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เกี่ยวกับปก 
ภาพบนปกนำาเสนอภาพการรื้นถอนหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
มาร์นแฮม (Marnham) ในเมืองนอททิงแฮมเชียร์ ประเทศอังกฤษ 
ลิขสิทธิ์รูปภาพ © โดย ริชาร์ด ครอฟท์ และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ตาม
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons license) 
http://bit.ly/2CQKoGw

เกี่ยวกับองค์กรโคลสวอร์ม
องค์กรโคลสวอร์ม (CoalSwarm) เป็นเครือข่ายของนัก
วิจัยทั่วโลกที่แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่ง
ข้อมูลติดตามผลกระทบจากถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิล
และทางเลือกทดแทนอื่น ๆ แผนงานในปัจจุบัน ประกอบ

ด้วย การติดตามและจัดทำาแผนที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินทั้งที่มีอยู่
และที่กำาลังเกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก อาทิ ถ่านหิน เหมือง และโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดทำาเอกสารเผยแพร่ที่ชื่อว่า CoalWire และสร้าง
เว็บท่า (wiki portals) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลออนไลน์จากโคลสวอร์ม
และแฟร็คสวอมร์ม (FrackSwarm)

เกี่ยวกับเดอะเซียร่าคลับ  
เซียร่าคลับเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา มีสมาชิกและผู้สนับสนุนมากกว่า 3 
ล้านคน เซียร่าคลับทำางานร่วมกับผู้คนจากหลากหลาย
ภูมิหลังในการสำารวจธรรมชาติและมรดกทางธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังทำางานสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด 

เพื่อสุขภาพของชุมชน ปกป้องสัตว์ป่า และอนุรักษ์ พื้นที่ธรรมชาติ ผ่าน
การขับเคลื่อนมวลชน การให้การศึกษาแก่สาธารณชน การล็อบบี้ และการ
ลงมือเชิงกฎหมาย

เกี่ยวกับกรีนพีซ
กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระที่ใช้วิธี
การเผชิญหน้าที่สร้างสรรค์ อย่างสันติวิธี 
เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และ

เพื่อผลักดันให้มีวิธีแก้ปัญหาที่จำาเป็นสำาหรับอนาคตสีเขียวและมีสันติภาพ 
กรีนพีซมีสำานักงานตั้งอยู่ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ทำางานด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองมหาสมุทร ป่าผืนดั้งเดิม และสร้าง
อนาคตที่ปราศจากสารพิษ ภาวะโลกร้อน การใช้อาวุธนิวเคลียร์และการ
ตัดต่อพันธุกรรม ตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา กรีนพีซเป็นเสียงสำาคัญใน
การเคลื่อนไหวรณรงค์และยืนหยัดต่อต้านกลุ่มการเมืองและบริษัทที่มี
อำานาจในการกำาหนดนโยบายที่สร้างภัยคุกคามแก่โลกของเรา กรีนพีซ
สานต่อพันธกิจร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย นักรณรงค์ ผู้
ชำานาญด้านนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร โดยผ่านการวิจัย 
การให้ความสนับสนุน การให้ความรู้แก่สาธารณชน การล็อบบี้ และการ
ฟ้องร้องดำาเนินคดี

เก่ียวกับฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ัวโลก
ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก หรือ The Global Coal Plant 
Tracker เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งระบุที่ตั้ง จัดทำาแผนที่ บรรยาย
คุณลักษณะ และจำาแนกโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกแห่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
และโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 
(กำาลังการผลิตตั้งแต่ 30 เมกะวัตต์ขึ้นไป) ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้านี้
ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กรโคลสวอร์ม (CoalSwarm) โดยจะแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งโดยใช้ข้อมูลจากวิกิเพจ (wiki pages) 
และอัพเดทฐานข้อมูลสองครั้งต่อปี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดู 
Tracker Methodology ที่เว็บไซด์  EndCoal.org

คณะผู้จัดทำารายงาน 
คริสทีน เชียเรอร์ (Christine Shearer) เป็นนักวิจัยอาวุโสขององค์กร
โคลสวอร์ม (CoalSwarm) เนฮา แมททิว-ชา (Neha Mathew-Shah) เป็น
นักรณรงค์จากโครงการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระหว่างประเทศของเดอะเซียร่าคลับ (The Sierra Club) ลอรี มิลเวอร์ทา 
(Lauri Myllyvirta) เป็น เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้วางแผนรณรงค์ด้านถ่านหิน
และมลภาวะทางอากาศทั่วโลกประจำากรีนพีซ ไอคุน ยู (Aiqun Yu) เป็นนัก
วิจัยประจำาองค์กรโคลสวอร์ม (CoalSwarm) เท็ด เนส (Ted Nace) เป็นผู้
อำานวยการองค์กรโคลสวอร์ม (CoalSwarm)

ฝ่ายผลิต 
ออกแบบโดย ชาร์ลีน วิล (Charlene Will) ออกแบบและจัดวางรูปหน้า
เพิ่มเติมโดย เดวิด แวน เนส (David Van Ness) 

ลิขสิทธิ์/การอนุญาตให้เผยแพร่
รายงานฉบับนี้อนุญาตให้นำาไปทำาซ้ำาหรือเผยแพร่ได้ไม่ว่าเพียงบางส่วน
หรือทั้งหมดและไม่ว่าในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาหรือ
วัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิต้องขออนุญาตจากผู้ถือ
ลิขสิทธิ์ได้ หากแต่ต้องอ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของรายงานฉบับนี้ และมิ
อนุญาตให้จัดตีพิมพ์เพื่อขายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้าโดยมิได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์ 
 
ลิขสิทธิ์ © มีนาคม 2561 โดยองค์กรโคลสวอร์ม กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา 
และเดอะเซียร่าคลับ และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ตามสัญญาอนุญาต
ครีเอทีฟคอมมอนส์: http://bit.ly/2CQKoGw

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่และอยู่ในระหว่าง
เสนอสร้าง คลิกดู  Summary Statistics   
ที่เว็บไซด์ EndCoal.org ซึ่งได้สรุปข้อมูลจาก the Global Coal Plant 
Tracker (GPCT) ไว้มากกว่า 20 ตาราง โดยจำาแนกตามจังหวัด 
ประเทศ และภูมิภาค และสำาหรับรายงานต่าง ๆ ซึ่งอ้างอิงข้อมูล GPCT 
กรุณาดู Reports ที่เว็บไซด์ EndCoal.org หากต้องการข้อมูลปฐมภูมิ
จาก GCPT กรุณาติดต่อเท็ด เนส (ted@tednace.com)

http://www.coalswarm.org
http://greenpeace.org
http://www.sierraclub.org/
http://greenpeace.org
http://www.coalswarm.org
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บทคัดย่อ
เป็นระยะเวลา 2 ปีต่อเนื่องมาแล้ว ที่ข้อบ่งชี้สำาคัญต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นลด
ลงอย่างฮวบฮาบในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ใน
ระยะวางแผนก่อสร้าง เริ่มดำาเนินการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้างแล้ว ทั้งนี้อ้างอิงตามรายงานจากฐานข้อมูลติดตาม
โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก หรือ The Global Coal Plant Tracker 
สาเหตุเบื้องต้นที่อัตราการขยายตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลง
อย่างฮวบฮาบนี้ เป็นผลมาจากนโยบายที่เข้มงวดจากส่วนกลาง
ของรัฐบาลจีน และการลดการสนับสนุนด้านการเงินและนโยบายใน
ประเทศอินเดีย อีกทั้งจำานวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาทั่วโลกก็ลดลงด้วยเช่นกัน

จากการติดตามตรวจสอบการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างต่อ
เนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่ว
โลก มีกำาลังการผลิตรวมเกินกว่า 25,000 เมกะวัตต์ 

พัฒนาการสำาคัญที่พบในปี 2560 :

■■ เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า จำานวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จลดลงร้อยละ 28 หรือ ลดลงร้อยละ 41 ในช่วงเวลา 
2 ปีที่ผ่านมา 

■■ เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า จำานวนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เริ่ม
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 29 หรือ ลดลงร้อยละ 73 ในช่วงเวลา 
2 ปีที่ผ่านมา 

■■ เมื่อเทียบกับปีก่อนพบว่า กิจกรรมในช่วงก่อนดำาเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 22 หรือ ลดลงร้อยละ 
59 ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

■■ กิจกรรมช่วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 23 
หรือลดลงร้อยละ 38 ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

■■ เมื่อพิจารณาถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก การ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกจำากัดให้แคบลง โดยมีเพียง 7 
ประเทศเท่านั้นที่ได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
มากกว่า 1 โรงในประเทศของตน 

■■ มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในการหยุดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
โดยได้รับการสนับสนุนจาก 34 ประเทศและเขตการปกครอง
ท้องถิ่น

■■ การลดการใช้งานและปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินในอัตราที่สูง
ขึ้นส่งผลให้กำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ในสถานะที่ถูกบีบ
คั้นและสถานการณ์เช่นนี้จะยังคงดำาเนินต่อไป ภายในปี 2565 
จะมีการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินในแต่ละปีในจำานวนที่มากก
ว่าจำานวนของโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดใหม่ และบรรดาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินทั่วโลกจะหดตัวลง

แม้ว่าความก้าวหน้าในการยุติการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินจะ
เป็นการพัฒนาที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและสภาพภูมิอากาศ ทว่ากลับ

รุ่งเรืองแล้วร่วงโรย 

การติดตามแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ปี 2561
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ไม่ทันการณ์ในเกมการแข่งขันนี้ ทั้งที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนอย่าง
เห็นได้ชัด  อาทิ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของความตกลงปารีสว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี2559 นั้น ยังจำาเป็นต้อง
เร่งรัดพัฒนาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการยกเลิกโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และเร่งปลด
ระวางบรรดาโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา  
 

สถานการณ์บีบคั้น: การก่อสร้าง 
ล้มเหลว การปลดระวางเพิ่มขึ้น
การที่โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจะขยายตัวขึ้นได้นั้น จะต้องมีการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงกว่าจำานวน
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปลดระวางไปในแต่ละปี ดังที่ปรากฏในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่า เครื่องบ่งชี้หลายประการซึ่งประกอบ
ด้วย โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เริ่ม
ก่อสร้าง และอัตราการใช้งาน ล้วนแต่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่ตกต่ำาลง ในขณะเดียวกัน อัตรา
การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ 
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าถ่านหินตกอยู่ในสถานการณ์บีบคั้น และหาก
ความนิยมนี้ยังคงดำาเนินต่อไป ภายในปี 2565 จะมีการปลดระวาง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในแต่ละปีมากกว่าการเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 
และบรรดาโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจะหดตัวลง

ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงสัญญาณของการถดถอย ดังเช่นในเดือน
มกราคม ปี2561 ซึ่งประกอบด้วย :

■■ เม่ือเทียบกับปีก่อนพบว่า จำานวนโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จลดลงร้อยละ 28 หรือ ลดลงร้อยละ 41 ในช่วงเวลา 
2 ปีท่ีผ่านมา 

■■ เม่ือเทียบกับปีก่อนพบว่า จำานวนโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเร่ิม
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 29 หรือ ลดลงร้อยละ 73 ในช่วงเวลา 2 
ปีท่ีผ่านมา 

■■ เม่ือเทียบกับปีก่อนพบว่า กิจกรรมในช่วงก่อนดำาเนินการ
ก่อสร้างลดลงร้อยละ 22 หรือ ลดลงร้อยละ 59 ในช่วงเวลา 2 
ปีท่ีผ่านมา 

■■ กิจกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินลดลงร้อยละ 23 หรือลดลง
ร้อยละ 38 ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา

จากตัวช้ีวัดท่ีระบุไว้ข้างต้นพบว่า ในช่วงการเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินมีการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำานายอนาคตการนำา
เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่มาใช้ เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีตรงไปตรงมา 
(การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่มีการประกาศรายงานอย่างแพร่
หลาย อีกท้ังยังมีข้อบังคับในการตรวจสอบเป็นข้ันตอนสุดท้าย
ก่อนอนุมัติให้เปิดดำาเนินการ แสดงข้อมูลเก่ียวกับภาระเงินลงทุน
มหาศาล) และเป็นการมองไปสู่อนาคต (การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในประเทศจีนใช้เวลา 2 ปี และในประเทศอ่ืน ๆ 4 ปี) 

แม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในระยะก่อสร้างจะยังคงดำาเนินอยู่ 260 แห่ง 
ใน 35 ประเทศ ทว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีอยู่ในระยะเร่ิมก่อสร้างจะ
ถูกจำากัดด้านภูมิศาสตร์มากข้ึน ในช่วงปี 2560 ได้เร่ิมก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน 62 แห่งใน 12 ประเทศ โดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
45 แห่งต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีแห่งใหม่ท่ีไม่เคยมีการก่อสร้างมาก่อน
(Greenfield) และ 17 แห่งเป็นการสร้างเพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนท่ีโรง
ไฟฟ้าถ่านหินเดิม ท้ังใน12ประเทศดังกล่าวประกอบด้วย บังคลา
เทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ญีปุ่น มองโกเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 
โปแลนด์ รัสเซีย เซเนกัล และเกาหลีใต้ และจาก 12 ประเทศดังกล่าว 
มีเพียง 7 ประเทศเท่าน้ัน (บังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 
ปากีสถาน และเกาหลีใต้) ท่ีสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่า 1 แห่ง 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก มกราคม 2559-มกราคม 2561

มกราคม 2559 
(เมกะวัตต์)

มกราคม 2560 
(เมกะวัตต์) 

มกราคม 2561
(เมกะวัตต์) 

การเปลี่ยนแปลง
จาก มกราคม 

2560 ถึง 
มกราคม 2561

การเปลี่ยนแปลง
จาก มกราคม 

2559 ถึง 
มกราคม 2561

ประกาศโครงการ 487,261 247,909 174,884 –29% –64%
ก่อนได้รับการอนุมัติ 434,180 222,055 168,127 –24% –61%
ได้รับการอนุมัติ 168,230 99,637 103,613 4% –38%
ประกาศโครงการ+ก่อนได้รับการอนุมัติ
+ได้รับการอนุมัติ

1,089,671 569,601 446,624 –22% –59%

เริ่มสร้างแล้ว (12 เดือนที่ผ่านมา) 169,704 65,041 45,913 –29% –73%
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 338,458 272,940 209,566 –23% –38%
ระงับชั่วคราว 230,125 607,367 634,777 5% 176%
แล้วเสร็จ (ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) 101,624 83,785 60,195 –28% –41%
เปิดดำาเนินการอยู่ 1,914,579 1,964,460 1,995,818 2% 4%

