COAL FACTSHEET #1

เรื่องสกปรกของถ่านหิน

ผลกระทบของถ่านหินต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของเรากำ�ลังเสพติดถ่านหิน ถ่านหินทำ�ลายชีวติ และ
สร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมิอาจฟืน้ คืนได้ ในแต่ละปี
ผูค้ นนับแสนคนเสียชีวติ จากมลพิษของถ่านหิน มากกว่าล้านคนทัว่
โลกทนทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืด หัวใจวาย ต้องรักษาตัวในโรง
พยาบาลและต้องหยุดงาน(1) ผูค้ นทีต่ อ่ ต้านถ่านหินต้องเผชิญหน้า
กับความรุนแรงและการกดขี่
มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึน้ อีก 1,200 แห่งทัว่ โลก หาก
โรงไฟฟ้าทัง้ หมดถูกสร้างขึน้ สารพิษปริมาณมหาศาลจะปล่อยออก
สูอ่ ากาศและน้�ำ ของเรา อีกทัง้ ยังยืดเวลาให้ถา่ นหินทำ�ร้ายสุขภาพ
มนุษย์ตอ่ ไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากโรง
ไฟฟ้าเหล่านีย้ งั นำ�เราไปสูห่ ายนะของสภาพภูมอิ ากาศ เป็นเหตุให้
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ผิวโลกเพิม่ ขึน้ กว่า 5 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2100 (2)
การขยายตัวของการเคลื่อนไหวทั่วโลกกำ�ลังกดดันให้รัฐบาลและ
สถาบันหลายแห่งดำ�เนินการ เพือ่ ให้เราลดละเลิกการพึง่ พาถ่านหิน
ในสหภาพยุโรปมีการระงับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่
ในแผน 109 แห่ง เมือ่ ปีทแ่ี ล้ว (2014) รัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้สร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินขึน้ มาใหม่ใน 3 พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสำ�คัญรอบเมือง
ปักกิง่ เซีย่ งไฮ้ และกว่างโจว ซึง่ มีก�ำ ลังผลิตไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 30
จากกำ�ลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชน
จีน กลุม่ ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ลม้ แผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ลง 179 แห่ง และโรงไฟฟ้ากว่า 165 แห่งอยูใ่ นรายการทีต่ อ้ งปลด
ระวาง
สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารยุโรป
เพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนา (EBRD) ธนาคารเพือ่ การลงทุนแห่งยุโรป
(EIB) ได้มนี โยบายจำ�กัดหรือยกเลิกการให้เงินกูเ้ พือ่ สร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปหลายประเทศยุตกิ าร

สนับสนุนทางการเงินต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ
โดยยกเว้นบางกรณี
ในขณะทีก่ ารเคลือ่ นไหวเพือ่ ยุตถิ า่ นหินกำ�ลังขยายตัว อุตสาหกรรม
ถ่ า นหิ น ก็ ไ ม่ ล ดละความพยายามในการผลั ก ดั น การทำ � เหมื อ ง
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน เราจำ�เป็นต้องร่วมมือกันเพือ่ ยุตยิ คุ
ถ่านหิน

ภาพรวมถ่านหิน
ถ่านหินมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก : 41%
ถ่านหินมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากภาคพลังงาน : 72%
สัดส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะต้องคงอยู่ใต้ดิน
เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ : 72%
การผลิตถ่านหินทั่วโลก (2012) : 7,830 ล้านตัน
การขยายตัวของความต้องการใช้ถ่านหินที่คาดการณ์
ในปี ค.ศ. 2018 : 2.3
ประเทศผูส้ ง่ ออก
อันดับสูงสุด:

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา

ประเทศผูน้ �ำ เข้า
ประเทศที่ใช้ถา่ นหิน
ถ่านหินอันดับสูงสุด:
อันดับสูงสุด:
จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย
เกาหลีใต้

