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                                                กรีนพีซเปนองคกรรณรงค
อิสระที่ใชวิธีการเผชิญหนาที่สรางสรรค อยางสันติวิธี เพื่อ
เปดโปงปญหาสิ่งแวดลอมทั่วโลก และเพื่อผลักดันใหมีวิธีแก
ปญหาที่จำเปนสำหรับอนาคตสีเขียวและมีสันติภาพ กรีนพีซ
มีสำนักงานตั้งอยูมากกวา 40 ประเทศทั่วโลก ทำงานเพื่อ
ปกปองคุมครองมหาสมุทร ผืนปาด้ังเดิม และสรางอนาคตท่ี
ปราศจากสารพิษ หลีกเลี่ยงวิกฤตโลกรอน ภัยคุกคามจาก
นิวเคลียรและวิศวะพันธุกรรม ต้ังแตป  2514 เปนตนมา กรีนพีซ
เปนเสียงสำคัญในการเคลื่อนไหวรณรงคและยืนหยัดตอตาน
ผลประโยชนทางการเมืองและบรรษัทอุตสาหกรรมท่ีมีอำนาจ
ในการกำหนดนโยบายท่ีสรางภัยคุกคามแกโลกของเรา กรีนพีซ
ยังทำงานรวมกับนักวิทยาศาสตร นักกฎหมาย นักรณรงค 
ผูชำนาญดานนโยบาย และผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร โดย
ผานการวิจัย การใหความสนับสนุน การใหความรูแกสาธารณชน 
การผลักดันนโยบาย และการฟองรองดำเนินคดี 

มีนาคม 2560รายงาน

 เก่ียวกับกรีนพีซ

เกี่ยวกับเดอะเซียราคลับ 

เก่ียวกับองคกรโคลสวอรม 

องคกรโคลสวอรม (CoalSwarm)เปนเครือขายท่ัวโลกท่ีแสวง
หาความรวมมือดานการพัฒนาฐานขอมูลติดตามผลกระทบ
จากโรงไฟฟาถานหินและพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน แผนงาน
ตาง ๆ ขององคกรโคลสวอรม (CoalSwarm) ในปจจุบันประ-
กอบดวยการติดตามและจัดทำแผนที่โครงการที่เกี่ยวของกับ
ถานหินทั้งที่มีอยูและที่กำลังเกิดขึ้นใหมทั่วโลก อาทิ โรงไฟฟา 
เหมือง และโครงสรางพื้นฐาน เปนตน (ภาพ: Google Earth)

เกี่ยวกับปก
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องคกรโคลสวอรม (CoalSwarm)เปนเครือขาย
ท่ัวโลกท่ีแสวงหาความรวมมือดานการพัฒนา
ฐานขอมูลติดตามผลกระทบจากโรงไฟฟาถานหิน

และพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน แผนงานตาง ๆ ขององคกร
โคลสวอรม (CoalSwarm) ในปจจุบันประกอบดวยการติดตาม
และจัดทำแผนที่โครงการที่เกี่ยวของกับถานหินทั้งที่มีอยูและ
ท่ีกำลังเกิดข้ึนใหมท่ัวโลก อาทิ โรงไฟฟา เหมือง และโครงสราง
พื้นฐาน เปนตน

เดอะเซียราคลับ (The Sierra Club) เปนองคกร
ดานส่ิงแวดลอมในระดับรากหญาท่ีใหญท่ีสุดและ
ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกอบดวยสมาชิกและผูสนับสนุนมากกวา 2.4 ลานคน นอก
จากจะใหความชวยเหลือแกผูที่มีภูมิหลังจากทุกพื้นฐานสังคม
ใหเขาใจธรรมชาติและมรดกจากผืนปาแลว เดอะเซียราคลับ 
(The Sierra Club) ยังสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนที่
สะอาด ปกปองสุขภาวะของคนในชุมชน คุมครองสัตวปา และ
อนุรักษพื้นที่ปาที่ยังคงเหลืออยู โดยผานกิจกรรมการเคลื่อน
ไหวในระดับรากหญา การใหความรูแกสาธารณชน การรณรงค
ผลักดันนโยบาย และการดำเนินการตามกฎหมาย

ระบบฐานขอมูลติดตามโรงไฟฟาถานหินทั่วโลก หรือ The 
Global Coal Plant Tracker เปนฐานขอมูลออนไลนซึ่งระบุที่
ตั้ง จัดทำแผนที่ บรรยายคุณลักษณะ และจำแนกโรงไฟฟา
ถานหินทุกแหงที่รับรูวามีอยูในปจจุบันและโครงการสรางโรง
ไฟฟาถานหินแหงใหม ตั้งแต 1 มกราคม 2553 (กำลังผลิต
ต้ังแต 30 เมกะวัตตข้ึนไป) ฐานขอมูลติดตามโรงไฟฟาน้ีไดรับ
การพัฒนาขึ้นโดยองคกรโคลสวอรม (CoalSwarm) โดยจะ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟาถานหินแตละแหงโดยใชขอมูล
จากวิกิเพจ (wiki pages) ท่ีไดรับการออกแบบเพ่ือการติดตาม
ผลในระยะยาว (longitudinal monitoring)  

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูระเบียบวิธีการติดตาม (Tracker 
Methodology) ไดที่ EndCoal.org

เก่ียวกับระบบฐานขอมูลติดตามโรงไฟฟา
ถานหินท่ัวโลก

องคกรโคลสวอรม / เดอะเซียราคลับ / กรีนพีซ



ผูจัดทำรายงาน 
คริสทีน เชียเรอร (Christine Shearer) เปนนักวิจัยอาวุโส
ขององคกรโคลสวอรม (CoalSwarm) นิโคล กิโอ (Nicole 
Ghio) เปนตัวแทนอาวุโสจากโครงการรณรงคเพ่ือการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศของเดอะเซียราคลับ 
(The Sierra Club) ลอรี มิลลิเวอรทา (Lauri Myllyvirta) 
เปนเจาหนาท่ีอาวุโสผูวางแผนรณรงคดานถานหินและมลพิษ
ทางอากาศทั่วโลก ประจำกรีนพีซ ไอคุน ยู (Aiqun Yu) เปน
นักขาวอิสระและนักวิจัยประจำองคกรโคลสวอรม (CoalSwarm) 
เท็ด เนส (Ted Nace) เปนผูอำนวยการองคกรโคลสวอรม 
(CoalSwarm)
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แหลงขอมูลเพ่ิมเติม

 ลิขสิทธ์ิ /การอนุญาตใหเผยแพร

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เฉินซินย่ี (Shen Xinyi) และ หยวนเปาหยิน (Yuan 
Baoyin) แหงกรีนพีซ เอเชียตะวันออก สำหรับงานวิจัยอัน
ทรงคุณคาดานนโยบายและโรงไฟฟาในประเทศจีน  สำหรับ
งานวิจัยเพ่ิมเติมไดรับความอนุเคราะหจากองคกร GreenID, 
Greenpeace Akdeniz, CAN Europe, the Sierra Club, 
และ Kiko Network

รายงานฉบับน้ีอนุญาตใหนำไปทำซ้ำหรือเผยแพรไดไมวาเพียง
บางสวนหรือทั้งหมดและไมวาในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือการศึกษาหรือวัตถุประสงคท่ีไมแสวงหาผลประโยชนโดย
มิตองขออนุญาตจากผูถือลิขสิทธ์ิได หากแตตองอางอิงระบุ
ถึงแหลงที่มาของรายงานฉบับนี้ และมิอนุญาตใหจัดตีพิมพ
เพ่ือขายหรือเพ่ือวัตถุประสงคดานการคาโดยมิไดรับอนุญาต
อยางเปนลายลักษณอักษรจากผูถือลิขสิทธิ์
Copyright © March 2017
by CoalSwarm, Greenpeace USA, and Sierra Club

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟาถานหินที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่เสนอสราง ดู สรุปสถิติโดยคลิก Summary 
Statistics ไดท่ีเว็บไซต EndCoal.org ซ่ึงบรรจุขอมูลมาก
กวา 20 ตารางแสดงผลลัพธจากฐานขอมูลติดตามโรง
ไฟฟาถานหินท่ัวโลก (Global Coal Plant Tracker: GPCT) 
จำแนกตามจังหวัด ประเทศ และภูมิภาค ดู รายงานมากกวา 
20 ฉบับจากฐานขอมูล GCT โดยคลิก Reports ท่ีเว็บไซต 
EndCoal.org หากตองการขอมูลปฐมบทจากฐานขอมูล 
GPCT กรุณาติดตอ Ted Nace (ted@tednace.com)
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Christine Shearer, Nicole Ghio, Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu, and Ted Nace

