
COAL FACTSHEET #3

ความกระหายที่ไม่สิ้นสุด
ถ่านหินใช้น้ำาและก่อมลพิษต่อแหล่งน้ำาของเราได้อย่างไร

ส่วนที่ 1: การใช้น้ำาอย่างมหาศาล

(การปนเปื้อนของเถาถ่านหินที่เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2008 มีการทิ้งตะกอนเถ้าถ่านหินจำานวน 3.8 ตันลงสู่แม่น้ำาอีโมลี ภาพถ่ายโดย: Dot Griffith)

	 สะอาดที่ปลอดภัย	ราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้	เป็นหนึ่งใน
	 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีขาดแคลนท่ีสุดในโลกของเรากำาลังถูก
คุกคามโดยอุตสาหกรรมถ่านหิน	น้ำาจืดปริมาณมหาศาลถูกนำามาใช้และ
ปนเปื้อนมลพิษจากการทำาเหมืองถ่านหิน	 รวมถึงการขนส่งและการ
ผลิตไฟฟ้า	โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด	1000	เมกะวัตต์หนึ่งแห่งในอินเดียใช้
น้ำาพอๆ	กับความต้องการพื้นฐานของคนเกือบ	700,000	คน	โดยปกติ
โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้น้ำาประมาณร้อยละ	 8	 จากความต้องการน้ำาทั้งหมด	
ความต้องการน้ำาอันไร้ขีดจำากัดของอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นเรื่องน่า
กังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคขนาดใหญ่	
ซึ่งได้แก่	อินเดีย	จีน	ออสเตรเลีย	และแอฟริกาใต้ที่กำาลังเผชิญกับวิกฤต

ระหว่างการทำาเหมืองถ่านหิน	 น้ำาใต้ดินปริมาณมหาศาลจะถูกดึงออก
มาเพื่อให้บริษัทถ่านหินเข้าถึงชั้นถ่านหินได้		การทำาเหมืองหน้าดินจะ
สูบน้ำาใต้ดินออกประมาณ	 10,000	 ลิตรต่อการผลิตถ่านหิน	 1	 ตัน	
ส่วนการทำาเหมืองใต้ดินจะต้องดึงน้ำาใต้ดินออกประมาณ	 462	 ลิตร
ต่อถ่านหิน	 1	 ตัน	 ปริมาณการดึงน้ำาออกมาขึ้นอยู่กับความลึกของชั้น
ถ่านหินและสภาพอุทกวิทยาและธรณีวิทยา(1)	กลุ่มเหมืองถ่านหินขนาด
ยักษ์ในออสเตรเลีย	 (Galilee	 Basin)	 คาดว่าจะต้องสูบน้ำาทิ้งมากถึง	
1.3	พันล้านลิตร	ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าน้ำาในอ่าวซิดนีย์ถึง	2	½	เท่า	
การสูบน้ำาออกนี้จะทำาให้ระดับน้ำาใต้ดินลดลงอย่างมาก	 ผลคือบ่อน้ำาใน
ชุมชนโดยรอบใช้การไม่ได้และยังส่งผลกระทบต่อแม่น้ำาในบริเวณใกล้
เคียง(2)

น้ำาและกำาลังมีแผนขยายอุตสาหกรรมถ่านหินขนาดยักษ์

ถ่านหินยังเป็นตัวการหลักของปัญหามลพิษ		ทุกกระบวนการในวัฐจักร
ถ่านหินจะทำาให้น้ำาปนเปื้อนด้วยโลหะหนักและสารพิษในระดับท่ีเป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมีนัยสำาคัญ	 การได้รับพิษนี้จะเพิ่ม
โอกาสความพิการแต่กำาเนิด	 ความเจ็บป่วย	 และการเสียชีวิตก่อน
กำาหนด	 ซึ่งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นเดียวกัน	 เรื่องนี้มักจะไม่มี
สีสันอยู่นอกความสนใจของสาธารณชน	 การปนเปื้อนมลพิษจากวัฐ
จักรของถ่านหินคือภัยคุกคามที่มองไม่เห็นต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อม