จีน สหรัฐอเมริกา
อินเดีย ญีป่ นุ่ รัสเซีย
แอฟริกาใต้

ผลกระทบจากถ่านหินตั้งเเต่ต้นจนจบ
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ ถ่านหินสร้างมลพิษต่ออากาศทีเ่ ราหายใจ น้�ำ ทีเ่ ราดืม่ และผืนดินทีเ่ ราอาศัยอยู่ ในส่วนนีจ้ ะอธิบายสัน้ ๆ เกีย่ วกับผล
กระทบของเหมืองถ่านหิน การเตรียมถ่านหิน การขนส่งและการเผาไหม้ถา่ นหิน
1. เหมืองถ่านหิน
พื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่และพื้นที่อุดมสมบูรณ์ถูกกวาดล้างและชุมชนถูก
บังคับให้ออกไปจากทีอ่ ยูเ่ พือ่ สร้างเหมืองถ่านหิน น้�ำ อาจจะถูกดึงออก
มาจากพืน้ ดินเพือ่ เปิดชัน้ ถ่านหิน ทำ�ให้ระดับน้�ำ ใต้ดนิ ลดลงและส่งผลต่อ
การใช้น�ำ้ ในภาคเกษตร ภาคครัวเรือน พรรณพืชและสัตว์ปา่ หินทีถ่ กู ขุด
จะถูกทิง้ ไว้เป็นกองมหึมารอบเหมือง โลหะหนักและแร่ธาตุทต่ี ดิ อยูบ่ น
กองหินจะถูกชะล้างเมือ่ สัมผัสกับน้�ำ และอากาศและสามารถทำ�ให้น�ำ้ ผิว
ดินและน้�ำ ใต้ดนิ ปนเปือ้ น

กองไว้ ทำ�ให้ฝนุ่ ถ่านหินฟุง้ กระจายมากขึน้ ไปอีก ประชากรทีอ่ าศัยอยู่
ใกล้โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ทส่ี ดุ ในนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ได้รบั
ความทุกข์ทรมานจากการปล่อยฝุน่ ละอองอันเป็นต้นเหตุให้ระดับมลพิษ
ทางอากาศสูงกว่ามาตรฐานทีร่ ฐั บาลกำ�หนด การสัมผัสกับฝุน่ ละออง
ถ่านหินขนาดเล็กเพิม่ ความเสียงต่อการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร อีกทัง้
ทำ�ให้เกิดโรคหัวใจวายและโรคหอบหืด

4. กระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน

ถ่านหินเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าทีน่ า่ สะพรึงกลัวทีส่ ดุ
ในโลก ถ่านหินคร่าชีวติ ผูค้ นถึง 280,000 คน ต่อ
ผู้คนจำ�นวนมากกว่า
1,000 เทราวัตต์ชว่ั โมงของการผลิตไฟฟ้า(5) ใน
ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ท่ี
350,000 คนทั่วโลก
ติดตั้งบนหลังคาเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต
ตายก่อนกำ�หนดใน
150 คน และ 440 คนต่อ 1,000 เทราวัตต์ตอ่
แต่ละปี
ชัว่ โมงตามลำ�ดับ
การเผาไหม้ถา่ นหินปล่อย
มลพิ ษ ทางอากาศที่รุน แรงซึ่ง แพร่ ก ระจายไป
เนื่องจากมลพิษทาง
หลายร้อยกิโลเมตร
มลพิษรวมถึงฝุน่ ละออง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ออกไซด์ของไนโตรเจน
อากาศจากโรงไฟฟ้า
คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และสารหนู(6) มลพิษ
ถ่านหินและ
บางตัวที่กล่าวมานี้ทำ�ปฏิกิริยาในอากาศก่อให้
กว่าล้านคนต้องทนทุกข์ เกิดโอโซนและฝุน่ ละอองขนาดเล็กมาก การ
ทรมานจากการเจ็บป่วย สัมผัสกับมลพิษเหล่านี้สามารถทำ�ลายระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
อย่างร้ายแรง
ประสาท เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็นโรคมะเร็ง
ปอดการอุดตันของเส้นโลหิตทีไ่ ปเลีย้ งสมอง โรค
หัวใจ ระบบทางเดินหายใจบกพร่องเรือ้ รัง และการติดเชือ้ ในระบบทาง
เดินหายใจ เด็ก คนสูงวัย สตรีมคี รรภ์และคนทีส่ ขุ ภาพไม่ดจี ะเป็นผูท้ ไ่ี ด้
2. การเตรียมเเละการล้างถ่านหิน
รับความทุกข์ทรมานมากทีส่ ดุ การปล่อยซัลเฟตและไนเตรด เป็นเหตุให้
หลังจากทีถ่ า่ นหินถูกขุดจากเหมือง จะถูกเตรียมเข้าสูก่ ระบวนการเผา เกิดฝนกรดซึง่ จะทำ�ลายลำ�ธาร ป่าไม้ พืชผลทางการเกษตรและดิน
ไหม้ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามปกติถา่ นหินจะถูกบด ล้างด้วยน้�ำ และสาร
่งแวดล้อม
เคมีอน่ื ๆ เพือ่ ลดสิง่ เจือปน เช่น โคลน ซัลเฟอร์และโลหะหนัก จากนัน้ จึง มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กคือความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสิ
(7)
ทำ�ให้แห้ง เป็นทีท่ ราบกันว่าสารเคมีบางชนิดทีน่ �ำ มาใช้ลา้ งเป็นสารก่อ ทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ในโลก เป็นสาเหตุหลักของเกิดโรคมะเร็ง ประเมินว่า
มะเร็งและเชือ่ มโยงกับปัญหาของปอดและหัวใจ น้�ำ ทิง้ ทีเ่ รียกว่า “โคลน อนุภาคของมลพิษทำ�ให้ผคู้ นเสียชีวติ ก่อนกำ�หนด 3 ล้านคนในปี ค.ศ.
ถ่านหิน” จะถูกนำ�มาเก็บไว้ในเขือ่ นกักตะกอน ซึง่ สามารถรัว่ และปน 2010 เมือ่ เทียบกับแหล่งกำ�เนิดอืน่ ๆ ทัว่ โลก โรงไฟฟ้าถ่านหินคือแหล่ง
กำ�เนิดหลักของมลพิษจากฝุน่ ละอองขนาดเล็กมาก
เปือ้ นน้�ำ ผิวดินและน้�ำ บาดาลได้

ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เหมืองถ่านหินต้องทน
ทุ ก ข์ ท รมานจากมลพิ ษ ทางอากาศและน้ำ �
พวกเขาต้องเผชิญกับการลดลงของอายุขัย
เฉลีย่ และอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ ของโรคมะเร็งปอด
โรคหัวใจ โรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
และโรคไต มีความเสีย่ งมากขึน้ ทีห่ ญิงมีครรภ์
จะให้ก�ำ เนิดทารกทีม่ นี �ำ้ หนักแรกเกิดน้อย คน
งานในเหมืองเผชิญกับความเสีย่ ง ต่อสุขภาพ
เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ การระเบิด และเหมืองถล่ม
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คนงานประมาณ
4,000 – 6,000 คนต่อปีเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
จากการทำ�เหมืองใต้ดนิ (3) คนงานในเหมืองยัง
สัมผัสกับไอระเหยของสารพิษจากถ่านหิน ฝุน่
จากถ่านหิน และโลหะทีเ่ ป็นพิษโดยตรง ซึง่
เพิม่ ความเสีย่ งต่อโรคปอดทีร่ นุ แรง เช่น โรค
ปอดจากการประกอบอาชีพ (pneumoconiosis) และโรคปอดฝุน่ ทราย (silicosis)

