2 เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะเผาไหมหรือเมื่อนําไปใชประโยชน
เทคโนโลยีตางๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชในกระบวนการเผาไหมถานหินหรือ
ในขณะที่นําถานหินไปใชประโยชนมีดว ยกันหลายอยางเชน
เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะ
เผาไหม เทคโนโลยีถานหินสะอาดโดยการแปรรูป และเทคโนโลยีสังเคราะหเชื้อเพลิงสะอาด ซึ่ง
แตละเทคโนโลยีจะชวยลดปริมาณสิ่งเจือปนตางๆ โดยเฉพาะกํามะถันในถานหินลงไดเปนอยางดี
4.7.2.1 เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะเผาไหม เปนเทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับ
ระบบการเผาไหมถานหิน
โดยการปรับปรุงเตาเผาและหมอไอน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เผาไหมถานหินและลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม ซึ่งเทคโนโลยีในกลุมนี้ไดแก
(1) เทคโนโลยีการเผาเชื้อเพลิงที่เปนผง (pulverized fuel combustion,
PFC) เปนวิธีการเผาไหมถานหินซึ่งถูกบดอยางละเอียดแลวพนเขาไปในเตาเผาพรอมอากาศ เมื่อ
ถานหินติดไฟจะใหพลังงานความรอนแกหมอไอน้ํา และไอน้ําจะไปหมุนกังหันของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟาได
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(2) เทคโนโลยีการเผาสภาพของไหล (fluidized bed combustion, FBC)
เปนวิธีการเผาไหมถานหินทีบ่ ดอยางละเอียดผสมกับหินปูน
แลวพนเขาไปในหมอไอน้ําพรอม
อากาศรอน ถานหินและหินปูนที่พนเขาไปจะแขวนลอยอยูในคลื่นอากาศรอนโดยมีลักษณะคลาย
ของเหลวเดือด
ขณะที่ถานหินเผาไหมหินปูนจะทําหนาที่คลายฟองน้ําดักจับกํามะถันที่เกิดขึ้น
ความรอนที่เกิดจากการเผาไหมถานหินจะถูกนํามาตมน้ําทําใหเกิดเปนไอน้ําเพื่อไปหมุนกังหันของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา กระบวนการนี้สามารถลดปริมาณกํามะถันที่จะถูกปลอยออกมาจากการเผาไหม
ไดมากถึงรอยละ 90
(3) เทคโนโลยีการเผาสภาพของไหลภายใตความดัน (pressured fluidized
bed combustion, PFBC) เปนการเผาไหมถานหินแบบเดียวกับการเผาสภาพของไหล โดยอยูภายใต
ความดันสูง พลังงานความรอนที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชผลิตไอน้ําเพื่อขับกังหันไอน้าํ สวนกาซรอน
ที่ไดจะมีแรงดันและอุณหภูมสิ ูงสามารถนําไปขับกังหันกาซ เพื่อผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาแบบผลิต
ไฟฟารวมได
4.7.2.2 เทคโนโลยีถานหินสะอาดโดยการแปรรูป (coal conversion) เปน
เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อแปรรูปถานหินใหเปนกาซเชือ้ เพลิง (coal gasification) หรือเชื้อเพลิง
เหลวจากถานหิน (coal liquefaction) โดยแตละเทคโนโลยีจะมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) เทคโนโลยีแปรรูปถานหินใหเปนกาซเชื้อเพลิง (coal gasification
technology, CGT) เปนกระบวนการทีท่ ําใหถานหินเกิดปฏิกิริยากับกาซออกซิเจนหรืออากาศและ
ไอน้ํา ภายใตอุณหภูมิและความดันสูงซึ่งจะไดกาซเชื้อเพลิงออกมา ประกอบดวยไฮโดรเจนและ
คารบอนไดออกไซดเปนสวนใหญ กาซเชื้อเพลิงที่ไดจะถูกนํามาทําใหสะอาดโดยการกําจัดมลพิษ
กอนที่นําไปใช กาซเชื้อเพลิงที่ไดนี้นอกจากนํามาใชเปนเชื้อเพลิงแลว อาจนําไปใชเปนสารตั้งตน
ในการสังเคราะหแอมโมเนีย เมทานอล หรือกาซไฮโดรเจนได
(2) เทคโนโลยีเชื้อเพลิงเหลวจากถานหิน (coal liquefaction technology,
CLT) เปนการแปรรูปถานหินใหอยูใ นรูปของเชื้อเพลิงเหลว (liquid fuel) โดยมีการแยกคารบอน
ออก (carbonization) หรือการเติมไฮโดรเจนเขาไป (liquefaction) เชือ้ เพลิงเหลวทีไ่ ดจากถานหิน
สามารถนํามากลั่นในขบวนการกลั่นน้ํามันจะไดน้ํามันสําหรับรถยนตและผลิตภัณฑอื่นๆ จําพวก
พลาสติก และสารละลายตางๆ
4.7.2.3 เทคโนโลยีสังเคราะหเชื้อเพลิงสะอาด (dimethyl ether, DME) เปน
เทคโนโลยีที่ทําใหมีการใชถานหินที่สะอาดและประหยัด ซึ่งเปนการนําเอากาซมีเทนที่ไดมาจาก
การทําเหมืองถานหินมาทําการเผาไหมกบั ออกซิเจน โดยมีการหมุนเวียนนําเอาไอน้ําและคารบอน
ไดออกไซดมาใชใหมในกระบวนการเผาไหมนี้ กาซที่ไดจะมีคุณสมบัตคิ ลายกาซปโตรเลียมเหลว
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4.7.3 เทคโนโลยีถานหินสะอาดหลังการเผาไหม
เทคโนโลยีถานหินสะอาดหลังการเผาไหม (post-combustion) นี้ เปนการกําจัด
มลพิษที่เกิดขึน้ จากการเผาไหมถานหิน กอนที่จะถูกปลอยออกสูสภาพแวดลอม ซึ่งมีทั้งที่อยู ใน
รูปของฝุนละอองตางๆ และกาซ เทคโนโลยีที่นํามาใชแกปญหาในขัน้ ตอนนี้ไดแก