รายงานจากฐานขอมูลติดตามโรงไฟฟาถานหินท่ัวโลก (Global 
Coal Plant Tracker) โดยองคกรโคลสวอรม (CoalSwarm) พบ
วา ภายหลังทศวรรษแหงการขยายตัวมหาศาลอยางท่ีไมเคยมี
มากอน ในป 2559 มีการพบวา กำลังผลิตของโรงไฟฟาถานหิน
ท่ัวโลกท่ีกำลังพัฒนาโครงการน้ันลดลงอยางเห็นไดชัด โดย
มีสาเหตุหลักจากการเปล่ียนแปลงนโยบายและสภาวะทางเศรษฐ-
กิจในจีนและอินเดีย การลดลงอยางรวดเร็วน้ีเกิดข้ึนในทุกข้ัน
ตอนของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาถานหินไมวาจะเปน 
ระยะการวางแผนกอสราง เร่ิมกอสราง และในระหวางการกอ
สราง โดยมีพัฒนาการท่ีสำคัญดังน้ี

การวางแผนกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินลดลง
รอยละ 48  การเร่ิมการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหิน
ลดลงรอยละ 62 และในระหวางการกอสรางโครงการโรง
ไฟฟาถานหินลดลงรอยละ 19 จนถึงเดือนมกราคม 2560 
กำลังผลิตของโรงไฟฟาถานหินทั่วโลกในขั้นตอนการ
วางแผนมี 570 กิกะวัตต เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม 2559 
ที่มีกำลังผลิตถึง 1,090 กิกะวัตต (โดยทั่วไป โรงไฟฟา
ถานหิน 1 หนวยมีกำลังผลิตไฟฟา 500 เมกะวัตต หรือ 
0.5 กิกะวัตต ซ่ึงโรงไฟฟาถานหินสวนใหญจะมีหนวยผลิต
ไฟฟาตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป)

ในจีนและอินเดีย มีการระงับการกอสรางโครงการโรงไฟฟา
ถานหินมากกวา 100 โครงการรวมกำลังผลิต 69 กิกะวัตต 
อยางไมมีกำหนด ในระดับโลกมีโครงการโรงไฟฟาถานหิน
ในชวงระยะการกอสรางถูกระงับมากกวาโครงการที่ได

การชะลอตัวลงของแผนการกอสรางโครงการโรงไฟฟา
ถานหินท่ัวโลกดังกลาวน้ี นำไปสูความเปนไปไดในการคงไว
ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไมใหสูงเกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกในยุคกอนปฏิวัติอุตสาหกรรม 
การท่ีจะบรรลุขอตกลงปารีส (ท่ีกำหนดเปาหมายในการจำกัด
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกไมเกิน 2 องศาเซลเซียส 
และ 1.5 องศาเซลเซียส) แตจำเปนตองเรงปลดระวางโรง
ไฟฟาถานหินท่ีมีอยูใหเร็วข้ึนกวาเดิม โดยเฉพาะประเทศท่ีมี
การปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุดในอดีตจนถึงปจจุบัน

แมวาจะมีสัญญาณที่ดี แตก็ยังจำเปนตองเดินหนาเพื่อลด
จำนวนโครงการโรงไฟฟาถานหินที่อยูในขั้นตอนพัฒนา
โครงการในเวียดนาม อินโดนีเซีย ตุรกี ญ่ีปุน และอ่ืน ๆ นอก
จากนี้ ความคืบหนาในการชะลอตัวของการกอสรางโครง
การโรงไฟฟาถานหินในประเทศจีนและอินเดียนี้ ยังคงตอง
ไดรับการสนับสนุนใหขยายตอไปอีกในวงกวาง
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กอสรางในชวงปท่ีผานมา นอกจากน้ียังมีการปลดระวาง
โรงไฟฟาถานหินเพ่ิมข้ึนอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน โดย
ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีการปลดระวางไปแลว 64 กิกะวัตต 
โดยเฉพาะในกลุมประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
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กำลังผลิตไฟฟาของโครงการโรงไฟฟาถานหินที่กำลังอยูใน
ระหวางการพัฒนาทั่วโลกลดฮวบลงอยางเห็นไดชัดจากเดือน
มกราคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ดังแสดงในตารางท่ี 1 ทุก
หมวดชี้ใหเห็นถึงการปรับตัวลดลงอยางมาก อาทิ กิจกรรม
กอนการกอสรางลดลงรอยละ 48 เมื่อเริ่มกอสรางลดลงรอย
ละ 62 ระหวางดำเนินการกอสรางลดลงรอยละ 19 และในโครง
การที่เสร็จสิ้นแลวลดลงรอยละ 29
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โครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีกำหนดไวใน
แผนลดจำนวนลง

สาเหตุหลักของการที่โครงการโรงไฟฟาถานหินที่กำหนดไวใน
แผนลดจำนวนลงก็คือ การบังคับใชมาตรการที่เขมงวดอยาง
กวางขวางแบบที่ไมเคยมีมากอนของรัฐบาลจีน โครงการโรง
ไฟฟาถานหินมากกวา 300 กิกะวัตต ไมวาจะอยูในระยะการดำเนิน
การใดๆ ไดถูกระงับการดำเนินการไวกอนจนกวาจะสิ้นสุดแผน
พัฒนา 5 ป ฉบับที่ 13 (ค.ศ. 2016-2020) รวมถึงโครงการ
โรงไฟฟาถานหินขนาด 55 กิกะวัตตที่กำลังอยูในระหวางการ
กอสรางอีกดวย โดยทั่วไป โรงไฟฟาถานหิน 1 หนวยมีกำลัง
การผลิตกระแสไฟฟาได 500 เมกะวัตต หรือ 0.5 กิกะวัตต ซึ่ง
โรงไฟฟาถานหินสวนใหญจะมีเคร่ืองกำเนิดไฟฟาต้ังแต 2 หนวย
ขึ้นไป

เฉกเชนเดียวกับการชะลอตัวที่เกิดจากนโยบายภาคบังคับของ
รัฐบาลจีน อินเดียก็ประสบกับการชะลอตัวในการพัฒนาโครง
การโรงไฟฟาถานหินเชนกัน จากการท่ีธนาคารและสถาบันการ
เงินเกิดความไมมั่นใจในการใหการสนับสนุนดานเงินทุนตอ จน
ทำใหโครงการโรงไฟฟาถานหิน 13 แหงท่ีกำลังผลิต 13 กิกะวัตต
ตองพักโครงการไวชั่วคราวและกลายเปนสินทรัพยที่กลายเปน
ภาระผูกพัน (stranded assets)

เน่ืองจากจีนและอินเดีย มีกำลังผลิตไฟฟารวมกันคิดเปนรอยละ 
86 ของโลกต้ังแตป 2549 จนถึงป2559 การชะลอตัวของโครง
การโรงไฟฟาถานหินในทั้งสองประเทศจึงนับวามีนัยสำคัญใน
ระดับโลก การส้ินสุดความนิยมในการกอสรางโครงการโรงไฟฟา
ถานหินนำมาซึ่งความเปนไปไดที่จะมีการหยุดใชถานหินทั่วโลก
ในทศวรรษที่จะมาถึง เปนฐานสูการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ นอกจากโครงการโรงไฟฟาถานหินที่กำหนด
ไวในแผนลดจำนวนลงแลว  ในชวงทศวรรษท่ีผานมาก็ไดมีการ
ปลดระวางโรงไฟฟาถานหินเกาอีกหลายแหง ดังที่แสดงไวใน
ภาพท่ี 8 อาทิ 36,667 เมกะวัตตในป 2558 และ 27,041 เมกะวัตต 
ในป 2559

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการกูวิกฤตสภาพภูมิอากาศ จำตองมี
การยุติการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินแหงใหมควบคูกับ
การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินเดิมที่มีอยู และเพื่อใหแผนการ
เดินหนาโรงไฟฟาถานหินคอย ๆ หมดไปนั้น จำเปนที่ (1) การ
กอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินในประเทศจีนและอินเดียท่ีถูก
หยุดไวช่ัวคราวน้ีจะตองไมดำเนินการตอไปในอนาคต (2) อัตรา
การใชไฟฟาจากถานหินลดลงทั่วโลกอยางตอเนื่องและสนอง
ความตองการดานพลังงานโดยใชพลังงานหมุนเวียน (3) 
องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
เคล่ือนไหวอยางแข็งขันในการทดแทนโรงไฟฟาถานหินท่ีมีอายุ
การใชงานมานานดวยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