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังผลิตตั้งแต่ 30 เมกะวัตต์ขึ้นไป
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ในการสร้างแผนภูมิแสดงอนาคตของกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำาเป็น
ต้องใช้ตัวช้ีวัด 2 ตัวรวมกัน คือ อัตราการเร่ิมสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินประกอบกับแนวโน้มในการปลดระวางการใช้โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ดังแสดงในภาพท่ี 1  ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมามีแนวโน้ม
ท่ีจะหยุดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการปลด
ระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังการผลิต 97,193 เมกะวัตต์ ในระยะ
เวลา 3 ปี (ปี 2558-2560) 65,877 เมกะวัตต์ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า
น้ัน (ปี 2555-2557) และ 42,334 เมกะวัตต์ ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า
น้ันไปอีก (ปี 2552-2554)

อันท่ีจริงแล้ว อัตราการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน
เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินน้ันมีอายุการใช้งานเก่า
แก่ในทวีปยุโรป อเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมเก่า (ดูภาพท่ี 

1. Similarly, Steven Davis and Robert Socolow reported the median retirement age of coal plants to be 37 years, based on their analysis of the Platts WEPP 
database. Davis and Soclow, “Commitment accounting of CO2 emissions,” Environmental Research Letters (2014)  สตีเฟน ดาวิส และโรเบิร์ต โซโคโลว รายงานว่าค่า
เฉลี่ยอายุโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางอยู่ที่ 37 ปี จากการวิเคราะห์โดยใช้ฐานข้อมูลจาก the Platts WEPP database. Davis and Soclow, “Commitment accounting of CO2 emissions,” 
Environmental Research Letters (2014)

2) มิได้เป็นผลมาจากนโยบายมุ่งลดเลิกถ่านหิน บรรดาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเก่าท่ัวโลกกำาลังการผลิตรวม 290,130 เมกกะวัตต์ได้ผ่าน
การใช้งานมาเกินกว่าอายุเฉล่ียของโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยท่ัวไปแล้ว 
(39 ปี ตามฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ัวโลก) และจะมีโรง
ไฟฟ้าถ่านหินท่ียังคงดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันกำาลังการผลิตรวม 
315,580 เมกะวัตต์จะต้องถูกปลดระวางภายในปี 25731 แม้ว่าจะ
ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดในอนาคตว่าภายในปีใดจึงจะเกิดการปลด
ระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าในปริมาณท่ีเกินกว่าจำานวนโรงไฟฟ้า
ถ่านหินท่ีเปิดดำาเนินการใหม่ ทว่าจากแนวโน้มท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
น้ีแสดงให้เห็นว่า การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินจะมีปริมาณ
มากกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ภายในปี 2565 และเม่ือถึง
จุดน้ัน กลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเร่ิมหดตัวลง

ภาพที่ 1 การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก ปี 2543-2560 รายปีและค่าเฉลี่ย 3 ปี (เมกะวัตต์)

ที่มา: ข้อมูลจากฐานข้อมูล WEPP โดย Platts ปี 2543-2553 และฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก จากองค์กรโคลสวอร์ม ปี 2554-2560 รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 30 เมกะวัตต์ขึ้นไป

ภาพที่ 2 กำาลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน จำาแนกตามอายุการใช้งานและภูมิภาค (กิกะวัตต์) 
จีน = สีฟ้า อินเดีย = สีเหลือง อเมริกา/ยุโรป28 = สีเขียว  ประเทศอื่น ๆ ในโลก = สีเทา

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังผลิตตั้งแต่ 30  เมกะวัตต์ขึ้นไป
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ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 3 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิดดำาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และอยู่ใน
ช่วงดำาเนินการก่อนการลงมือก่อสร้างนั้น มีปริมาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่างบดุลคาร์บอน (carbon budget) 
ที่กำาหนดไว้ตามเป้าหมายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั่วโลกอยู่มาก เมื่อพิจารณาจากชั่วโมงการทำางานของ
โรงไฟฟ้าถ่านหินต่อปีในปัจจุบัน ตัวเลขนี้สันนิษฐานว่า ร้อยละ 34 

ของโครงการเสนอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะได้รับการอนุมัติการ
ก่อสร้าง สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2553-2560 (ดูตาราง
ที่ 2) และโรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่านี้จะถูกปลดระวางเมื่ออายุ 40 ปี 
(หรือภายใน 5 ปีนับจากอายุ 40 ปีหรือเกินกว่านั้น) โดยสถาบัน 
Climate Analytics (ปี 2559) ระบุว่างบดุลคาร์บอนทั่วโลกจากปี 
2560 ถึง ปี2593ซึ่งจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศา
เซลเซียส และ 2 องศาเซลเซียส จะคิดเป็น 117 และ 207 กิกะตัน
ตามลำาดับ

ภาพที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกเปรียบเทียบกับงบดุลคาร์บอน (กิกะตัน) 
ที่อายุการใช้งาน 40 ปีสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มี capacity factor หรือพลังงานเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าถ่านหินผลิตทั้งปี  
เฉลี่ยร้อยละ 52.5 (ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ IEA 2017)

สีเทาเข้ม     = งบดุลคาร์บอนทั้งหมด (ปี 2560-2593)  
สีฟ้าอ่อน    = โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิดดำาเนินการอยู่ (ปี 2560 -)  
สีฟ้า          = โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำาลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
สีฟ้าเข้ม     = โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในช่วงระยะเวลาก่อนดำาเนินการก่อสร้าง  
                  (สันนิษฐานว่าจะได้ดำาเนินการจริงร้อยละ 34) งบดุลคาร์บอนสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
                   ประเมินโดยสถาบัน Climate Analytics (ปี 2559)

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 30 
เมกะวัตต์ขึ้นไป

ตารางที่ 2 อัตราการใช้งานโรงไฟฟ้าถ่านหินจำาแนกตามภูมิภาค ปี 2553-2560

เมกะวัตต์ ร้อยละ (%)
เปิดใช้งาน

(ดำาเนินการอยู่หรืออยู่
ระหว่างก่อสร้าง)

หยุดใช้งาน
(ยกเลิกโครงการหรือ
ชะลอโครงการไว้ก่อน)

เปิดใช้งาน
(ดำาเนินการอยู่หรือ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

หยุดใช้งาน
(ยกเลิกโครงการหรือ
ชะลอโครงการไว้ก่อน)

เอเชียตะวันออก 533,732 758,814 41% 59%
เอเชียใต้ 187,443 578,957 24% 76%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 70,107 95,902 42% 58%
ประเทศนอกสหภาพยุโรป 9,608 64,373 13% 87%
ตะวันออกกลางและแอฟริกา 15,297 40,724 27% 73%
ยูเรเชีย 5,667 22,494 20% 80%
สหภาพยุโรป 24,770 71,644 26% 74%
ลาตินอเมริกา 9,967 23,662 30% 70%
แคนาดา/สหรัฐอเมริกา 16,659 29,668 36% 64%
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 144 8,956 2% 98%
รวมทั้งหมด 873,394 1,695,194 34% 66%

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 30 เมกะวัตต์ขึ้นไป
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การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิด
ดำาเนินการอยู่และที่อยู่ในระหว่างการพัฒนามีปริมาณรวม 233 
กิกะตัน นับเป็นปริมาณที่สูงกว่างบดุลคาร์บอนเพื่อจำากัดการเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส และ 2 องศาเซลเซียส ดัง
นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 
1.5 องศาเซลเซียส จะต้องระงับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปลดระวางกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มี
ในปัจจุบันก่อนซึ่งมีอายุการใช้งานถึง 40 ปี แม้กระนั้น สำาหรับการ
บรรลุเป้าหมายในการจำากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ 2 องศา
เซลเซียสซึ่งถือเป็นความท้าทายน้อยกว่า ก็ยังจำาเป็นต้องให้มีการ
ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอัตราที่สูงขึ้นทั้งใน
ระยะการวางแผนและดำาเนินการก่อสร้าง อีกทั้งยังต้องเร่งปลด
ระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปอีกด้วย