4.7.3.1 การกําจัดฝุนละออง เมื่อถานหินถูกเผาไหมจะมีฝุนละอองตางๆ เกิดขึ้นใน
กระบวนการ ดังนั้นเพื่อเปนการกําจัดฝุนละอองดังกลาว จะมีการใชอุปกรณสําหรับการดักจับ
ฝุนละอองที่เกิดนี้ ซึ่งโดยทัว่ ที่ใชกันอยู ไดแก
(1) เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา (electrostatic precipitator) เปนการกําจัดฝุน
ละอองโดยใชหลักการไฟฟาสถิตย เมื่อฝุนละอองเคลื่อนที่ผานสนามไฟฟาจะทําใหฝุนละอองมี
ประจุไฟฟา และเมื่อเคลื่อนที่ผานเขาไปยังถังเก็บ ซึ่งมีประจุไฟฟาขั้วตรงขามกับฝุนละอองๆ ก็จะ
ถูกดูดใหติดกับแผนรวบรวม (collector plates) ที่อยูภ ายในถังเก็บฝุน ระบบนี้ถือวามีประสิทธิภาพ
สูงมากในการดักจับฝุน
(2) เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (cyclone Separator) เปนอุปกรณที่ใช
ในการแยกฝุนละอองออกจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน โดยใชหลักของแรงเหวีย่ งเพื่อให
กาซซึ่งมีฝุนละอองผสมอยูเกิดการหมุนตัว จะทําใหฝนุ ละอองซึ่งมีน้ําหนักมากกวารวมตัวกันและ
ถูกแยกออกมา
(3) เครื่องกรองฝุนแบบถุง (bag filter) เปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัว
กรองแยกฝุนละอองออกจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน
4.7.3.2 การกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปนกระบวนการกําจัดกาซซัลเฟอรได
ออกไซดที่ถูกปลอยออกมาพรอมกาซทิ้งหลังการเผาไหม โดยการฉีดสวนผสมของน้ํากับหินปูนเขา
ไปทําปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ผสมอยูในกาซทิ้งนั้น ผลของปฏิกิริยาดังกลาวจะทําให
เกิดการรวมตัวและตกตะกอนเปนยิบซัม ซึง่ เปนสารประกอบที่สามารถนํามาใชประโยชนได
4.7.3.3 การกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซด เปนกระบวนการกําจัดกาซไนโตรเจน
ออกไซดที่ถูกปลอยออกมาพรอมกาซทิ้งหลังการเผาไหม โดยการใชแอมโมเนียเขาไปทําปฏิกิริยา
กับกาซไนโตรเจนออกไซด ผลของปฏิกิริยาจะเกิดเปนไนโตรเจนและน้ํา
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4.8 ถานหินกับประเทศไทย
การสํารวจถานหินในประเทศไทยไดดําเนินการเปนครัง้ เมื่อประมาณป พ.ศ. 2440 เปน
การสํารวจแหลงถานหินที่บริเวณบานปูดํา อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยบริษัทถานหินศิลา
กระบี่ ซึ่งในขณะนัน้ การพัฒนาดานเทคโนโลยีและความตองการใชถานหินยังไมมากนัก การทํา
เหมืองถานหินจึงยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร จนกระทั่งรัฐบาลมีการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2510 ทําใหมีการใชถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
ถานหินที่มีการสํารวจพบมากในประเทศไทยประมาณรอยละ 99 เปนถานหินประเภท
ลิกไนตซึ่งมีคุณภาพคอนขางต่ํา โดยมีถานหินประเภทซับบิทูมินัสและบิทูมินัสอยูบ าง ยกเวนทีพ่ บ
ที่เหมืองนาดวง จังหวัดเลย และเหมืองนากลาง จังหวัดอุดรธานี เปนถานหินประเภทแอนทราไซต
ซึ่งมีคุณภาพสูง แตมีปริมาณไมมากนัก
แหลงถานหินในประเทศไทยที่สํารวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณี
สวนใหญอยูทาง
ภาคเหนือและในภาคใตบางบางสวน แหลงถานหินที่ใหญที่สุดและมีการผลิตมากที่สุดคือ เหมือง
แมเมาะ จ.ลําปาง โดยมีปริมาณสํารองกวารอยละ 90 ของปริมาณถานหินสํารองทัง้ ประเทศ ซึ่งถาน
หินทั้งหมดถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา แหลงถานหินในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน
2 กลุม คือ แหลงถานหินที่ถูกเปดเปนเหมืองถานหินแลว และแหลงถานหินทีย่ ังไมถูกพัฒนา แหลง
ถานหินที่ถูกเปดเปนเหมืองถานหินแลวมีจํานวน 14 แหง มี 6 แหงที่ไดหยุดผลิตเปนการชั่วคราว ดัง
แสดงในตารางที่ 4.2 และยังคงเปดดําเนินการอยู 8 แหง มีปริมาณสํารองรวมประมาณ 1,335 ลาน
ตัน ณ สิ้นป พ.ศ. 2545 ซึ่งสวนใหญอยูภ าคเหนือของประเทศไทยดังแสดงในตารางที่ 4.3 สวน
แหลงถานหินที่ยังไมถูกพัฒนาเปนเหมืองมีจํานวน 30 แหง มีปริมาณสํารองประมาณ 804 ลานตัน
ดังแสดงไวในตารางที่ 4.4 ซึ่งโดยสรุปในปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณสํารองถานหินรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2,139 ลานตัน
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ตารางที่ 4.2 แสดงแหลงถานหินในประเทศไทยที่หยุดการผลิตชั่วคราว
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อแอง
บอหลวง
แมตีบ
แมตื่น
กันตัง
นาดวง
นากลาง