มีนาคม 2560รายงาน |  | องคกรโคลสวอรม / เดอะเซียราคลับ / กรีนพีซ
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ตารางท่ี 2 การเสนอกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินในแตละภูมิภาค มกราคม 2560 (เมกะวัตต)

หมายเหตุ: รวมถึงโครงการโรงไฟฟาถานหินขนาด 30 เมกะวัตตข้ึนไป ขอมูลจากฐานขอมูล WEPP โดย Platts (ธันวาคม 2559) 
มีโรงไฟฟาถานหินซ่ึงมีขนาดเล็กกวา 30 เมกะวัตต กำลังผลิตราว 27,060 เมกะวัตต

ประกาศโครงการ 
เปล่ียนแปลงมกราคม 2560มกราคม 2559

ตารางท่ี 1 การเปล่ียนแปลงโครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีกำหนดไวในแผนท่ัวโลก มกราคม 2559 - มกราคม 2560 (เมกะวัตต)
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487,261 247,909 –49%
434,180 222,055 –49%
168,230 99,637 –41%

1,089,671 569,601 –48%
เร่ิมสรางแลว (12 เดือนท่ีผานมา) 169,704 65,041 –62%
อยูระหวางกอสราง 338,458 272,940 –19%
ระงับช่ัวคราว 230,125 607,367 164%
แลวเสร็จ (ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา) 108,029 76,922 –29%
ปลดระวาง (ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา) 36,667 27,041 –26%
เปดดำเนินการอยู 1,914,579 1,964,460 3%

ภูมิภาค กอนสราง กำลังสราง ระงับช่ัวคราว เปดดำเนินการ
เอเชียตะวันออก 167,083 161,146 451,059 1,020,335

เอเชียใต 156,018 53,303 91,740 212,902

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 93,499 31,808 20,992 65,948

ประเทศนอกสหภาพยุโรป 75,626 2,640 19,874 49,929

 แอฟริกาและตะวันออกกลาง 49,842 12,838 8,595 50,529

ยูเรเชีย 9,156 980 2,200 62,914

อียู28 9,360 7,468 7,050 160,722

ละตินอเมริกา 6,372 2,175 3,541 17,909

แคนาดา/สหรัฐ 1,295 582 1,000 296,300

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 1,350 0 1,316 26,972

รวม 569,601 272,940 607,367 1,964,460

กอนไดรับการอนุมัติ 

ไดรับการอนุมัติ

ประกาศโครงการ+กอนไดรับการอนุมัติ+ไดรับการอนุมัติ

หมายเหตุ: รวมถึงโครงการโรงไฟฟาถานหินขนาด 30 เมกะวัตตข้ึนไป ขอมูลจากฐานขอมูล WEPP โดย Platts (ธันวาคม 2559) 
มีโรงไฟฟาถานหินซ่ึงมีขนาดเล็กกวา 30 เมกะวัตต กำลังการผลิตราว 27,060 เมกะวัตต

มีนาคม 2560รายงาน |  | องคกรโคลสวอรม / เดอะเซียราคลับ / กรีนพีซ
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ตารางท่ี 3 โครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีกำหนดไวในแผน ประเทศท่ีมีอัตราสูงสุด 30 ประเทศ มกราคม 2560 (เมกะวัตต)

ประเทศ กอสราง สราง พัฒนา ระงับช่ัวคราว ดำเนินการ
จีน 134,480 145,573 280,053 441,749 921,227
อินเดีย 128,715 48,168 176,883 82,495 211,562
ตุรกี 66,852 2,640 69,492 17,654 16,362
อินโดนีเซีย 38,450 7,820 46,270 8,385 27,399
เวียดนาม 29,580 15,177 44,757 2,800 13,394
ญ่ีปุน 17,343 4,256 21,599 0 44,078
อียิปต 17,240 0 17,240 0 0
บังคลาเทศ 15,685 275 15,960 3,935 250
ปากีสถาน 10,418 4,860 15,278 5,310 190
เกาหลีใต 8,760 5,917 14,677 1,160 33,417
แอฟริกาใต 6,290 7,940 14,230 1,500 40,513
ฟลิปปนส 9,293 4,476 13,769 926 7,282
โปแลนด 5,820 4,245 10,065 1,500 27,761
รัสเซีย 8,706 180 8,886 700 48,435
ไทย 7,306 600 7,906 600 5,457
มองโกเลีย 5,700 1,400 7,100 250 706
ซิมบับเว 6,480 0 6,480 1,200 980
เมียนมาร 5,130 0 5,130 6,455 160
ไตหวัน 800 4,000 4,800 7,600 17,407
บอตสวานา 3,904 432 4,336 0 600
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1,470 2,400 3,870 0 0
มาเลเซีย 0 3,600 3,600 0 10,008
มาลาวี  3,520 0 3,520 0 0
บอสเนียเฮอรเซโกวีนา 3,500 0 3,500 500 2,065
กัมพูชา 3,040 135 3,175 1,200 370
เยอรมนี 2,020 1,100 3,120 660 53,060
เซอรเบีย 2,900 0 2,900 320 4,294
ชิลี 2,272 375 2,647 375 5,101
โมซัมบิก 2,600 0 2,600 1,620 0
ไนจีเรีย 2,200 0 2,200 1,000 0
สวนท่ีเหลืออ่ืน ๆ ในโลก 19,127 7,371 26,498 17,473 472,382
ท้ังหมด 569,601 272,940 842,541 607,367 1,964,460

หมายเหตุ: รวมถึงโครงการโรงไฟฟาถานหินขนาด 30 เมกะวัตตข้ึนไป ขอมูลจากฐานขอมูล WEPP โดย Platts (ธันวาคม 2559) 
มีโรงไฟฟาถานหินซ่ึงมีขนาดเล็กกวา 30 เมกะวัตต กำลังผลิตราว 27,060 เมกะวัตต

มีนาคม 2560รายงาน |  | องคกรโคลสวอรม / เดอะเซียราคลับ / กรีนพีซ
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หมายเหตุ: การใชงานโครงการโรงไฟฟาถานหิน รวมถึงโรงไฟฟาถานหินท่ีอยูในระหวางการกอสรางและท่ีแลวเสร็จ การหยุดใชงานรวมถึงโรงไฟฟาถานหินท่ีถูกยกเลิกหรือระงับโครงการ
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ตารางท่ี 4 โครงการโรงไฟฟาถานหินในระยะกอสรางและถูกระงับการกอสรางช่ัวคราว มกราคม 2560 (เมกะวัตต)

เร่ิมกอสรางในป 2559 (เมกะวัตต) ระงับการกอสรางช่ัวคราว (เมกะวัตต)
จีน 35,240 55,500
อินเดีย 6,600 12,725
อินโดนีเซีย 5,815 350
ปากีสถาน 2,220 270
เวียดนาม 3,750 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 2,400 0
มาเลเซีย 2,000 0
ญ่ีปุน 2,380 0
ฟลิปปนส 1,671 0
เกาหลีใต 1,000 0
กรีซ 660 0
มองโกเลีย 600 0
ชิลี 375 0
บอตสวานา  300 0
จอรแดน 30 0
โลก 65,041 68,845

ตารางท่ี 5 อัตราการใชงานโรงไฟฟาถานหิน แบงตามภูมิภาคป 2553 - 2559

เมกะวัตต %

เปดใชงาน หยุดใชงาน %การเปดใชงาน %การหยุดใชงาน
เอเชียตะวันออก 548,081 663,654 45% 55%

เอเชียใต 178,040 531,597 25% 75%

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 67,202 76,677 47% 53%

ประเทศยุโรปท่ีอยูนอกสมาชิกอียู 9,308 44,095 17% 83%

แอฟริกาและตะวันออกกลาง 15,472 35,895 30% 70%

ยูเรเชีย  5,681 14,268 28% 72%

อียู28 25,140 91,574 22% 78%

ละตินอเมริกา 9,875 20,416 33% 67%

แคนาดา/สหรัฐอเมริกา 17,902 27,791 39% 61%

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 144 7,606 2% 98%
รวมท้ังหมด 876,845 1,513,573 37% 63%