ดังที่แสดงในภาพที่ 2 โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกที่มีอายุ 40 ปีขึ้น
ไป ที่กำาลังผลิต 290 กิกะวัตต์ ส่วนใหญ่แล้วตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (144 กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 50) และในสหภาพยุโรป 
(59 กิกะวัตต์ หรือร้อยละ 20) การบรรลุเป้าประสงค์ด้านการ
ควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกจำาเป็นต้องรีบเร่งปลดระวางโรง
ไฟฟ้าถ่านหินเก่าแก่เหล่านี้ให้หมดไป การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการยุติการใช้
ถ่านหินในท้ายที่สุด
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ 
ดังที่แสดงในภาพที่ 4 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศจีนและ
อินเดียครองสัดส่วนในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทว่าในปี 
2560 สัดส่วนดังกล่าวกลับลดลงทั้งในประเทศจีนและอินเดีย แต่
ประเทศอื่น ๆ กลับครองสัดส่วนกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่
เพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลด
ลงอย่างมากในประเทศจีนและอินเดีย ทว่าในภาพที่ 5 ยังแสดง
ให้เห็นอีกว่า แผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นได้ลด
ขนาดลงทั่วโลกเช่นกัน นอกจากประเทศจีนและอินเดียแล้ว กำาลัง
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดที่อยู่ในช่วงกิจกรรมก่อนการ
ดำาเนินการก่อสร้างและในระหว่างการก่อสร้าง ได้ลดลงถึงร้อยละ 
6 ในปีที่ผ่านมา และร้อยละ 26 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ภาพที่ 4 กำาลังผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เพิ่งเปิดดำาเนินการใหม่จำาแนกรายปี (กิกะวัตต์) 
ประเทศจีน = สีฟ้า ประเทศอินเดีย = สีแหลือง ประเทศอื่น ๆ ในโลก = สีเทา

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
30 เมกะวัตต์ขึ้นไป

ภาพที่ 5 กำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในช่วงกิจกรรมก่อนการดำาเนินการก่อสร้างและ 
ในระหว่างการก่อสร้าง มกราคมปี2559 ถึง มกราคมปี2561 (กิกะวัตต์)
ภาพที่ 5 กำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในช่วงกิจกรรมก่อนการดำาเนินการก่อสร้างและในระหว่างการก่อสร้าง 

ที่มา: ฐานข้อมูลติดตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกจากองค์กรโคลสวอร์ม มกราคม 2561. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำาลังการผลิตตั้งแต่ 
30 เมกะวัตต์ขึ้นไป



รุ่งเรืองแล้วร่วงโรย

รายงาน | มีนาคม 2561 | 9โคลสวอร์ม / เดอะเซียร่าคลับ / กรีนพีซ

ดังแสดงในตารางที่ 3 โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
ใน 60 ประเทศ (อยู่ในช่วงก่อสร้างและก่อนดำาเนินการก่อสร้าง) 
และในจำานวนนี้ มี 15 ประเทศที่ครองสัดส่วนการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ 13 
ประเทศซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมสำาคัญของอุตสาหกรรมถ่านหิน รวม
ถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ประเทศจีน: ระหว่างปี 2549-2560 ประเทศจีนมีกำาลังผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินรวม 692 กิกะวัตต์ มากกว่าทั้งหมดที่ผลิตได้ทั่ว
โลกรวมกันถึงสองเท่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วประกอบกับ
การอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในท้องถิ่นอย่างพุ่งกระฉูดใน
ปี2558-2559 นี้ ก่อให้เกิดการแข่งขันกับเป้าหมายในการมุ่งใช้
พลังงานหมุนเวียนของประเทศจีน จึงก่อให้เกิดวิกฤตกำาลังผลิต
กระแสไฟฟ้าที่เกินความจำาเป็น

ในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว รัฐบาลกลางได้เริ่มจำากัดการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในปี2559 รวมถึงจำากัดการอนุมัติ
ก่อสร้างในท้องถิ่นแทบทุกแห่ง (ยกเว้นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ห่าง
ไกลสำาหรับโครงการด้านพลังงานความร้อนในที่อยู่อาศัย) ใน
ปี 2560 รัฐบาลกลางเริ่มชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน
นับร้อยโครงการ และสั่งพักโครงการกำาลังผลิตราว 98 กิกะวัตต์
ในเดือนมกราคม และราว 93 กิกะวัตต์ในเดือนกันยายน (และที่
เกี่ยวข้องอีก 21 กิกะวัตต์)

ในประเทศจีน การจำากัดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในปี 2559-
2560 จะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยระงับโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่อยู่ในช่วงการดำาเนินการต่าง ๆ ที่กำาลังผลิตรวมราว 
444 กิกะวัตต์ และถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่ละเมิดข้อบังคับและ
ดำาเนินการก่อสร้างรวมกำาลังผลิตมากกว่า 16 กิกะวัตต์ ทว่า
มาตรการดังกล่าวทำาให้เส้นทางลำาเลียงถ่านหินสู่ประเทศจีน
ชะลอตัวลง จาก 708 กิกะวัตต์ ในช่วงเร่งพัฒนา (ก่อนดำาเนิน
การก่อสร้างและในระหว่างก่อสร้าง) ในปี2558 เป็น 211 กิกะ
วัตต์ในช่วงเร่งพัฒนาในปี2560 โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ที่เปิดใช้
งานมีปริมาณลดลงจากค่าเฉลี่ยระหว่างปี2549-2558  เฉลี่ย 
61 กิกะวัตต์ต่อปี เป็น 47 กิกะวัตต์ต่อปีในปี2559 และ 34 กิกะ
วัตต์ในปี2560

แม้ว่าจะมีการชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประเทศจีนยังคง
เป็นผู้นำาของโลกในด้านการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ด้วยกำาลังการ
ผลิตในช่วงก่อนดำาเนินการก่อสร้าง 116 กิกะวัตต์ และ ที่อยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างกำาลังการผลิต 95 กิกะวัตต์ นอกจากนี้แล้ว 
ยังมีโครงการเสนอสร้างที่ถูกระงับไว้ชั่วคราวและจะสิ้นสุดคำาสั่ง
ระงับในปี 2560 อีก 37 กิกะวัตต์ และโครงการอีกมากมายที่ถูก
ระงับไว้ชั่วคราวไปจนถึงปี2563 ก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า โครงการที่
ถูกระงับเหล่านี้จะได้ดำาเนินการต่ออีกหรือไม่ จากการวิเคราะห์โดย
กรีนพีซ (2016a) และ Carbon Tracker (2016) พบว่า โรงไฟฟ้า
ถ่านหินเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศจีนนั้น มีกำาลังผลิตมาก

เกินความต้องการพลังงานภายในประเทศแล้ว การสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเพิ่มเติมจะเป็นการใช้เงินลงทุนนับพันล้านดอลล่าร์ไปอย่าง
ไม่เกิดประโยชน์ 
 