หลังจากที่ถ่านหินถูกขุดออกมาแล้ว	 จะถูกนำาไปล้างด้วยน้ำาหรือสารเคมี
เพื่อทำาให้ซัลเฟอร์และสิ่งเจือปนหลุดออกไป	 กระทรวงพลังงานสหรัฐ
ประเมินว่าการทำาเหมืองถ่านหินและการล้างถ่านหินในสหรัฐอเมริกา
ใช้น้ำา	 260	 -	 980	 ล้านลิตรต่อวัน(3)	 ซึ่งน้ำาในปริมาณนี้เพียงพอแก่ความ
ต้องการพื้นฐานของคน	5	–	20	ล้านคน	(ประเมินว่ามีการใช้น้ำา	50	ลิตร
ต่อคนต่อวัน)	 การปนเปื้อนมลพิษถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก
โดยทั่วไปเหมืองถ่านหินมักตั้งอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง	 การทำาเหมืองถ่านหิน
ยังเป็นสาเหตุของมลพิษทางน้ำาในระยะยาวที่รุนแรงซึ่งนำาไปสู่การ
ขาดแคลนน้ำาแม้แต่ในประเทศที่มีทรัพยากรน้ำามาก

การทำ เหมืองเเละการเตรียมถ่านหิน
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การใช้น้ำ และการดึงน้ำ มาใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้น้ำาของโรงไฟฟ้าถ่านหินเราควรจะทราบถึง
ความแตกต่างระหว่าง การใช้น้ำาและการดึงน้ำามาใช้ (Consumption
vs Withdrawal)

โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 500 เมกะวัตต์ จะดึงน้ำามาใช้ใน
ปริมาณเทียบเท่าสระโอลิมปิก(4) ทุกๆ 3.5 นาที โรงไฟฟ้าจะดึงน้ำา
มาใช้ในระบบหล่อเย็นแบบไหลผ่านครั้งเดียวก่อนปล่อยน้ำาที่มีอุณหภูมิ
สูงลงสู่แหล่งน้ำาที่ดึงมาใช้

น้ำาที่นำ มาใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินจะไม่ถูกปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำาเดิมและ
ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
และในภาคเกษตรกรรมได้ น้ำาที่ใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินอาจปนเปื้อนสาร
พิษในกระบวนการเผาไหม้และถูกกักเก็บในเขื่อนกักเก็บตะกอน หรือ
ระเหยในกระบวนการหล่อเย็น

การเผาไหม้ถ่านหิน

ระบบหล่อเย็นอันหิวกระหาย

การเเย่งชิงทรัพยากรน้ำ ที่เพิ่มมากขึ้น

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นส่วนที่ใช้น้ำามากที่สุดในอุตสาหกรรมถ่านหิน	 โรง
ไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างอยู่ตอนในของแผ่นดิน	 (เช่น	 โรงไฟฟ้าถ่านหินที่
แม่เมาะหรือเมืองหงสาใน	สปป.ลาว	เป็นต้น)	ต้องการน้ำาจืดในปริมาณ
ที่มหาศาลยิ่งกว่า	 โรงไฟฟ้าถ่านหินสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรน้ำาจืด
ในห้วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้เริ่มส่งผลกระทบต่อแหล่ง
น้ำาทั่วโลก

ระหว่างกระบวนการเผาไหม้	 ถ่านหินจะถูกเผาเพื่อต้มน้ำาให้เดือดจน
กลายเป็นไอ	 ไอน้ำาจะไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	 มีระบบหล่อ
เย็นหลายประเภทถูกนำามาใช้เพื่อทำาให้ไอน้ำาเย็นตัวลงและควบแน่น
กลับมาเป็นน้ำา	น้ำาเกือบทั้งหมดที่ใช้ในโรงไฟฟ้าถูกนำามาใช้ในระบบ
หล่อเย็น

เหมืองถ่านหินที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีแห้งแล้งทั่วโลกกลายเป็นชนวนความขัด
แย้งด้านทรัพยากรน้ำา	ช่วงปี	ค.ศ.	2001	–	2010	เกษตรกรในวิดาร์ภา
(Vidabha)	ซึ่งอยู่ทางภาคกลางของอินเดียตกอยู่ในภาวะหนี้สิน		เนื่อง
จากรัฐบาลได้เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งลดการสนับสนุนเกษตรกร