มีนาคม 2560รายงาน |  | องคกรโคลสวอรม / เดอะเซียราคลับ / กรีนพีซ
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แมวาจะมีการประกาศนโยบายอันซับซอนและอาจตองมีการ
แกไขเพิ่มเติมอีก ทวา การประกาศนโยบายนี้ไดสงผลกระทบ
โดยรวมอยางเห็นไดชัดตอการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของ
การผลิตไฟฟาจากถานหิน  ซึ่งเกิดคำถามมากขึ้นในชวง 3 ป
ท่ีผานมา หลังจากท่ีการผลิตไฟฟาจากถานหินมีปริมาณสูงสุด

ส้ินสุดยุครุงเรืองของถานหินในจีนและอินเดีย

■■

■■

■■

■■

■■
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ในชวงปท่ีผานมา คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดบังคับใชมาตรการขอบังคับวาดวย
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนของโครงการโรงไฟฟาถานหิน  มาตรการ
ใหมนี้สงผลใหอัตราการใชโรงไฟฟาถานหินในจีนลดลงเรื่อย ๆ 
อาทิ เหตุการณสำคัญตาง ๆ ดังนี้ 

มีนาคม 2559: ระงับการอนุมัติโครงการกอสรางโรงไฟฟา
ถานหินใหมใน 13 ภูมิภาคและจังหวัด หยุดโครงการที่เริ่ม
กอสรางไปแลวใน 15 ภูมิภาคและจังหวัด บังคับใชนโยบาย 
“ระบบไฟจราจร” ที่หยุดใหใบอนุญาตและการกอสรางใหม
ใน 26 ภูมิภาคและจังหวัด ยกเวนเฉพาะโครงการในพื้นที่
ยากจนและพื้นที่เขตฐานปฎิวัติเกา

เมษายน 2559: วางแผนปลดระวางโรงไฟฟาถานหินที่
ลาสมัย

กันยายน 2559: ยกเลิกโครงการที่เกี่ยวของกับถานหิน
โดยเฉพาะ 15 โครงการ 

ตุลาคม 2559: หยุดโรงไฟฟาถานหินประเภท “ผลิตใชเอง
ในจังหวัด”  และลดขนาดโรงไฟฟาถานหินท่ี “สงกระแสไฟฟา” 
เขาเชื่อมตอกับโรงไฟฟาถานหินในเขตตางๆ ในประเทศ 
ยกเวน เขตที่ใชถานหินเพื่อใหความรอนสำหรับเขตที่มี
ประชากรพักอาศัยและพื้นที่ที่มีถานหินเปนหลัก   

พฤศจิกายน 2559: ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 โดยมีกำลังผลิตไฟฟาจากถานหิน
สูงสุดรวม 1,100 กิกะวัตต

มกราคม 2560: ยกเลิกแผนและการกอสรางโครงการโรง
ไฟฟาถานหินจำนวน 85 แหง ใน 13 จังหวัด และจำกัด 
“ควบคุมขนาด” การผลิตไฟฟาที่สามารถสงออกไปจาก
พื้นที่ที่มีฐานการผลิตพลังงานอยูแลว

■■

ในป 2556 นอกจากนี้ ในป 2558 อัตราความสามารถในการ
ผลิตไฟฟาเฉลี่ยของโรงไฟฟาถานหินลดลงจนอยูในระดับต่ำ
กวารอยละ 50 และยังคงลดลงอยางตอเนื่องในป 2559

ในอินเดีย กระทรวงพลังงานระบุวา ในเดือนมิถุนายน 2559 
อินเดียมีโรงไฟฟาถานหินมากพอที่จะสนองความตองการใช
ไฟฟาไปจนถึงป 2562 และแนะนำใหผูลงทุนลดทอนแผนการ
ลงทุนของตนเสีย รางนโยบายพลังงานที่เผยแพรในเดือน
ธันวาคม 2559 ระบุวาไมจำเปนตองมีการสรางโครงการโรง
ไฟฟาถานหินเพิ่มเติมจากที่มีอยูในปจจุบันไปจนถึงสิ้นป 2570 
เปนอยางนอย

การที่รัฐบาลเรียกรองใหจำกัดการขยายตัวของโครงการโรง
ไฟฟาถานหินน้ัน สะทอนถึงขอเท็จจริงท่ีวาความตองการไฟฟา
ไมสอดคลองกับการขยายกำลังผลิตท่ีเพ่ิมจาก 71,121 เมกะวัตต
ในเดือนมีนาคม 2550 เปน 211,562 เมกะวัตตในเดือนมกราคม 
2560 ทำใหอัตราการผลิตไฟฟาลดลง สงผลใหผูประกอบการ
มีผลประกอบการที่ไมดีนัก 

อีกท้ังในขณะน้ี อินเดียกำลังอยูในชวงการปฏิวัติพลังงานแสง
อาทิตย ซึ่งมีการประกวดราคาไดต่ำสุดถึง 2.97 รูป (0.044 
ดอลลารสหรัฐ) ตอกิโลวัตต-ช่ัวโมง และรัฐบาลไดเสนอโครงการ
ที่จะติดตั้งพลังงานหมุนเวียนกำลังผลิต 215 กิกะวัตต (จาก
ชีวมวล พลังน้ำขนาดเล็ก พลังลม พลังงานแสงอาทิตยท่ีกระจาย
ตามพ้ืนท่ี และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดใหญ (utility
-scale solar PV) กำลังผลิตไฟฟาจากถานหินที่มีมากเกินไป
ประกอบกับตนทุนที่ลดลงของพลังงานหมุนเวียนสงผลใหผู
สนับสนุนดานการเงินแกโครงการโรงไฟฟาถานหินยกเลิกการ
สนับสนุน ตามรายงานสถานะทั่วไป Broad Status Report 
จากกระทรวงพลังงานฉบับเดือนธันวาคม 2559 และรายงาน
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จากผูประกอบการโรงไฟฟาประกอบกับหลักฐาน
ภาพถายแสดงใหเห็นวาการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหิน
จำนวน 31 โรงไดถูกระงับไวชั่วคราวในพื้นกอสราง 13 แหง 
รวมกำลังผลิต 12,725 เมกะวัตต โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ถูกระงับเงินลงทุน
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ความหวังใหมสูเปาหมายกูวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

การเพิ่มขึ้นอยางฉับพลันของกำลังผลิตไฟฟาจากถานหิน
ทั่วโลกในชวงทศวรรษที่ผานมานั้นกอใหเกิดความวิตกเกี่ยว
กับคารบอนเขมขนสูงอันเกิดจากถานหินและการใชงานโรง
ไฟฟาถานหินที่มีอายุการใชงานยืนยาว เห็นไดชัดวาแนวโนม
ของการปลอยมลพิษจากการเผาถานหินจะยังคงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ 
ไปอีกหลายทศวรรษ เปนบอนทำลายโอกาสในกูวิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศจากการเปล่ียนแปลงท่ีไมสามารถหวนกลับคืนมาได 

เริ่มตนในป 2546 การผลิตไฟฟาจากถานหินเริ่มลดระดับลง
ท่ัวโลกและยังคงลดลงไปอยางตอเน่ือง ปจจุบัน โครงการโรง
ไฟฟาถานหินท่ีกำหนดไวในแผนลดลงอยางมากหรือเกือบรอย
ละ 50 ใน 1 ป แสดงใหเห็นวาความนิยมในการผลิตไฟฟากำลัง
ดำเนินคูขนานไปกับการลดการผลิตไฟฟา กลาวคือ เปาหมาย
เพ่ือกูวิกฤตสภาพภูมิอากาศอยูใกลแคเอ้ือมโดยไมจำเปนตอง
มีสินทรัพยขนาดมหึมาทิ้งคางไว

การกำหนดเปาหมายเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย
ผิวโลกใหอยูในระดับต่ำกวา 2 องศาเซลเซียสตามขอตกลง
แคนคูนในป 2553 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (the United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 
และการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไมใหเกิน 
1.5 องศาเซลเซียสจากผลการเจรจา ณ กรุงปารีส เปนขอผูก
พันตามกฎหมายแกภาคีสมาชิกผูลงนามทั้งหมด ภาพที่ 1 
เปรียบเทียบกาซคารบอนไดออกไซดท่ีคาดวาจะถูกปลอยจาก
โรงไฟฟาถานหินท่ีตามฐานขอมูล Global Coal Plant Tracker 
และงบดุลคารบอน (carbon budgets) สำหรับโครงการโรง
ไฟฟาถานหิน ซึ่งไดนำมาวิเคราะหในเดือนพฤศจิกายน 2559 
โดยองคกร Climate Analytics ในรายงาน “การปฏิบัติ
การความตกลงปารีสวาดวยการใชถานหินในภาคพลังงาน” 
( Implications of the Paris Agreement for Coal Use in 
the Power Sector )