ในระดับสากล สถาบันการเงินของประเทศจีนเป็นนักลงทุนที่ใหญ่
ที่สุดในโลกที่ลงทุนด้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ ด้วยเงิน
ลงทุนในโครงการเกี่ยวกับถ่านหิน 15,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 
ตั้งแต่ปี2556 ถึง 2559 ผ่านทางกองทุนพัฒนาระหว่างประเทศ 
อีกทั้งยังเสนอเงินทุนสนับสนุนอีกกว่า 13,000 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ (NRDC 2017) องค์กรโคลสวอร์มประมาณการไว้ว่าบริษัท
สัญชาติจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การถือครอง หรือให้
เงินสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 16 ของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำาลัง
พัฒนาอยู่นอกอาณาเขตของประเทศจีน  
 
ประเทศอินเดีย: คงไม่มีประเทศอื่นใดที่จะเป็นตัวอย่างของภูมิ
เศรษฐศาสตร์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่า
ประเทศอินเดีย ประเทศอินเดียมีกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2549 จนถึง 2560 ที่กำาลังผลิต 152 กิกะวัตต์ เป็น
สองรองจากประเทศจีน ทว่า ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนได้ลด
ลงถึงร้อยละ 50 ในระยะเวลาเพียง 2 ปี (BNEF 2017) และใน
ปีงบประมาณ 2559-2560 เป็นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียบรรจุ
กำาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้มากกว่ากำาลัง
ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน ทั้งนี้ บทวิเคราะห์ล่าสุด (กรีนพีซ 
2017) พบว่า ร้อยละ 65 ของกำาลังผลิตไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่นั้น
ไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม 

ดังน้ัน ภาคเอกชนจึงถอนเงินทุนออกจากโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในปี2560 ท้ังหมดท่ีกำาลังการผลิต 6,920 เมกะวัตต์ล้วนแต่ได้รับ
การสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานของรัฐและใช้เงินกองทุน
สาธารณะ ดังน้ัน เม่ือต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ โรง
ไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต 16 กิกะวัตตข์องอินเดียกำาลังขาดแคลน
สัญญาส่ังซ้ือไฟฟ้า และอีกมากกว่า 17 กิกะวัตต์กำาลังถูกแช่แข็ง
โครงการก่อสร้างไว้ก่อนเน่ืองจากขาดแคลนเงินลงทุน อนาคต
ของพลังงานถ่านหินกำาลังริบหร่ี ร่างแผนพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ
ปี 2559 ของประเทศอินเดียกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 
275 กิกะวัตต์ภายในปี 2570 โดยไม่จำาเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินใหม่เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกำาลังดำาเนินการก่อสร้างอยู่

นอกจากน้ี ยังมีแรงกดดันต่อบรรดาโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ
อินเดียให้ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศลง รายงานล่าสุด  
(กรีนพีซ 2016b) ระบุว่าบริเวณท่ีมีกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินต้ังอยู่เป็น
จุดสำาคัญ (hotspots) ท่ีมีมลพิษทางอากาศสูงของอินเดียอย่าง
เห็นได้ชัด ในปี 2560 กระทรวงพลังงานของอินเดียรายงานว่า  
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ร้อยละ 89 ของกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีอยู่ หรือ166 กิกะวัตต์ ไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับในการจำากัดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ของประเทศ โรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่า 300 แห่งไม่ทำาการติดต้ัง
ระบบการควบคุมมลพิษภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดหรือภายในเดือน
ธันวาคม 2560 นำาไปสู่การฟ้องร้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพ่ือบังคับให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่าน้ีปฏิบัติตามกฎหมายเสียที

ประเทศเวียดนาม: ประเทศเวียดนามยังคงเป็นจุดสำาคัญ 
(hotspot) ด้านถ่านหิน แม้ว่าจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ใหม่ในปี 2560 ทว่ายังคงมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
จำานวนมากที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอย่างชัดเจน นำาโดยแผน
พัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 7 ของประเทศเวียดนาม ซึ่ง
ปรับปรุงใหม่ในปี 2559 ประเทศเวียดนามมีการประกาศโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วถึง 12,100 เมกะวัตต์ ที่อยู่ในขั้นตอนของ
การพัฒนาก่อนได้รับอนุมัติ 15,040 เมกะวัตต์ ได้รับการอนุมัติ
แล้ว 8,750 เมกะวัตต์ และอยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง 
10,635 เมกะวัตต์ โครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่วน
ใหญ่จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
ตามรายงาน GreenID report (Vietnam Investment Review 
2017) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวจากการเสนอการลงทุนในโครงการโรง
ไฟฟ้าถ่านหินลองฟู้-1 (Long Phu-1)  ถึงแม้ว่าประเทศเวียดนาม
ยังคงมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมและแสงอาทิตย์ไม่มากนัก 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศจีนและอินเดีย ทว่า ความนิยมใน
พลังงานหมุนเวียนอาจเกิดขึ้นได้ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากประเทศ
เวียดนามมีชายฝั่งเป็นแนวยาวและมีศักยภาพสูงด้านพลังงานลม 
นอกจากนี้ยังได้มีโครงการมากมายในจังหวัดทางชายฝั่งตะวัน
ตกของประเทศ อาทิ จังหวัดบินทวน (Binh Thuan) ซอคตรัง 
(Soc Trang) บัคลู (Bac Lieu) และ คาเมา (Ca Mau)โครงการ
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนแต่กระจุกอยู่ตามบริเวณชายฝั่งเช่น
เดียวกัน แต่ก็สามารถพบได้ในจังหวัดที่อยู่ห่างจากชายฝั่ง อาทิ
จังหวัดดองนาย (Dong Nai) เป็นต้น 

ประเทศตุรกี: แม้ว่าจะไม่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ใน
ปี 2560 ทว่า ขณะนี้มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 3 แห่งกำาลังผลิตไฟฟ้า 
1,300 เมกะวัตต์กำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง และ
ประเทศตุรกียังคงมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจำานวนมาก ทั้ง
ที่อยู่ในระยะวางแผนก่อนดำาเนินการสร้าง ซึ่งประกาศโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้ว 15,410 เมกะวัตต์ และที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาเพื่อขออนุมัติก่อสร้าง 19,001 เมกะวัตต์ และที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว 7,349 เมกะวัตต์ โครงการเหล่านี้เป็นผลพวงมาจาก
ความรีบเร่งของบริษัทต่าง ๆ ในการนำาเสนอโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในช่วงที่ประเทศตุรกีกำาลังแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ
ตลาดไฟฟ้า ในหลายปีที่ผ่านมามีหลายโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ถูกปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรง
จากชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเดินหน้าตาม

แผนการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหินขนานใหญ่ เหล่านักวิเคราห์ระบุ
ว่า ราคากระแสไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับการที่ประเทศตุรกีมีศักยภาพสูงที่จะสามารถผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้จะเป็นสิ่งที่เอื้อให้สามารถเข้า
ถึงแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานของประเทศตุรกีได้ง่ายและมีความ
เสี่ยงต่ำา

ประเทศอินโดนีเซีย: ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ประเทศอินโดนีเซีย
ใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิตที่ 17,673 เมกะวัตต์ และท่ี
กำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้างอีก 12,015  เมกะวัตต์  
นับว่าสูงกว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศอื่น ๆ อยู่มาก ยกเว้น
ประเทศจีนและอินเดีย บริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของอินโดนีเซียหรือ 
PLN ได้เรียกร้องให้มีการลงนามสัญญาซื้อพลังงานจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน 24 กิกะวัตต์ โดยให้คำามั่นในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าถ่านหินเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 25 ปี แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้า
ในปริมาณดังกล่าวเลยก็ตามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพลังงาน
ปี2560-2569 ของประเทศ จากการศึกษาล่าสุด recent study 
(IEEFA 2017) พบว่า PLN ได้คาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
สูงเกินกว่าอัตราการเติบโตของความต้องการอยู่มากนัก และ
ควรยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างน้อย 9 โครงการ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเอาสาธารณูปโภคของประเทศไปผูกมัดกับสัญญา
ถ่านหินที่ไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจไปอีกนานนับสิบ ๆ ปี  ในด้าน
หนึ่ง รัฐบาลอินโดนีเซียกำาลังเริ่มเข้ากุมบังเหียนดูแลการขยาย
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่ไม่สร้างความยั่งยืน โดยนายอิกนา
เซียส โจนัน (Ignasius Jonan) รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่อนุมัติโครงการโรง
ไฟฟ้าถ่านหินใหม่บนเกาะชวาอีกต่อไป และได้มีการยกเลิกโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินบนเกาะชวา 5 โรง รวมกำาลังผลิต 2,000 เมกะวัตต์