ปริมาณน้ำาท่ีถูกดึงจากแหล่งน้ำาจืดเพื่อนำามาใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินจะ
แปรผันอย่างมากกับชนิดของระบบหล่อเย็นและท่ีต้ังของโรงไฟฟ้า	
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้ระบบหล่อเย็นแบบไหลผ่านครั้งเดียว(once-
through	cooling	systems)	ใช้น้ำาในปริมาณมหาศาลมาใช้ซึ่งส่งผล

กระทบที่เป็นหายนะต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล	 ประเมินว่าในแต่ละปีกระ
บวนการสูบน้ำาปริมาณมหาศาลจะทำาลายปลา	 ปูและกุ้ง	 2	 พันล้านตัว	
อีกทั้งไข่ปลารวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอีก	 528	 พันล้านตัว	 จากการดึง
น้ำาเข้ามาในระบบหล่อเย็น

น้ำาที่ถูกนำามาใช้จะถูกถ่ายเทกลับไปสู่แหล่งน้ำาเดิม	 ทว่าอุณหภูมิของ
น้ำาที่ถ่ายเทกลับไปน้ันจะสูงกว่าช่วงที่ถูกดึงไปใช้ในระบบหล่อเย็นราว	
5.6	–	11	องศาเซลเซียส	“น้ำ�ร้อน”	นี้เองที่เป็นตัวทำาลายสัตว์น้ำาและ
ระบบนิเวศน์	 ซึ่งมีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ(5) 

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้ระบบหล่อเย็นแบบปิด	 (closed-loop	 system)	
หรือ	 ระบบหล่อเย็นที่นำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	 (recirculating	 cooling	
systems)	 จะดึงน้ำามาใช้น้ำาในปริมาณที่น้อยกว่ามาก	 แต่จะใช้น้ำา
มากกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบหล่อเย็นแบบไหลผ่านครั้งเดียว	 โดยทั่วไป	
ระบบหล่อเย็นน้ีใช้หอหล่อเย็นขนาดใหญ่เพื่อให้ความร้อนจากน้ำา
ถ่ายเทสู่อากาศ	อย่างไรก็ตามอาจเกิดการสูญเสียน้ำาหลายล้านลิตรจาก
การระเหย	และจะต้องมีการหาน้ำามาทดแทน

น้อยกว่าร้อยละ	 6	 ของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกใช้ระบบหล่อเย็นแบบ
แห้ง	 (dry	 cooling	 system)	ซึ่งใช้อากาศแทนน้ำาในการหล่อเย็น	 โรง
ไฟฟ้าถ่านหินจำาพวกนี้ใช้น้ำาน้อยกว่าร้อยละ	 75	 เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่ใช้ระบบหล่อเย็นที่นำาน้ำากลับมาใช้ใหม่	 อย่างไรก็ตาม	 ระบบ
หล่อเย็นแบบแห้งนั้นมีราคาแพงและใช้พลังงานอย่างเข้มข้น			โรงไฟฟ้า
ถ่านหินท่ีใช้ระบบหล่อเย็นแบบแห้งจะต้องเผาถ่านหินมากขึ้น
ในการเดินเครื่องทำาให้ประสิทธิภาพลดลงและเพิ่มการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงร้อยละ	6(6)

Graph 1
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ขนาดเล็กและให้ความสำาคัญกับการจัดสรรน้ำาเพื่อผลิตไฟฟ้ามากกว่า
การเกษตร	 ภาระทางการเงินที่ตึงเครียดนำาไปสู่การฆ่าตัวตาย	 ของ
เกษตรกรกว่า	 6,000	 ราย	นอกเหนือไปจากโศกนาฏกรรมนี้	 โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนอีก	 71	 แห่ง	 ซึ่งจะต้องใช้น้ำาถึง	 2	พันล้านลูกบากศ์
เมตรต่อปีกำาลังอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติในวิดาร์ภา

อินเดียกำาลังผลักดันให้มีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนับร้อยโรงใน
ขณะที่ความต้องการน้ำาจะมากกว่าทรัพยากรน้ำาที่มีอยู่ในอีก	 30	 ปีข้าง
หน้า		โรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในแผนจะใช้น้ำาถึง	2,500	–	2,800	ล้านคิว
บิกเมตรต่อปี(8)	 เป็นปริมาณที่มากพอๆ	 กับความต้องการน้ำาในหกเมือง
ใหญ่ของอินเดียได้แก่	มุมไบ	เดลี	บังกาลอร์		ไฮเดอราบัด	อาห์เมดาบัด	
และเชนไน	(ประเมินว่าผู้อาศัยในเมืองใช้น้ำาวันละ	135	ลิตร)

รัฐบาลจีนวางแผนจะทำาเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่	 14	 แห่งและโรง
ไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่	 16	แห่งในจังหวัดทางภาคตะวันตก	 ในขณะที่มี
การคาดการณ์ว่าประเทศจีนจะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำาอย่าง
รุนแรงในปี	 ค.ศ.	 2030	 กรีนพีซประเมินว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะใช้น้ำา
ถึง	10	พันล้านลูกบาศ์กเมตรต่อปี	(หรือประมาณ	1/6	ของปริมาณน้ำา
จากแม่น้ำาเหลือง)	 ในปัจจุบันทรัพยากรน้ำาต่อหัวในพื้นที่แห้งแล้งนี้อยู่ที่	
1/10	 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ	การผลักดันแผนถ่านหินจะนำา
ไปสู่ความต้องการน้ำาในปริมาณมหาศาลซ่ึงในขณะน้ีถูกจัดสรรสำาหรับ

การบริโภค	เกษตรกรรม	ตลอดจนพรรณพืชและสัตว์ป่า

ในแอฟริกาใต้	 การขยายตัวของถ่านหินได้ตอกย้ำาความรุนแรงต่อวิกฤต
ขาดแคลนน้ำา	 ช่องว่างระหว่างทรัพยากรน้ำาและความต้องการน้ำามี
อยู่แล้วถึงร้อยละ	 17	 หากยังคงเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม
ขึ้นอีก	 13	 แห่งตามแผน	 สถานการณ์ก็จะมีแต่เลวร้ายลง	 การขยาย
เหมืองถ่านหินนั้นต้องใช้น้ำาในปริมาณมหาศาลและยังทำาให้ทรัพยากร
น้ำาจืดที่มีอยู่อย่างจำากัดปนเปื้อน(9)	 การขยายเหมืองถ่านหินในพื้นที่
ที่ทรัพยากรน้ำายังบริสุทธิ์อยู่ในภาคเหนือของประเทศ	 เช่น	 วอเทอร์
เบิร์ก	ถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่ง	เนื่องจากมีการรับรองการจัดสรรน้ำา
สำาหรับอุตสาหกรรมถ่านหิน	โดยไม่มีการรับรองสำาหรับการใช้อื่นๆ	เช่น	
การเกษตร			

การดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับถ่านหินในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากร
น้ำาสามารถส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจได้	หากว่าโรงไฟฟ้า
ถ่านหินไม่มีน้ำาเพียงพอในการดำาเนินการ	 มันอาจจะถูกบังคับให้หยุด
การทำางาน	 อากาศที่ร้อนอาจเพิ่มอุณหภูมิน้ำาในระบบหล่อเย็นทำาให้
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดน้อยลง	 ปริมาณไฟฟ้าที่ลดน้อยลงจะบั่นทอน
ผลกำาไรและทำาให้อุตสาหกรรมถ่านหินเผชิญกับปัญหาในการชำาระ
หนี้สิน
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โรงไฟฟ้าถ่านหิน           
ในสหรัฐอเมริกาผลิต    
ของเสีย 127 ตันต่อปี           

ซ่ึงมากพอที่จะถม                     
สนามฟุตบอลได้          

60 สนาม

ส่วนที่ 2: วัฏจักรของถ่านหินก่อมลพิษต่อแม่น้ำาของเราได้อย่างไร

การทำาเหมืองหน้าดินรบกวนการไหลของน้ำาตามธรรมชาติเป็นอย่าง
มาก	 เป็นสาเหตุทำาให้น้ำาท่วมมากขึ้นและยังทำาให้ชุมชนใต้น้ำาตกอยู่ใน
ความเสี่ยง	 เมื่อเริ่มเปิดหน้าเหมือง	 ต้นไม้และพืชผลจะถูกกำาจัดออก
ไปจากพื้นที่อันกว้างใหญ่	 ดินจำานวนมหาศาลถูกขุดขึ้นมาและกองเป็น
เนินไว้ข้างเหมือง	 เมื่อฝนตกกองดินหลายตันจะถูกชะล้างลงลำาธาร	
พื้นที่ลุ่มและแม่น้ำา	ตะกอนดินนี้อาจทำาให้เเม่น้ำาตื้นเขินจนไม่สามารถใช้
ทำาการประมงหรือเดินทางได้