ดังที่แสดงในภาพที่ 1 ภายใตความตกลงปารีส มีเปาหมาย
ควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกมิใหเพ่ิมข้ึนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส 
และขอตกลงแคนคูนที่ใหอยูในระดับต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟาถานหินจาก
นี้ไปจนถึงป 2593 จำเปนตองถูกจำกัดไวที่ 125 และ 215 
กิกะตัน (Gt) ตามลำดับ ในทางตรงกันขาม การปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟาถานหินที่ยังเปดดำเนินการ
อยูในปจจุบัน ที่อยูในระหวางการกอสราง หรือคาดวาจะเปด
ดำเนินการน้ัน อยูในอัตราท่ีสังเกตการณต้ังแตป 2553 (37%) 
คาดวาจะมีปริมาณอยูที่ 271 กิกะตัน (Gt) 1 และหากวาจะมี
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟาถานหินท่ีเปด
ดำเนินการอยูในปจจุบันหรืออยูในระหวางการวางแผนกอสราง
เกินกวางบดุลคารบอนตามขอตกลงแคนคูนและความตกลง
ปารีส ก็จำเปนท่ีจะตองปลดระวางโรงไฟฟาบางแหงกอนอายุ
ครบ 40 ป และลดอัตราการอนุมัติโครงการโรงไฟฟาถานหิน
แหงใหม

ในการสำรวจวาจะสามารถบรรลุการลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกไดอยางไรนั้น เราไดจัดทำการจำลองสถาน-
การณขึ้น 2 แบบ โดยอางอิงตามฐานขอมูลโรงไฟฟาถานหิน 
Global Coal Plant Tracker โดยใชเสนตาย (deadline) การ
หยุดใชถานหินในภูมิภาคแหงน้ีตามคำแนะนำจากการศึกษาโดย
องคกร Climate Analytics ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี 2-5 เพ่ือจะ
ตอบคำถามท่ีวา เม่ือไดมีการรวมรวบและติดตามโครงการกอ
สรางโรงไฟฟาถานหินตามความเปนจริงในฐานขอมูล Global 
Coal Plant Tracker แลวนั้น เปาหมายในการกูวิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศตามความตกลงทั้งสองมีความเปนไปไดที่จะบรรลุ
หรือไม?

1. ประมาณการโดยนำเอาจำนวนการปลดระวางโรงไฟฟาท่ีวางแผนไว หรือสันนิษฐานวาโรงไฟฟาจะมีอายุการใชงานท่ี 40 ป และสันนิษฐานวาโรงไฟฟาท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 40 ปแลวจะ
ใชงานตอไปอีก 5 ปเทาน้ัน ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีกำหนดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.sourcewatch.org/index.php/Estimating_carbon_dioxide_
emissions_from_coal_plants
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■■1 ปที่ผานมา มีโครงการโรงไฟฟาถานหินอยูในระยะกอน
กอสรางกำลังผลิตรวม 1,090 กิกะวัตต และที่อยูในระหวาง
กอสราง 338 กิกะวัตต ทำใหโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายนั้น
ดูริบหร่ี ทวาปจจุบันมีการต่ืนตัวในการชะลอโครงการโรงไฟฟา
ถานหินลงอยางมหาศาลทั้งที่อยูในระยะกอนกอสรางและที่
ถูกระงับไวอยางไมมีกำหนด ในพื้นที่โครงการมากกวา 100 
แหง ทำใหโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายมีความเปนไปไดมากขึ้น
อยางเห็นไดชัด 

การสมมติสถานการณเพื่อใหบรรลุตามความตกลงแคน
คูนที่ 2 องศาเซลเซียส และความตกลงปารีสที่ 1.5 องศา -
เซลเซียสไดนั้น จำเปนตองมีองคประกอบดังนี้ 

โครงการโรงไฟฟาถานหินที่กำลังกอสรางอยาง
แข็งขัน: โครงการเหลานี้สรางจนแลวเสร็จ มีกำลัง
การผลิตกระแสไฟฟาใหมเพิ่มขึ้นจากเดิม 145,573 
เมกะวัตตในจีน 7,468 ในกลุมสหภาพยุโรป 28 และ 
13,183 เมกะวัตตประเทศอ่ืน ๆ ในองคการเพ่ือความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ 
103,419 เมกะวัตตในประเทศอื่น ๆ ที่เหลือทั่วโลก 

โครงการโรงไฟฟาถานหินที่ถูกระงับหรือเก็บขึ้นหิ้ง: 
โครงการเหลาน้ีไมไดรับการสานตอ มีกำลังการผลิต 
55,500 เมกะวัตตในจีน 350 เมกะวัตตในอินโดนีเซีย 
และ 270 เมกะวัตตในปากีสถาน (ดูตารางที่ 4)

โครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผนที่วางไวในระยะ
กอนการกอสราง (Pre-construction pipeline): 
โรงไฟฟาถานหินตามแผนที่วางไวในระยะกอนการ
กอสรางในจีนและอินเดียไมไดมีการกอสรางเกิดขึ้น
จริง ดังที่แสดงไวในตารางที่ 3 ซึ่งมีกำลังผลิต 
134,480 เมกะวัตตในจีน และ 128,715 เมกะวัตต
ในอินเดีย ภายนอกจีนและอินเดียมีอัตราการใชงาน
จริงลดลงรอยละ 20 เทียบกับอัตราการใชงานจริง
เฉลี่ยรอยละ 33 ในชวงระหวางป  2553-2559 
(ตารางที่ 6) หมายความวา จะมีโครงการโรงไฟฟา
ถานหินที่จะมีการกอสรางจริงซึ่งมีกำลังผลิตรวม 
61,422 เมกะวัตต และในขณะเดียวกันก็มีโครงการ
โรงไฟฟาถานหินกำลังผลิตรวม 245,686 เมกะวัตต
ไดถูกระงับไป 
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ตารางท่ี 6 อัตราการใชโรงไฟฟาถานหิน: อินเดียและจีน เทียบกับประเทศท่ีเหลือท่ัวโลก ระหวางป  2553-2559

เมกะวัตต MW   %

เปดใชงาน หยุดใชงาน %การเปดใชงาน %การหยุดใชงาน
จีน 521,014 644,794 45% 55%
อินเดีย 173,075 503,372 26% 74%
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเหลือในโลก 182,756 365,407 33% 67%
รวมท้ังหมด 876,845 1,513,573 37% 63%

หมายเหตุ: การใชงานโรงไฟฟาถานหินรวมถึงโรงไฟฟาถานหินท่ีอยูในระหวางการกอสรางและท่ีแลวเสร็จ การหยุดใชงานรวมถึงโรงไฟฟาถานหินท่ีถูกยกเลิกหรือชะลอ

ภาพท่ี 1 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากโรงไฟฟาถานหินท่ีเปดดำเนินการอยู โครงการ
โรงไฟฟาถานหินท่ีอยูในระหวางการกอสราง และโครงการโรงไฟฟาท่ีอยูในชวงกอนการกอสราง 
เปรียบเทียบกับเพดานการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายใตความตกลงปารีส 1.5 องศาเซลเซียส 
และความตกลงแคนคูน 2 องศาเซลเซียส   (กิกะตัน)

สีฟา: งบดุลคารบอนสำหรับโรงไฟฟาถานหินภายใตความตกลงปารีสและแคนคูน โครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีกำลังกอสราง 
สีเขียว: การปลอยกาซเรือนกระจกจากแผนการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินในฐานขอมูล Global Coal Plant Tracker 
(สันนิษฐานไวท่ีรอยละ 37 ของอัตราการเปดใชจริงท่ีมีอยูในปจจุบัน) สีสม: การปลอยคารบอนของโครงการโรงไฟฟาถานหินท่ี
อยูในระหวางการกอสรางใน GCPT สีแดง: การปลอยคารบอนของโรงไฟฟาถานหินท่ีดำเนินการอยูใน GCPT (สันนิษฐานวามีอายุ
การใชงาน 40 ป)
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ภาพที่ 3 กำลังผลิตไฟฟาจากถานหินทั่วโลก ป 2550-2603 ใน
การจำลองสถานการณการยุติการใชไฟฟาจากถานหินและ
รักษาระดับอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกใหสูงข้ึนไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
ตามความตกลงปารีส (เมกะวัตต)