ประเทศบังคลาเทศ: ประเทศบังคลาเทศยังคงเป็นจุดสำาคัญด้าน
การพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องด้วยยังมีการพัฒนาโครงการ
ในช่วงก่อนดำาเนินการก่อสร้างโดยมีกำาลังผลิตราว 18 กิกะวัตต์ 
และที่อยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้างมากกว่า 4 กิกะวัตต์ ข้อ
เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจำานวนมากได้รับการ
สนับสนุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน โดย
มากกว่าครึ่งของกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินที่กำาลัง
อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ (12.5 กิกะวัตต์ หรือร้อยละ56) 
ล้วนได้รับเงินและความสนับสนุนจากบริษัทในประเทศจีน นอกจาก
นี้แล้วบังคลาเทศกำาลังมีการก่อสร้างท่าเรือนำาเข้าถ่านหิน 3 แห่ง
โครงการถ่านหินที่ถูกนำาเสนอจะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่าง
หนักจากภาคประชาชน เกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ก่อสร้าง ทำาให้
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินส่วนใหญ่ล่าช้ากว่ากำาหนดหลายปี 

ประเทศญี่ปุ่น: ประเทศญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน 5 กิกะ
วัตต์ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้มีการเสนอขอเพิ่มเติมอีก 
13.5 กิกะวัตต์ และที่อยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้างอีก  
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5 กิกะวัตต์ ในปี 2560 ได้มีการชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กำาลังผลิตราว 2.5 กิกะวัตต์ และไม่มีคำาร้องขอสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินใหม่เพิ่มเติมในปีดังกล่าว กลุ่มประชาสังคม รัฐมนตรีสิ่ง
แวดล้อมของญี่ปุ่นและคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีต่างประเทศ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เรียกร้องให้รัฐบาล
ทบทวนแผนการเกี่ยวกับถ่านหินไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือใน
ต่างประเทศ (Advisory Panel 2017) ประเทศญี่ปุ่นเป็นนายทุน
รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองด้านการผลิตไฟฟ้าถ่านหินในต่าง
ประเทศ ด้วยเงินลงทุนถึง 10,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (NRDC 
2017) โดยลงทุนในโครงการถ่านหินตั้งแต่ปี 2549-2559 ผ่าน
ทางกองทุนการพัฒนาระหว่างประเทศ และยังได้มีการเสนอเงิน
ลงทุนเพิ่มเติมอีก 9,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ประเทศอียิปต์: แม้ว่าประเทศอียิปต์จะมีศักยภาพด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์สูงมาก ทว่าปัจจุบันกลับยังมี
การพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ถึง 
4 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินซาฟากา (2,000 เมกะ
วัตต์) โรงไฟฟ้าถ่านหินอายุน มุสซา (2,640 เมกะวัตต์) 
โรงไฟฟ้าถ่านหินมาร์ซา มาทรูห์ (4,000 เมกะวัตต์) และ
โรงไฟฟ้าถ่านหินฮามาราวีน ไอพีพี (6,000 เมกะวัตต์) เมื่อ 
เร็ว ๆ นี้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินฮามาราวีน Hamarawein 
มีความคืบหน้าโดยได้จัดให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศยื่น
ประมูลและธนาคารในประเทศจำานวน 9 แห่งประกาศเจตนารมณ์
ในการเสนอเงินกู้จำานวน 15,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะ
เดียวกันได้มีการยื่นประมูลในโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในอาบูดาบีและสาธารณรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์ ที่ 24.20ดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ชั่วโมง และ 29.90 
ดอลล่าร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ชั่วโมง นับว่าต่ำากว่าต้นทุนเฉลี่ย
ตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่มาก

ประเทศปากีสถาน:  ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่ม
ขึ้นอย่างฉับพลันในปี 2560 โดยมีการเปิดดำาเนินการใช้งานโรง
ไฟฟ้าถ่านหินใหม่กำาลังผลิตรวม 2,260 เมกะวัตต์ โดยก่อนหน้า
นี้ ได้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิตเพียง 40 เมกะวัตต์ 
ในระหว่างปี 2549-2559 ประเทศปากีสถานยังมีการเสนอเพิ่ม
การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอีก 9.2 กิกะวัตต์ และอยู่ในระหว่าง
ดำาเนินการก่อสร้างแล้ว 3.2 กิกะวัตต์ ปากีสถานเปิดใช้งาน
สถานีขนส่งถ่านหินแห่งแรกอย่างเป็นทางการในปี2560 ณ ท่าเรือ
คาซิม (Qasim) แผนการต่าง ๆ เกี่ยวกับถ่านหินของประเทศ
ปากีสถานได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเงินทุนจากประเทศ
จีนเป็นสำาคัญ โดยกว่าครึ่ง (6.3 กิกะวัตต์) ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับบริษัทชาวจีนทั้ง
สิ้น  ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจำานวนมากเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (China-Pakistan 
Economic Corridor) ซึ่งเป็นโครงการมูลค่าหลายพันล้าน 
ดอลล่าร์สหรัฐ อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานต่าง ๆ โดยมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักซึ่งมีมูลค่า 
33,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ประเทศฟิลิปปินส์: ในเดือนตุลาคม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ
บริษัทเมรัลโค (Meralco) ที่ตกลงซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์มูลค่า 55 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง นับ
เป็นราคาที่ถูกกว่าต้นทุนในการซื้อขายไฟฟ้าจากถ่านหินถึงร้อย
ละ 50 และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานแสง
อาทิตย์ที่กำาลังเติบโตขึ้น อย่างไรก็ดีประเทศฟิลิปปินส์ ยังคง
มีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกเป็น
จำานวนมาก อาทิ โครงการที่อยู่ในช่วงพัฒนาก่อนดำาเนินการ
สร้าง 7,560 เมกะวัตต์ และที่อยู่ในระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง 
4,581 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามมีโครงการเพียง 105 เมกะวัตต์
ที่ได้ดำาเนินการก่อสร้างจริง ในปี 2560 และมีแนวโน้มสูงว่าแผน
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งอยู่ในระยะก่อนดำาเนินการ
สร้างจะไม่สามารถเสร็จตามที่กำาหนดไว้ 
 