น้ำ เสียซึ่งมีฤิทธิ์เป็นกรดถูกทิ้งออกมาจากเหมือง
ทำ ลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำ 

เเละปนเปื้อนเเหล่งน้ำ ของชุมชน

การทำ เหมือง

การเตรียมถ่านหิน

การเผาไหม้

การขนส่ง

ประเมินว่าลำาธาร	 3,840	
กิโลเมตรถูกกลบโดยดินจาก
การทำาเหมืองถ่านหินแบบ
ทะลายเทือกเขาแถบอาพา
ลาเชีย	 (Appalachia)	 ใน
สหรัฐอเมริกา	 ผลกระทบ
จากการทับถมลำาธารนี้นับ
ว่าสายเกินแก้	ชุมชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจาก
การทำาเหมืองถ่านหินแบบ
ทะลายเทือกเขาต้องทนทุกข์
ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ	 จาก
โรคมะเร็งปอดและหัวใจ	
ระบบทางเดินหายใจ	 โรค
ไต	 เนื่องจากการสัมผัสกับ
น้ำาที่ปนเปื้อน	 นักวิจัยพบว่า

ชาวบ้าน	 4,432	 คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ตายก่อนวัยอันสมควรระหว่าง
ปี	ค.ศ.	1999	–	2005	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดื่มน้ำาที่ปนเปื้อน(10) 

ชุมชนยังประสบกับปัญหาความผิดปรกติแต่
กำาเนิดที่สูงขึ้นถึงร้อยละ	26(11)

น้ำาเสียซึ่งมีฤทธ์ิเป็นกรดที่ไหลออกจากเหมือง
คือหนึ่งในผลกระทบท่ีอันเลวร้ายท่ีสุดจากการ
ทำาเหมืองถ่านหิน	 เมื่อน้ำาทำาปฏิกิริยากับหินที่
ถูกขุดขึ้นมาจากการทำาเหมือง	 โลหะหนักที่มี
อยู่ตามธรรมชาติ	เช่น	อลูมิเนียม	สารหนู	และ
ปรอท	 จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม	
น้ำาเสียซึ่งมีฤทธ์ิเป็นกรดที่ไหลออกจากเหมือง
จะทำาให้น้ำ า ใต้ดินและน้ำาผิวดินปนเ ป้ือน	
ทำาลายระบบนิเวศในน้ำาและทรัพยากรน้ำาที่
ชุมชนใช้บริโภคและใช้เพื่อการเกษตร	 ผลกระทบเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นใน
ระยะยาวแม้ว่าจะหยุดทำาเหมืองไปแล้วและอาจเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ	

กระทรวงทรัพยากรน้ำาแอฟริกาใต้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยว
กับน้ำาเสียซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดที่ไหลออกจากเหมืองว่าเป็น	 “คว�มท้�ท�ย
ท�งสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเผชิญม�”(12)	 แอฟริกาใต้มีเหมือง
ถ่านหินทิ้งร้างเกือบ	6,000	แห่ง	มีการประเมินว่าน้ำาเสียมีฤทธิ์เป็นกรด

โรง ไฟฟ้ าถ่ าน หินคือต้น เหตุสำ าคัญที่ สุ ดของมลพิษทางน้ำ า ใน
สหรัฐอเมริกาหากคำานึงถึงความรุนแรงของมลพิษที่ปล่อยออกมา	 น้ำา
เสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มไปด้วยโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ	 ซึ่งเป็น
อันตรายและทำาลายชีวิตสัตว์น้ำาอีกทั้งยังปนเป้ือนแหล่งน้ำาดื่มอีกด้วย
(16)