ภาพที่ 2 กำลังผลิตไฟฟาจากถานหินทั่วโลก ป 2550-2603 ใน
การจำลองสถานการณการยุติการใชไฟฟาจากถานหินและรักษา
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกใหสูงขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียสตาม
ความตกลงแคนคูน (เมกะวัตต)
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สีฟา: จีน สีแดง: อียู28 สีสม: OECD สีเขียว: ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก 

ภาพที่ 4 แสดงการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินสะสมตามภูมิภาค 
ในชวงป 2550-2603 ในการจำลองสถานการณการยุติการใชไฟฟา
จากพลังงานถานหินและรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกใหสูงข้ึน
ไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (เมกะวัตต)

สีฟา: จีน สีแดง: อียู28 สีสม: OECD สีเขียว: ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก 

ภาพที่ 5 แสดงการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินสะสมตามภูมิภาค 
ในชวงป 2550-2603 ในการจำลองสถานการณการยุติการใชไฟฟา
จากพลังงานถานหินและรักษาระดับอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกใหสูงข้ึน
ไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (เมกะวัตต)

สีฟา: จีน สีแดง: อียู28 สีสม: OECD สีเขียว: ประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก 
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ภาพท่ี 8 การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินรายป ระหวาง 2543-2559 
(เมกะวัตต)

ท่ีมา: Platts WEPP, 2000–2009; Global Coal Plant Tracker 2010–2016

ภาพที่ 6 แสดงการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินสะสมตามภูมิภาค 
ในชวงป 2550-2603 ในการจำลองสถานการณการยุติการใช
ไฟฟาจากพลังงานถานหินและรักษาระดับอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกใหสูง
ขึ้นไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (เมกะวัตต) 
เปรียบเทียบกับจำนวนโรงไฟฟาถานหินท่ีถูกปลดระวางสะสมตามอายุ
การใชงานท่ีเร่ิมทำการปลดระวาง (แสดงในรูปแบบเสน) (เมกะวัตต)

แทงสีฟา: โรงไฟฟาถานหินปลดระวางสะสมในสถานการณจำลองตามความตกลงแคนคูน 
เสนสีแดง: โรงไฟฟาถานหินอายุการใชงาน >39 ป เสนสีสม: โรงไฟฟาถานหินอายุการใชงาน 
>29 ป

ภาพที่ 7 แสดงการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินสะสมตามภูมิภาค 
ในชวงป 2550-2603 ในการจำลองสถานการณการยุติการใช
ไฟฟาจากพลังงานถานหินและรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก
ใหสูงขึ้นไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีสเปรียบ
เทียบกับโรงไฟฟาถานหินที่ถูกปลดระวางสะสมตามอายุการใช
งานท่ีเร่ิมทำการปลดระวาง (แสดงในรูปแบบเสน) (เมกะวัตต)

แทงสีฟา: โรงไฟฟาถานหินปลดระวางสะสมในสถานการณจำลองตามความตกลงปารีส 
เสนสีแดง: โรงไฟฟาถานหินอายุการใชงาน >39 ป เสนสีสม: โรงไฟฟาถานหินอายุการใชงาน 
>29 ป เสนสีเขียว: โรงไฟฟาถานหินอายุการใชงาน >20 ป
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การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินท่ีมีอยู (จำลองสถานการณ
ตามความตกลงปารีสท่ี 1.5 องศาเซลเซียส) : ในจีน แตละ
ปจะมีการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิตรวม 
15,000 เมกะวัตตไปจนถึงป 2564 และเพ่ิมสูงข้ึนเปน 25,000 
ตอปไปจนถึงสิ้นป 2570 และเพิ่มขึ้นอีกเปน 61,914 เมกะ -
วัตตตอป จากป 2571 จนถึงป 2583 ในกลุมสหภาพยุโรป
28 และประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) แตละปจะปลดระวางโรงไฟฟาถานหิน
โดยเริ่มตนทันทีและสิ้นสุดลงในป 2573 ที่กำลังการผลิต 
12,147 เมกะวัตตตอปในกลุมสหภาพยุโรป28 และ 33,238 
เมกะวัตตตอปในประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  นอกจากน้ีท่ัวโลกจะมีการปลด
ระวางโครงการโรงไฟฟาถานหินที่อัตรา 29,716 เมกะวัตต
ตอปเร่ิมตนในป 2573 และส้ินสุดลงในป 2593 (ดูภาพท่ี 5)

กำหนดการในการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินเหลาน้ีมีความเปน
จริงเพียงใด? สำหรับกรณีความตกลงแคนคูน อัตราการสัน -
นิษฐานวามีการปลดระวางโรงไฟฟาถานหินจนถึงป 2570 อยู
ท่ี 25 กิกะวัตตตอปในประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งอยูในระดับเทียบเทา
กับแนวโนมในปจจุบัน ดังท่ีแสดงไวในภาพท่ี 8 และ 15 กิกะวัตต
ตอปในประเทศจีน สอดคลองกับการประกาศยุติการใชโรงไฟฟา
ถานหินท่ีปจจุบันมีกำลังการผลิต 100 กิกะวัตต ในภาพท่ี 6 จะ
เห็นวาการจำลองสถานการณตามความตกลงแคนคูนสามารถ
บรรลุไดในป 2572 โดยมิตองปลดระวางโรงไฟฟาถานหินที่มี
อายุการใชงานต่ำกวา 40 ปเลย และจำเปนตองปลดระวางโรง
ไฟฟาถานหินท่ีมีอายุการใชงานนอยกวา 40 ปภายหลังป 2573

การบรรลุเปาหมายตามกำหนดเวลาในความตกลงปารีสใหไดน้ัน 
จำเปนตองเรงปลดระวางโรงไฟฟาถานหินใหเร็วข้ึนเปนสองเทา 
ซ่ึงคาดวาจะใหผลลัพธดีท่ีสุด ในภาพท่ี 7 จะเห็นวาการบรรลุตาม
การจำลองสถานการณตามความตกลงปารีสน้ัน โรงไฟฟาถานหิน
ที่มีอายุการใชงานระหวาง 20-30 ปจะตองถูกปลดระวางภาย
ในตนป 2571 ทั้งนี้ เปนการสันนิษฐานในแงบวก 
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การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินท่ีมีอยู (ตามภาพรางการ
จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไมใหเกิน 2 
องศาเซลเซียสตามขอตกลงโลกรอนที่เมืองแคนคูน) : 
ในจีน กำลังผลิต 15,000 เมกะวัตตถูกปลดระวางตอปไป
จนถึงป ๒๕๗๐, และอีก 38,200 เมกะวัตตตอปไปจนถึงป 
๒๕๙๓ ในสหภาพยุโรป กำลังผลิต 7,089 เมกะวัตตตอป 
ถูกปลดระวางไปจนถึงป ๒๕๘๓ ในกลุมประเทศ OECD ที่
เหลือกำลังผลิต 19,389 เมกะวัตตตอปถูกปลดระวางไปจน
ถึง ป ๒๕๘๓ สวนประเทศอ่ืนๆ ท่ีเหลือในโลก การปลดระวาง
โรงไฟฟาถานหินอยูในอัตรา 19,172 เมกะวัตตตอป โดยเร่ิม
จากป ๒๕๗๓ ไปจนถึงป ๒๖๐๓ (ดูจากภาพ 4)
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ตุรกี: ระยะโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผนที่วางไวใน
ชวงกอนการสราง ( pre-construction pipeline ) รวม
66,852 เมกะวัตต ตุรกีเปนประเทศที่มีโครงการกอสราง
โรงไฟฟาถานหินใหมท่ีใหญท่ีสุดนอกเหนือจากจีนและอินเดีย 
ทวา โครงการโรงไฟฟาถานหินตองเผชิญกับการเคล่ือน-
ไหวตอตานจากสาธารณชน และไดเร่ิมชะลอหรือหยุดโครง
การตามแผนที่วางไวไปจนถึงในระยะกอนการสราง (pre-
construction pipeline) สงผลใหมีโครงการโรงไฟฟา
ถานหินในระยะกอนการสราง (pre-construction) ไดรับ

 | 
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ภายนอกจีนและอินเดีย: จุดสำคัญ 10 แหง