แอฟริกาใต้: โรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 โรงกำาลังผลิต 4,800 เมกะวัตต์
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเมดูพี (Medupi) เปิดดำาเนินการในปี 2560 
ทำาให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
ไปครึ่งหนึ่ง แอฟริกาใต้ยังคงดำาเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กำาลังผลิต 2,400 เมกะวัตต์ที่เมดูพี และ 4,000 เมกะวัตต์ ที่โรง
ไฟฟ้าถ่านหินคูซิเล (Kusile) นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอีก 
8 แห่งกำาลังผลิตรวม 4,000 เมกะวัตต์กำาลังอยู่ในช่วงดำาเนิน
การก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับซื้อไฟฟ้าถ่านหิน
จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ด้วยเหตุที่ประเทศแอฟริกากำาลังเผชิญกับ
การจำาหน่ายส่วนเกินจากโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งอยู่ในระยะพัฒนา
รวมกับกำาลังผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เปิดดำาเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันที่กำาลังผลิตรวม 42 กิกะวัตต์ การศึกษาล่าสุด (Meridian 
Economics 2017) พบว่าประเทศแอฟริกาสามารถประหยัดเงิน
ได้นับพัน ๆ ล้านโดยวิธีการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าก่อน
กำาหนด การระงับใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงที่ 5 และ 6 ของโรงไฟฟ้า
ถ่านหินคูซิเล และให้มีการยกเลิกโครงการโรงฟ้าถ่านหินใหม่  ใน
เดือนมีนาคมศาลนอร์ธ กอเท็ง ไฮคอร์ท (North Gauteng High 
Court) พิพากษายืนยันให้มีการประเมินด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก่อนอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ใหม่ในประเทศแอฟริกา ส่งผลให้เกิดความกังขาต่ออนาคตของโรง
ไฟฟ้าถ่านหินคีพาวเวอร์ (KiPower) และ โคเลนโซ (Colenso)

ประเทศเกาหลีใต้:  ประเทศเกาหลีใต้ใช้ไฟฟ้าจากถ่านหิน
มากกว่า 5 กะกิวัตต์ในปี 2560 และ 5 กิกะวัตต์ในปี 2559 ซึ่ง
นับเป็นปริมาณที่สูงรองจากประเทศจีนและอินเดียในช่วง 2 ปีดัง
กล่าว ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน มุน แจอิน (Moon Jae-in) ได้
ให้คำาปฎิญาณว่า จะหยุดการอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ใหม่และทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า ในขณะที่ผู้นำา
รัฐบาลเกาหลีใต้เสนอให้เปลี่ยนข้อเสนอโครงการในปัจจุบันจาก
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ถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ แผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ
ที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2560 กลับเสนอเพียงให้โรงไฟฟ้า
ถ่านหินกำาลังผลิต 1,160 เมกะวัตต์ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และยังคงให้มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหินอยู่ถึง 7,350 เมกะวัตต์ แม้กระนั้น ประเทศเกาหลีใต้
ยังวางแผนที่จะเพิ่มการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมขึ้นอีก 
5 เท่าตัวที่กำาลังผลิตรวม 58.5 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 และถึง
แม้ว่าสภาวะการเมืองในประเทศเกาหลีใต้กำาลังส่งสัญญาณถึง
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ทว่าเกาหลีใต้ยังคง
เป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญในโครงการลงทุนถ่านหินในต่างประเทศ 
โดยให้เงินทุนสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่นอกประเทศ
ของตนมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2551 
เป็นต้นมา (SFOC 2018)

ประเทศไทย: การต่อต้านอย่างรุนแรงจากภาคประชาชนทำาให้
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่กำาลังผลิต 870 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพากำาลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ต้องเลื่อน
กำาหนดโครงการออกไป และทำาให้โครงการอื่น ๆ ที่กำาลังการ
ผลิตรวม 4,656 เมกะวัตต์ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้าง
ได้ ความก้าวหน้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินของประเทศไทยมีเพียง
สิ่งเดียว คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนกำาลังผลิต 600 
เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าลิกไนต์แม่เมาะ ทั้งนี้ในปี 2560 พลเอก 
ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 
40 ในแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา:  แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมพ์จะมีแนวทาง
การบริหารที่สนับสนุนถ่านหินและต่อต้านนโนบายด้านสิ่ง
แวดล้อม ทว่ากำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินกลับลด
ลงเรื่อย ๆ ในปี 2560 โดยบริษัทจำานวนมากได้ประกาศปลด
ระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินของตน ดังเช่นภายในสิ้นปี 2560 ได้มี

การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือประกาศว่าจะปลดระวาง
แล้วจำานวน 266 โรง โดยในจำานวนนี้มี 264 โรงที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2560 นับเป็นปีแห่งการประกาศ
อนาคตแห่งการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหิน อาทิ โรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่ก่อมลพิษอย่างหนักจำานวน 3 โรงในรัฐเท็กซัส 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าถ่านหินมอนติเซลโล (Monticello) 
โรงไฟฟ้าถ่านหินบิ๊กบราวน์ (Big Brown) และโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
แซนโดว์ (Sandow) ซึ่งทั้งสามโรงนี้จะปลดระวางในช่วงต้นปี 
2561 ประเทศสหรัฐอเมริกากำาลังก้าวย่างอย่างมั่นคงให้พ้นจาก
การใช้ถ่านหิน โดยไม่มีการสร้างและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหินใหม่ อีกท้ังยังปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินรวม 74 กิกะวัตต์ 

สหภาพยุโรป:  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปจำานวน 10 ประเทศซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินได้ยุติการ
ใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือได้ปฏิญาณตน
ว่าจะสิ้นสุดการใช้ถ่านหินภายในปี 2573 ประเทศเหล่านี้ประกอบ
ด้วย ประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 
อิตาลี เนเธอแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน และสหราชอาณาจักร ในสห
ราชอาณาจักร ไฟฟ้าจากถ่านหินลดลงจากปริมาณการผลิตโดย
รวมร้อยละ 45 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2 ในปี 2560 (Carbon 
Brief 2016) และยังได้วางแผนปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
เหลือกำาลังผลิตรวม 15.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 ประเทศเนเธอ
แลนด์วางแผนที่จะปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต 5,860 
เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ทั้งนี้รวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต 
3,120 เมกะวัตต์ที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงปี 2558-2559 
แม้ว่าปัจจุบันประเทศเยอรมนีจะมีกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ถ่านหินรวม 50 กิกะวัตต์ และอีก 3,120 กิกะวัตต์ที่อยู่ในระหว่าง
การพัฒนา ทว่าได้มีการวางแผนกำาหนดเวลาในการยุติการใช้
ถ่านหินให้หมดสิ้นภายในปี 2562 นอกจากประเทศเยอรมนีแล้ว 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งยังคงใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่คือ 
สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ฮังการี โปแลนด์ และโรมาเนีย

ตารางที่ 3 กำาลังผลิตไฟฟ้าในโครงการที่กำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและที่เปิดดำาเนินการใช้อยู่ จำาแนกตามประเทศ (เมกะวัตต์) 
มกราคม 2561 (โรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต 30 เมกะวัตต์ขึ้นไป)

ประเทศ
ก่อนดำาเนินการ

สร้าง ดำาเนินการสร้าง
พัฒนาอย่าง

แข็งขัน พักโครงการ เปิดดำาเนินการใช้อยู่ 
จีน 116,175 94,828 211,003 435,162 936,057
อินเดีย 87,731 43,628 131,359 82,355 214,910
เวียดนาม 35,890 10,635 46,525 2,800 14,971
ตุุรกี 41,760 1,130 42,890 29,589 18,469
อินโดนีเซีย 25,890 12,015 37,905 14,600 28,584
บังคลาเทศ 17,883 4,115 21,998 4,085 250
ญี่ปุ่น 13,596 4,979 18,575 1,300 44,578
อียิปต์ 14,640 0 14,640 0 0
ปากีสถาน 9,195 3,190 12,385 8,720 2,450
ฟิลิปปินส์ 7,560 4,581 12,141 1,694 7,206
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ตารางที่ 3 กำาลังผลิตไฟฟ้าในโครงการที่กำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและที่เปิดดำาเนินการใช้อยู่ จำาแนกตามประเทศ (เมกะวัตต์) (ต่อ)