3. การขนส่ง
การขนส่งถ่านหินโดยใช้รถไฟ รถบรรทุก และเรือ ไม่ได้ถกู นำ�มาพิจารณา
ว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของชุมชนทีอ่ าศัยอยูต่ ามเส้นทางการขนส่ง
รถไฟ รถบรรทุกและเรือบรรทุกถ่านหินปล่อยฝุน่ ถ่านหิน ซึง่ บางครัง้ อยู่
ในระดับทีร่ นุ แรง ทำ�ให้อตั ราการเจ็บป่วยด้านทางเดินหายใจและการ
หมุนเวียนของโลหิตเพิม่ สูงขึน้ (4) ก่อนและหลังการขนส่ง ถ่านหินจะถูก
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โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้นำ้�ปริมาณมหาศาลในกระบวนการหล่อเย็นและการ
สร้างไอน้�ำ ในปีหนึง่ ๆ โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1000 เมกะวัตต์ใช้น�ำ้ มาก
พอกับความต้องการพืน้ ฐานของคน 500,000 คน มีโครงการขนาดยักษ์
สำ�หรับการขยายถ่านหินในจีน อินเดีย และรัสเซียในขณะทีป่ ระชากรกว่า
ร้อยละ 63 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้�ำ (8)
การเผาไหม้ถ่านหินทำ�ให้เกิดของเสียที่เจือปนด้วยสารเคมีเป็นพิษและ
โลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมียม เซเลเนียม ตะกัว่ และปรอท ของเสีย
จากกระบวนการเผาไหม้ถูกกักในเขื่อนเก็บตะกอนหรือหลุมฝังกลบซึ่ง
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1. เหมื
องถานหินกองของเสีย
ยอดเขาถูกขุดออกไป
จากผิวดินและใตดิน

โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ปนเปอนในน้ำ
แมน้ำและลำธาร เกิดมลพิษ
สรางความเสียหายใหชุมชนและสั. ตวปา
การลางถานหินตองใชน้ำจืด

ทำลายปาไมและทำใหชุมชนถูกอพยพ

2.การเตรียมถานหิน

เขื่อนกักเก็บตะกอน

โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ
เจือปนในน้ำ
สรางความเสียหายใหชุมชน
พรรณพืชและสัตวปา
การลางถานหินตองใชน. ้ำจืด

3.การขนสงถานหิน

ฝุนผงถานหินเพิ่มโรคหัวใจและโรคปอด
.

มลพิษทางอากาศสงผลเสียตอหัวใจ
ปอดและระบบประสาท
คารบอนไดออกไซดเปนเหตุใหเกิดโลกรอน
มลพิษ ไดแก ไนโตรเจนออกไซด
ซัลเฟอรไดออกไซด อนุภาค
โอโซน โลหะหนัก และ
คารบอนไดออกไซด

4.การเผาไหมถานหิน

น้ำถูกนำมาใชในระบบน้ำหลอเย็น
อาจเปนเหตุของการขาดแคลนน้ำ
.
และทำลายชีวิตสัตวน้ำ
น้ำรอนที่ปลอยออกมา
ทำลายชีวิตสัตว. น้ำ

หลุมฝLงกลบเถาถานหิน
บอเก็บตะกอน
การรั่วไหลของโลหะหนักและสารพิษอื่น
สรางมลพิษใหกับน้ำ เพิ่มอัตราการเปนโรคมะเร็ง
ความผิดปรกติแตกำเนิด และความบกพรองทาง
ระบบประสาท การรั่วไหลทำรายมนุษยและระบบนิเวศ
ENDCOAL
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บ่อยครัง้ ทีไ่ ม่มกี ารปูรองพืน้ สิง่ ปนเปือ้ นอาจรัว่ ไหลสูพ่ น้ื ดินและน้�ำ ผิวดิน
ทีม่ นุษย์ตอ้ งใช้บริโภค สิง่ นีท้ �ำ ให้เพิม่ อัตราการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการ
แต่ก�ำ เนิด ปัญหาเกีย่ วกับระบบสืบพันธุ์ ผลกระทบต่อระบบประสาท
โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารพิษลงสูแ่ หล่งน้�ำ และลำ�ธารมากกว่าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา ของเสียเป็นพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมี
ปริมาณมากเป็นอันดับสองของกากของเสียที่เป็นพิษในสหรัฐอเมริกา
รองจากขยะเทศบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เถ้าถ่านหินกว่า
140,000 ตันและน้�ำ เสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทีป่ ลดระวางเเล้วรัว่ ไหลสู่
แม่น�ำ้ แดน ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ทำ�ให้น�ำ้ เป็นสีด�ำ ด้วยตะกอนของเสีย
และปนเปือ้ นแหล่งน้�ำ ดืม่
ในขณะที่เครื่องมือควบคุมมลพิษทางอากาศสามารถลดการปล่อยสาร