ดังท่ีแสดงไวในตารางท่ี 3 ประเทศอ่ืน ๆ (นอกเหนือจากจีนและ
อินเดีย) กำลังกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหินกำลังผลิต
รวม 78,012 เมกะวัตต (รอยละ29 ของทั้งหมดในโลก) และมี
โครงการโรงไฟฟาถานหินอยูในชวงกอนกอสรางอีก 307,108 
เมกะวัตต (รอยละ54 ของทั้งหมดในโลก) ในขณะที่ โครงการ
โรงไฟฟาถานหินท่ีอยูในระหวางกอสรางน้ันใกลจะเสร็จสมบูรณ 
แตในสวนของโครงการโรงไฟฟาถานหินท่ีอยูในระยะกอนลงมือ
กอสรางน้ันไมมีแนวโนมท่ีจะเสร็จส้ินเลย ต้ังแตป 2553 เปนตนมา
มีเพียงรอยละ 33 ของโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินท่ีอยู
นอกจีนและอินเดียเทานั้นที่ไดรับการลงมือจริง ขณะที่รอยละ 
67 ถูกชะลอ ตามที่แสดงในตารางที่ 6

หากนำคาเฉล่ียการใชงานจริงมาใชวิเคราะหโครงการโรงไฟฟา
ถานหินตามแผนการสูระยะกอนการกอสรางโครงการโรงไฟฟา
ถานหิน (pre-construction pipeline) พบวาภายในส้ินป 2573 
จะมีโครงการโรงไฟฟาถานหินราว 114 กิกะวัตตเปดดำเนิน
การนอกประเทศจีนและอินเดีย ทวาในสถานการณจำลองทั้ง
สองแบบตามท่ีนำเสนอไวขางตนไดสันนิษฐานวาจะมีอัตราการ
เปดใชงานจริงต่ำกวาน้ันท่ีรอยละ 20 และในทายท่ีสุดโครงการ
โรงไฟฟาถานหินที่อยูในระยะกอนการกอสรางจะแลวเสร็จและ
เปดดำเนินการมีกำลังผลิตรวมเพียง 61 กิกะวัตต เนื่องจาก
พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดมีตนทุนท่ีลดลงอยางรวดเร็วประกอบ
กับการใหเงินสนับสนุนโครงการโรงไฟฟาถานหินที่รัดเข็มขัด
มากขึ้น

เม่ือพิจารณาโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผนท่ีวางไวในชวง
กอนการสรางโครงการ (pre-construction pipeline) ในราย
ประเทศ พบวา สวนใหญแลวเปนโครงการที่กำลังจะปดตัวลง 
แสดงใหเห็นวาอัตราการเปดใชงานจริงท่ัวโลกมีแนวโนมวาจะลด
ลงดังน้ี

อินโดนีเซีย : อินโดนีเซียมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟาถานหิน
ท่ีอยูในระยะกอนการสรางกำลังผลิตรวม 38,050 เมกะวัตต 
แตกลับมีโครงการท่ีอยูในระยะประกาศสรางกำลังการผลิต 
ระยะเร่ิมตนกอสราง และท่ีถูกชะลอหรือยกเลิกไปรวม 25,440 
เมกะวัตต ในปท่ีผานมา รัฐบาลอินโดนีเซียไดปรับแผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแหงชาติฉบับ 10 ป โดยไดเล่ือนกำหนด
เวลาการสรางโรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิตรวม 7,000 
เมกะวัตตออกไปกอน อันเนื่องมาจากตนทุนพลังงานหมุน-
เวียนท่ีลดลง และดูเหมือนวาจะมีการชะลอและยกเลิกโครงการ
สรางโรงไฟฟาถานหินตอไปอีก

เวียดนาม : ไมตางจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามไดวาง
แผนระยะยาวอยางทะเยอทะยานที่มุงขยายอัตราการสราง
โรงไฟฟาถานหิน แตจากรายงานขาวลาสุดและประกาศจาก
นายกรัฐมนตรีเหวียน เต๊ิน สุง ท่ีวารัฐบาลต้ังใจท่ีจะ “ทบทวน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการโรงไฟฟา
ถานหินใหมท้ังหมด และหยุดการสรางโรงไฟฟาถานหินแหง
ใหมเอาไวกอน” แสดงใหเห็นวาเวียดนามกำลังปรับทิศทาง
นโยบายใหออกจากถานหิน ในเดือนมีนาคม 2559 มีการ
ปรับแผนพัฒนาพลังงานแหงชาติฉบับท่ี 7 ใหระงับและเล่ือน
เวลาของโครงการโรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิตรวม 20,000 
เมกะวัตต อีกท้ัง นายกรัฐมนตรียังอนุมัติใหเพิกถอนคำเสนอ
โครงการโรงไฟฟาถานหินในเดือนกันยายน 2559 ของ
จังหวัดบากเลียว (Bac Lieu province)

ญี่ปุน : ในกลุมประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประเทศญี่ปุนเปน
ประเทศเดียวที่ไมปรับทิศทางไฟฟาออกจากพลังงานถาน-
หิน โดยมีการสรางโรงไฟฟาถานหินจำนวนมาก แมวาในชวง 
5 ปท่ีผานมา ญ่ีปุนจะไดสรางโรงไฟฟาถานหินแลวเสร็จดวย
กำลังการผลิตเพียง 1,950 เมกะวัตต แตก็ยังมีอีก 4,256  
เมกะวัตตท่ีอยูในระหวางการสราง และอีก 17,243 เมกะวัตต
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อนุญาตใหสรางอยางเต็มรูปแบบได แสดงวาในทายที่สุด 
ตุรกีจะมีอัตราการเปดใชจริงของโครงการโรงไฟฟาถานหิน
ที่ต่ำ แมวาตุรกีจะมีโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผนที่
วางไวจำนวนมากแตจนขณะนี้ กลับมีการสรางโครงการ
โรงไฟฟาถานหินจริงเพียง 4,168 เมกะวัตต และที่อยูใน
ระหวางการสรางอีกเพียง 2,640 เมกะวัตต
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อียิปต : ในชวงไมกี่ปที่ผานมา อียิปตเริ่มพิจารณาวาง
แผนโครงการสรางโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญมากหลาย
แหง อาทิ โรงไฟฟาอายุ มุสซา (Ayoun Moussa) กำลัง
ผลิต 2,640 เมกะวัตต โรงไฟฟาฮัมมาราเวียน (Hamara-
wein) ที่มีกำลังผลิตมากกวา 4,000 เมกะวัตต และ โรง
ไฟฟามาซาร เมทรูธ (Marsa Matruh) กำลังการผลิต 
4,000 เมกะวัตต เปนตน มีโครงการจำนวนไมมากนักที่
ไดรับการอนุมัติและพัฒนา เนื่องจากจำเปนตองใชเงิน
ลงทุนสูงมากไมเพียงเฉพาะสำหรับโรงไฟฟาถานหินเทา
น้ัน ยังตองรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ในการนำเขา
ถานหินจากตางประเทศดวย ดวยเหตุท่ีอียิปตมีศักยภาพ
ดานพลังงานแสงอาทิตยอยางมหาศาลและปจจุบันตนทุน
เซลลสุริยะก็ลดลงอยางรวดเร็ว อีกไมนาน โรงไฟฟาถาน
หินเหลานี้อาจถูกทดแทนดวยไฟฟาจากพลังงานสะอาด
ซึ่งมีราคาถูกกวาและรวดเร็วกวา 

บังคลาเทศ : แมวาโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน
รัมปาล (Rampal) กำลังเปนที่ถกเถียงอยางหนัก เนื่อง
จากต้ังอยูในพ้ืนท่ีปาชายเลนซุนดารบานส (Sundarbans) 
ซึ่งมีความออนไหวดานสิ่งแวดลอม แตก็ยังมีโครงการ
อ่ืน ๆ อีกจำนวนมากท่ีอยูในชวงระยะวางแผนดำเนินการ 
ในเดือนพฤศจิกายน รายงานการศึกษาระบบพลังงาน
ของบังคลาเทศอยางละเอียดสรุปวาพลังงานหมุนเวียน
เปนทางเลือกที่สะอาดกวาและเขาถึงไดงายกวาสามารถ
นำมาใชไดรวดเร็วกวา และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน
ตางชาติที่มีสถานะการเงินที่เขมแข็งได ตนทุนของพลัง
งานหมุนเวียนที่ลดลงและความสนับสนุนดานการเงินที่
ชะลอตัวลงจะทำใหแผนการสรางโรงไฟฟาถานหินที่วาง
ไว (coal power pipeline) ของบังคลาเทศลดขนาดลง
เรื่อย ๆ 