Country Pre-Construction Construction
All Active 

Development Shelved Operating
อเมริกาใต้ 5,540 6,352 11,892 1,650 42,101
โปแลนด์ 5,700 3,390 9,090 0 29,401
ไทย 4,656 600 5,256 3,070 5,457
มองโกเลีย 6,830 835 7,665 1,350 706
เกาหลีใต้ 2,100 5,259 7,359 3,660 37,973
ซิมบับเว 6,650 0 6,650 1,800 950
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3,000 2,400 5,400 270 0
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 4,080 0 4,080 0 2,073
กัมพูชา 3,190 135 3,325 1,200 370
เยอรมนี 2,020 1,100 3,120 0 50,400
บราซิล 2,566 340 2,906 600 4,355
เซอร์เบีย 2,850 0 2,850 0 4,405
ไต้หวัน, จีน 2,049 800 2,849 7,600 18,207
มาลาวี 2,820 0 2,820 700 0
มาเลเซีย 0 2,600 2,600 0 11,008
บอตสวานา 2,400 132 2,532 1,804 600
โมซัมบิก 2,440 0 2,440 1,620 0
เมียนมาร์ 2,030 0 2,030 10,430 160
แทนซาเนีย 1,890 0 1,890 0 0
โอมาน 1,800 0 1,800 0 0
โมร็อกโก 350 1,386 1,736 0 2,585
ยูเครน 1,320 0 1,320 600 23,259
ไนจีเรีย 1,200 0 1,200 2,000 0
โคลอมเบีย 900 250 1,150 0 1,393
กรีซ 450 660 1,110 0 4,375
เคนยา 1,050 0 1,050 130 0
สาธารณรัฐโดมินิกัน 0 770 770 0 305
รัสเซีย 480 240 720 226 48,690
ลาว 700 0 700 626 1,878
กานา 700 0 700 1,400 0
ไอวอรีโคสต์ 700 0 700 0 0
สาธารณรัฐเช็ก 0 660 660 0 9,052
อิหร่าน 0 650 650 0 0
คาซัคสถาน 0 636 636 0 12,000
โรมาเนีย 600 0 600 0 5,115
ไนเจอร์ 600 0 600 0 0
คอซอวอ 500 0 500 0 1,290
ฮังการี 500 0 500 0 1,274
อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมา
ซิโดเนีย

429 0 429 0 800

ชิลี 0 375 375 2,135 5,101
ปานามา 0 320 320 0 0
แซมเบีย 300 0 300 600 330
ทาจิกิสถาน 300 0 300 0 100
จอร์เจีย 300 0 300 0 0
คีร์กีซสถา 0 300 300 1,200 840
มอนเตเนโกร 254 0 254 0 225
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ตารางที่ 3 กำาลังผลิตไฟฟ้าในโครงการที่กำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและที่เปิดดำาเนินการใช้อยู่ จำาแนกตามประเทศ (เมกะวัตต์) (ต่อ)

Country Pre-Construction Construction
All Active 

Development Shelved Operating
เซเนกัล 0 125 125 600 30
อาร์เจนตินา 0 120 120 0 470
มาดากัสการ์ 60 0 60 0 120
จอร์แดน 0 30 30 0 0
สหรัฐอเมริกา 0 0 0 1,295 278,823
ออสเตรเลีย 0 0 0 2,666 24,872
สหราชอาณาจักร 0 0 0 0 15,508
สเปน 0 0 0 0 10,601
แคนาดา 0 0 0 1,000 9,743
อิตาลี 0 0 0 490 9,180
ฮ่องกง, จีน 0 0 0 0 6,608
เม็กซิโก 0 0 0 0 5,351
บัลแกเรีย 0 0 0 0 5,059
อิสราเอล 0 0 0 0 4,900
เนเธอร์แลนด์ 0 0 0 0 4,837
เกาหลีเหนือ 0 0 0 300 3,500
ฝรั่งเศส 0 0 0 0 3,392
เดนมาร์ก 0 0 0 0 2,805
อุซเบกิสถาน 0 0 0 300 2,522
ฟินแลนด์ 0 0 0 0 2,202
โปรตุเกส 0 0 0 0 1,978
มอลโดวา 0 0 0 0 1,610
สโลวีเนีย 0 0 0 0 1,469
ไอร์แลนด์ 0 0 0 0 915
สโลวาเกีย 0 0 0 0 913
ศรีลังกา 0 0 0 1,200 900
กัวเตมาลา 0 0 0 0 887
ออสเตรีย 0 0 0 0 635
นิวซีแลนด์ 0 0 0 0 500
โครเอเชีย 0 0 0 0 335
สวีเดน 0 0 0 0 252
มอริเชียส 0 0 0 0 195
เปรู 0 0 0 0 139
นามิเบีย 0 0 0 0 120
เรอูนียง 0 0 0 0 96
ซีเรีย 0 0 0 0 60
กัวเดอลุป 0 0 0 0 38
เวเนซุเอลา 0 0 0 1,000 0
สวาซิแลนด์ 0 0 0 200 0
สาธารณรัฐคองโก 0 0 0 500 0
กิน 0 0 0 250 0
รวมทั้งหมด 446,624 209,566 656,190 634,777 1,995,818
จีนและอินเดีย 203,906 138,456 342,362 517,517 1,150,967
ประเทศอื่น ๆ ในโลก 242,718 71,110 313,828 117,260 844,851
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บทสรุป: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดการหดตัวอย่าง
ฉับพลันในช่วงสองปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจมิได้ดำาเนินไปอย่างคงที่สม่ำาเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
เกิดจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการเมืองอันหลากหลาย
มาบรรจบกัน กล่าวคือ ในแง่ของการถอยห่างจากถ่านหิน แรง
ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประกอบด้วย ต้นทุนพลังงาน
หมุนเวียนลดต่ำาลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยได้คาดการณ์ไว้อย่าง
มาก มีกลุ่มเคลื่อนไหวในระดับประเทศ รัฐ เมือง และธุรกิจต่าง ๆ 
ในการพยายามยุติการใช้ถ่านหิน  เกิดแรงกดดันที่ต้องรับมือ
กับคุณภาพอากาศในเมืองที่ด้อยคุณภาพลง โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ ในทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก การที่ธนาคารและ
บริษัทเงินทุนต่าง ๆ ที่เป็นนายทุนของโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดความ
ลังเลมากขึ้นที่จะเสี่ยงปล่อยเงินลงทุนมหาศาลสำาหรับทรัพย์สิน

ที่จะเป็นภาระได้ในอนาคต อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการต่อต้าน
จากชุมชนท้องถิ่นอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องด้วยผลกระทบจากโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน เหมืองถ่านหิน และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการปลดระวางบรรดาโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และประเทศอุตสาหกรรมเก่าอื่น ๆ ปัจจัย
หลายประการเหล่านี้จะทำาให้ยุคแห่งการขยายตัวของถ่านหินสิ้น
สุดลงและส่งสัญญาณเริ่มต้นการยุติโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลก 
แม้ว่ากระบวนการยุติถ่านหินจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ทว่ายังคงต้องเร่งให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการยกเลิกโครงการโรง
ไฟฟ้าถ่านหินและเร่งปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ให้ไวยิ่งขึ้น 
หากพวกเราต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการปกป้อง
สภาพภูมิอากาศให้สามารถดำารงชีวิตที่ดีต่อไป
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