พิษสูบ่ รรยากาศ สารพิษกลับเปลีย่ นเป็นรูปของของเสียในรูปของแข็ง
หรือของเหลว เถ้าถ่านหินทีก่ องทิง้ ไว้หรือนำ�ไปฝังกลบสามารถเกิดการ
รัว่ ไหลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์และโลหะหนักสูน่ �ำ้ ผิวดินและน้�ำ ใต้ดนิ ได้
การเผาไหม้ของถ่านหินเป็นแหล่งกำ�เนิดหลักของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทัว่ โลก และคิดเป็นร้อยละ 72 ของก๊าซเรือนกระจกในภาคการ
ผลิตไฟฟ้า สิง่ นีท้ �ำ ให้โลกของเราร้อนขึน้ ควบคูก่ นั กับผลกระทบทีเ่ ป็น
หายนะต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรมถ่านหินเสนอ
ว่าสามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทีม่ กี ารดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และมี
ทีก่ กั เก็บใต้ดนิ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและความคุม้ ทุนทางเศรษฐกิจ
ของการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนยังไม่สามารถพิสจู น์ได้ อีกทัง้ ยังดู
เหมือนว่าจะยังคงไม่สามารถใช้การได้จริงในทศวรรษหน้า

การลงทุนในพลังงานสะอาด
เพือ่ ลดการพึง่ พิงถ่านหิน มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราจะต้องมีการลงทุน
ในระบบพลังงานหมุนเวียนทีส่ ะอาดและยัง่ ยืน ก้าวแรกคือการลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และนำ�มาตรการประสิทธิภาพพลังงานมาใช้ องค์กร
พลังงานระหว่างประเทศแนะนำ�ให้ประเทศต่างๆ มุง่ ไปทีก่ ารลดการ
ใช้พลังงานในพืน้ ทีอ่ าคารใหม่และการทำ�น้�ำ ร้อน การติดตัง้ ระบบแสง
สว่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ทใ่ี ช้ในอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหม(่ 9)
พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเทียบ
กับพลังงานแบบเดิม ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนำ�ไปสู่
การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมากขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2008 ราคา
ของแผงโซลาร์ได้ลดลงกว่าร้อยละ 75(10) จากข้อมูลของธนาคารเยอรมัน
ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ทว่ั โลก 19 แห่ง ได้มาถึงจุดทีร่ าคาไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับหรือน้อยกว่าไฟฟ้าทีซ่ อ้ื จากสายส่ง (Grid
parity) โดยไม่ตอ้ งอาศัยเงินสนับสนุน นีร่ วมถึง ชิลี ออสเตรเลีย และ
เยอรมนีส�ำ หรับไฟฟ้าในภาคครัวเรือน และแม็กซิโกกับจีนสำ�หรับตลาด
อุตสาหกรรม(11)

4

ผูเ้ ชีย่ วชาญคาดการณ์วา่ การใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลจะพ้นจุดสูงสุดในปี ค.ศ.
2030 เนือ่ งจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
พลังงานหมุนเวียนได้(12) ในขณะทีต่ น้ ทุนของเชือ้ เพลิงฟอสซิลจะสูงขึน้
เนือ่ งจากข้อจำ�กัดของคาร์บอน ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนจะลดลง
เรือ่ ยๆ การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ประเมินว่าต้นทุนภายนอก
ของถ่านหินตัง้ แต่ตน้ จนจบในสหรัฐอเมริกาอยูร่ ะหว่างประมาณ 3-500
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หากว่าต้นทุนทีแ่ ท้จริงสะท้อนออกมาในราคาของ
ถ่านหิน ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเพิม่ ขึน้ สองหรือสามเท่า นีจ่ ะ
ทำ�ให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยุตลิ งอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
แทนที่จะยึดติดกับพลังงานสกปรกอย่างเช่นถ่านหินมาหลายชั่วอายุคน
รัฐบาลและหน่วยงานด้านไฟฟ้าควรลงทุนในพลังงานหมุนเวียนทีส่ ะอาด
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