ปากีสถาน : ขอตกลงระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน ที่
ประกาศในป 2558 เสนองบประมาณ 46,000 ลานดอลลาร
สหรัฐสำหรับโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน รวมถึงการ
ใหการสนับสนุนดานการเงินสำหรับโครงการโรงไฟฟาถาน
หินใหมอีก 6 โรง ในฐานะตลาดใหมสำหรับผูคาเทคโนโลยี
โรงไฟฟาถานหิน ปากีสถานพรอมเสนอตลาดภายในประเทศ
รองรับฐานการผลิตของจีน ในทางตรงขามปากีสถานกำลัง
เผชิญกับการขาดแคลนน้ำอยางรุนแรง ซ่ึงเปนปญหาท่ีโรง
ไฟฟาถานหินท่ีเปดดำเนินการแลวและท่ียังอยูในระหวางเสนอ
สรางของประเทศเพ่ือนบานอยางอินเดียกำลังเผชิญอยู ท้ัง
น้ี ปากีสถานมีศักยภาพดานแสงอาทิตยสูง อีกท้ังโรงไฟฟา
ถานหินตองเผชิญกับการตอตานจากชาวนาและผูที่วิตก
เกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและปญหาการแยงชิง
แหลงน้ำ

ฟลิปปนส : จากที่ตองประสบเหตุการณไตฝุน 5 ครั้งในป 
2559 ที่ทำใหมีผูเสียชีวิตหลายพันคน และไตฝุนโยลันดาที่
สรางความเสียหายอยางหนัก ฟลิปปนสไดประจักษกับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแลว ความ
เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในฟลิปปนสไดรับการสนับสนุน
จากคริสตจักรคาทอลิก อีกทั้งการแตงตั้งผูอุทิศตนแก
ส่ิงแวดลอมอยาง จีนา โลเปซ (Gina Lopez) ข้ึนเปนรัฐมนตรี
กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สรางความ
หวังใหแกผูคัดคานโครงการโรงไฟฟาถานหิน  อยางไรก็ตาม 
ฟลิปปนสยังคงมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาถานหินอีก
จำนวนมาก ซึ่งในทายที่สุดแลว โอกาสที่โรงไฟฟาถานหิน
เหลานี้จะไดเปดดำเนินการหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยที่วา 
มีเงินสนับสนุนหรือไม มีประชาชนตอตานมากนอยเพียงไร 
เชน กรณีโครงการโรงไฟฟาถานหินบาตันกัส (Batangas) 
และอัลทิโมน (Altimoan) และโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
จะสามารถขยายเครือขายไดรวดเร็วเพียงใด

เกาหลีใต : การปลอยฝุนละอองขนาดเล็กจากโรงไฟฟา
ถานหินขนาดใหญในประเทศเกาหลีใต เชน โรงไฟฟาถานหิน
ดังจิน (Dangjin) ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญที่สุด
ของโลก (6,040 เมกะวัตต) กลายเปนประเด็นทางการเมือง
ที่ไดรับความสนใจอยางยิ่งในเกาหลีใต เมื่อโครงการอีโค
พาวเวอรของโรงไฟฟาถานหินดังจินที่ถูกระงับไวชั่วคราว 
หากเสร็จสมบูรณก็จะทำใหโรงไฟฟาถานหินดังจินย่ิงมีขนาด
ใหญข้ึนไปอีก ในเดือนมิถุนายน 2559 รัฐบาลประกาศแผน
การปลดระวางโรงไฟฟาถานหินท่ีเปดดำเนินการอยูจำนวน 
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ที่อยูในชวงกอนสราง อยางไรก็ตามญี่ปุนกำลังเผชิญ
กับแรงกดดันท้ังจากภายในและภายนอกประเทศท่ีจะใหเพ่ิม
ความรวมมือในการมุงสูเปาหมายในการรับมือกับวิกฤต-
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเดือนมกราคม 2560 
แผนการที่จะปรับเปล่ียนโรงไฟฟาถานหินอะโกะ (Ako) ให
เปนโรงไฟฟาถานหินถูกยกเลิกไป นับเปนคร้ังแรกในรอบ
หลายปที่มีการระงับโครงการโรงไฟฟาถานหินที่อยูใน
ระหวางการพัฒนา ดวยเหตุน้ีจึงนับวาเปนหลักชัยท่ีสำคัญ
ประการหนึ่ง
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ไทย : แมวารัสเซียจะมีแผนการผลิตไฟฟาจากถานหินมาก
กวาไทย ในระยะกอนการกอสราง (pre-construction 
pipeline) ซ่ึงสวนใหญแลวคาดวาจะมาจากโรงไฟฟาถานหิน
เพียงแหงเดียวที่มีกำลังผลิต 8,000 เมกะวัตตในจังหวัด
อามูร (Amur) แตความเปนไปไดที่โรงไฟฟาถานหินแหงนี้
จะแลวเสร็จไดน้ันยังคงหางไกลจากความเปนจริง โครงการ
กอสรางโรงไฟฟาในจังหวัดกระบี่ของไทยกำลังเผชิญกับ
การตอตานอยางรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ผูมีอำนาจในการกำกับนโยบายพลังงานของประเทศยังคง
เดินหนาเพ่ิมโครงการโรงไฟฟาถานหินกำลังการผลิต 3,000 
เมกะวัตตในแผนสนับสนุนดานพลังงานระยะยาว แตโครงการ
เหลาน้ียังเดินหนาไปไดไมมากนักและมีเสียงตอตานคัดคาน
อยางรุนแรงจากสาธารณชน 

■■

นอกเหนือจากจีนและอินเดีย ประเทศที่กลาวมาขางตนรวม
กันจะมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหินรอยละ 75 
ในชวงแผนการพัฒนากอนลงมือกอสราง และที่เหลืออีก
รอยละ 25 กระจายอยูในประเทศอื่น ๆ จำนวน 41 ประเทศ 
โดยสวนใหญจะเปนโรงไฟฟาถานหินใหมท่ีต้ังอยูโดด ๆ หรือ
เพิ่มเติมจากที่มีอยูแลว ในประเทศที่ขาดประสบการณและ
ความชำนาญในการสรางโรงไฟฟาถานหินจะสามารถเปด
ดำเนินการไดชากวาประเทศที่มีประสบการณการใชงาน
ถานหินมานาน ดังนั้น โครงการเหลานี้จะมีความออนไหว
และอาจถูกทดแทนโดยพลังงานหมุนเวียนที่มีตนทุนลดลง
เรื่อย ๆ ได  

บทสรุป
เปนครั้งแรกนับตั้งแตทศวรรษแหงความรุงเรืองของถานหิน
ท่ีผานมา ท่ีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาถานหินในทวีปเอเชีย
ใตและตะวันออก สรางแนวโนมวาเปาหมายในการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นสามารถบรรลุได โดยเฉพาะ
เมื่อจีนที่มีการจำกัดและควบคุมการสรางโครงการโรงไฟฟา
ถานหินใหม และอินเดียไมจำเปนตองใชถานหินเพิ่มขึ้นอยาง
นอยจวบจนสิ้นทศวรรษหนา เปนความหวังวาเราจะสามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเลวรายไปได 
ท้ังน้ี จำเปนตองมีการพัฒนาความกาวหนาเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ และ
จะผิดพลาดแทบไมไดเลย ทวา ผลลัพธท่ีปรากฏใหเห็นในชวงป
ที่ผานมาก็ทำใหเราสามารถวาดหวังถึงอนาคตที่สดใสได 
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10 โรงภายในป 2568 และพยายามที่จะไมเพิ่มเติมบัญชี
รายช่ือเสนอโครงการโรงไฟฟาถานหินจากท่ีมีอยูในปจจุบัน 
ทวาเกาหลีใตยังอยูในระหวางการพัฒนาโครงการอีกมาก
กวาสิบโครงการ และรัฐบาลยังวางแผนที่จะพึ่งพาถานหิน
ในการผลิตไฟฟามากกวารอยละ 32 ในป 2571 แมกระนั้น 
เฉกเชนเดียวกับญี่ปุน เกาหลีใตมีแนวโนมที่จะเผชิญกับแรง
กดดันเพ่ิมข้ึนจากตางประเทศ ใหเปล่ียนผานจากการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟาอยางหนัก ไปสู
การใชพลังงานหมุนเวียนแทน