สถานที่
อําเภอ
ฮอด
งาว
แมระมาด
กันตัง
นาดวง
นากลาง

จังหวัด
เชียงใหม
ลําปาง
ตาก
ตรัง
เลย
อุดรธานี

ปริมาณสํารอง (ลานตัน)
ผลิตไปแลว คงเหลือ
1.378
NA
0.885
10.115
0.320
0.900
0.010
NA
0.154
NA
0.006
NA

ที่มา (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. 2547ค. ออน-ไลน)
ตารางที่ 4.3 แสดงแหลงถานหินในประเทศไทยที่ยังคงดําเนินการผลิต

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สถานที่

ปริมาณสํารอง (ลานตัน)

ชื่อแอง

อําเภอ

จังหวัด

ผลิตแลว

คงเหลือ

นาฮอง
แมทาน
แมเมาะ
ลี้
เชียงมวน
แมละเมา
หนองหญาปลอง
กระบี่

แมแจม
สบปราบ
แมเมาะ
ลี้
เชียงมวน
แมสอด
หนองหญาปลอง
เมือง

เชียงใหม
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
พะเยา
ตาก
เพชรบุรี
กระบี่

2.492
20.122
209.171
37.153
1.962
1.193
1.286
8.281

NA
15.727
1,196.435
NA
NA
0.436
0.435
111.718

ที่มา (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. 2547ค. ออน-ไลน)
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ตารางที่ 4.4 แสดงแหลงถานหินสํารองในประเทศไทยซึ่งยังไมไดดําเนินการผลิต

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

สถานที่
ชื่อแอง
เวียงแหง
ฝาง
สันปาตอง
บอสลี
ปาย
วังเหนือ
งาว
แจหม/เมืองปาน
แมจาง
หางฉัตร
แมทะ
เชียงมวน
นาทราย
แมระมาด
แมละเมา
พบพระ
อุมผาง/ปะละทะ

อําเภอ

ปริมาณสํารอง
จังหวัด

เวียงแหง
เชียงใหม
ฝาง
เชียงใหม
สันปาตอง
เชียงใหม
ฮอด
เชียงใหม
ปาย
แมฮองสอน
วังเหนือ
ลําปาง
งาว
ลําปาง
แจหม
ลําปาง
แมเมาะ, แมทะ
ลําปาง
หางฉัตร
ลําปาง
แมทะ
ลําปาง
เชียงมวน
พะเยา
ลี้
ลําพูน
แมระมาด
ตาก
แมสอด
ตาก
พบพระ
ตาก
อุมผาง
ตาก
เมือง, สูงเมน, เดนชัย,
แพร
แพร
รองกวาง, สอง
บึงสามพัน
บึงสามพัน
เพชรบูรณ
วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
เพชรบูรณ
หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง
เพชรบุรี
หนองพลับ
หัวหิน
ประจวบคีรีขนั ธ
สินปุน
ทุงใหญ
นครศรีธรรมราช
เคียนซา
เคียนซา
สุราษฎรธานี

(ลานตัน)
34.124
NA
NA
0.667
0.366
21.160
50.690
41.047
5.003
28.260
55.065
17.989
5.270
72.170
46.366
7.040
19.236
0.403
NA
2.620
12.256
2.786
16.428
40.000
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ลําดับ
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชื่อแอง
สะบายอย
กันตัง
แมใจ
แมแจม
พาน
เสริมงาม

สถานที่
อําเภอ
สะบายอย
กันตัง
แมใจ
แมแจม
พาน
เสริมงาม

จังหวัด
สงขลา
ตรัง
พะเยา
เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง

ปริมาณสํารอง
(ลานตัน)
254.890
10.260
5.360
16.040
26.610
12.040

ที่มา (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ. 2547ค. ออน-ไลน)

4.9 บทสรุป
ถานหินเปนแหลงพลังงานซากดึกดําบรรพ ที่เกิดจากซากพืชที่สะสมอยูในลุมน้าํ หรือ
แองน้ําตางๆ และถูกทับถมโดยตะกอนนับเปนเวลาหลายรอยลานป ภายใตองคประกอบดานสภาพ
อากาศ ลักษณะของพื้นที่ ระดับความลึกทีซ่ ากพืชถูกปดทับ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ความรอน
และความกดดันที่เหมาะสม ทําใหซากพืชเหลานั้นกลายเปนถานหิน โดยทั่วไปถานหินถูกแบงเปน
4 ประเภท โดยพิจารณาจากความแตกตางของคาความรอน คาความชื้น ปริมาณกํามะถันและ
ปริมาณขี้เถา ซึ่งเรียงลําดับตามคุณภาพจากมากไปนอยไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส
และลิกไนต ถานหินสวนใหญถูกใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา สวนที่เหลือถูกใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ เนื่องจากถานหินมีสารที่เปนมลพิษเจือปนอยูคอนขางมากตามแตชนิดของถาน
หิน ดังนั้นการใชประโยชนจากถานหินจึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมหลายอยางประการ เชน
การเกิดฝนกรด ปรากฏการณกาซเรือนกระจก เปนตน อยางไรก็ตามในปจจุบนั ไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เรียกวาเทคโนโลยีถานหินสะอาดขึ้นเพื่อชวยลดมลพิษจากถานหิน โดยเทคโนโลยีนี้
ถูกประยุกตใชตั้งแตในกระบวนการการทําเหมือง การจัดการถานหินกอนนํามาใช และการใช
ประโยชนถานหิน อันจะเปนการทําใหการใชประโยชนจากถานหินมีความปลอดภัยมากขึ้น และ
ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมลงได
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4.10 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายถึงรูปแบบของกระบวนการเกิดถานหิน
2. จงบอกถึงองคประกอบในการกําเนิดถานหิน
3. จงอธิบายถึงกระบวนการเกิดถานหิน
4. จงอธิบายถึงขั้นตอนการเกิดถานหิน
5. จงบอกถึงประเภทของถานหินที่จาํ แนกโดยระบบสมาคมทดสอบและวัสดุแหงสหรัฐอเมริกา
6. จงอธิบายถึงลักษณะของถานหินที่จําแนกโดยระบบสมาคมทดสอบและวัสดุแหงสหรัฐอเมริกา
7. จงบอกถึงวิธีการสํารวจถานหินมาพอสังเขป
8. จงอธิบายถึงการทําเหมืองถานหินมาพอสังเขป
9. จงบอกถึงผลกระทบจากการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
10. จงกลาวถึงเทคโนโลยีถานหินสะอาดมาพอสังเขป
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