จากเหมืองถ่านหินเกือบ	 200	 ล้านลิตรกำาลังคุกคามพื้นแม่น้ำาวาล	
(Vaal	River)(13)	ด้วยเหตุที่ผลกระทบจากน้ำาเสียซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดที่ไหล
ออกจากเหมืองยังคงเกิดขึ้นต่อไปเป็นเวลานานแม้ว่าการทำาเหมืองจะ
ยุติลงไปแล้วก็ตาม	 ดังนั้น	 ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู
พื้นที่ปนเป้ือนอันมหาศาลจึงตกมาที่รัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนผู้เสีย
ภาษี		

เมื่อนำาถ่านหินขึ้นมา	 ตามปกติมันจะถูกนำามาล้างด้วยน้ำาหรือสารเคมี
เพื่อขจัดสิ่งเจือปน	เช่น	ซัลเฟอร์	เถ้า	และหิน	กระบวนการนี้ต้องใช้น้ำา
ในปริมาณมหาศาลและสามารถทำาให้แหล่งน้ำาใต้ดินปนเปื้อน	 เกิดเป็น
อ่างตะกอนน้ำาทิ้ง	 อ่างตะกอนบางแห่งมีขนาดใหญ่กว่าเขื่อนฮูเวอร์	 มัน
เก็บน้ำาทิ้งที่เต็มไปด้วยสารพิษร้ายแรง(14)	อ่างตะกอนถ่านหินเต็มไปด้วย
โลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ในปริมาณมหาศาลซึ่งอาจก่อมะเร็ง
และเป็นอันตรายต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์	อ่างตะกอนส่วนใหญ่
ไม่ได้ถูกผนึกไว้ใต้ดินซึ่งทำาให้สารเคมีขึ้นมาสู่พื้นดินและน้ำาผิวดินได้

เขื่อนกักตะกอนมักถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการป้องกัน
ที่ดีพอเพื่อให้มีความปลอดภัยและมีโครงสร้างที่มั่นคง	 เมื่อเขื่อนดัก
ตะกอนถล่ม	 มันก็จะปล่อยตะกอนพิษจากถ่านหินนับล้านลิตรลงสู่ผืน
ดินและแม่น้ำาลำาธาร	 ในเดือนตุลาคม	 2013	 มีเหตุการณ์เขื่อนดินแตก
ทำาให้ตะกอนถ่านหิน	 670	 ล้านลิตรไหลลงสู่ลำาธารที่เป็นสาขาของแม่
น้ำาอาธาบาสกในแคนาดา	 มีอาเซนิค	 แคดเมียม	 ปรอท	 และตะกั่วใน
สัดส่วนที่เข้มข้นปนเป้ือนลงไปทำาให้รัฐบาลออกมาเตือนและห้ามคนใน
ชุมชนใช้น้ำาจากแม่น้ำาจนกว่าตะกอนจะเคลื่อนผ่านไป(15)

บริษัท	 BNSF	 Railway	 ประเมินว่าฝุ่นผง
ถ่านหินเกือบ	 300	 กิโลกรัมสามารถหลุดลอย
ออกมาจากรถไฟบรรทุกถ่านหินจากการเดิน
ทาง	 600	 กิโลเมตร	 ฝุ่นผงถ่านหินก่อมลพิษใน
อากาศและสามารถนำาไปสู่โรคปอดดำา	 (black	
lung	 disease)	 ในมนุษย์ได้	 ฝุ่นผงถ่านหินยัง
ทำาให้แหล่งน้ำาปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง	 และ
ระหว่างการรั่วออกจากเรือ	 รวมถึงระหว่างการ
ขนถ่ายบนเรือ
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เถ้าที่นำมาถมที่

อ่างตะกอน

การรั่วซึมของโลหะหนักและสารพษิอื่นๆ 
สร้างมลพษิทางน้ำและเพิ่มอัตราการเกดิมะเร็ง 

ความบกพร่องแต่กำเนดิ 
และทำลายระบบประสาท 

การรั่วไหลจากอ่างตะกอน
เป็นอันตรายต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม

เถ้าเปียกที่มาจากเตา
และตัวกรองอากาศ 

น้ำร้อนที่ถูกปล่อยออกมาฆ่าสัตว์น้ำ

การนำน้ำมาใช้ในระบบหล่อเย็น
สามารถทำให้เกดิภาวะขาดแคลนน้ำ

และฆ่าสัตว์น้ำ

หากไม่มีการควบคุมมลพษิทางอากาศ 
การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์นำไปสู่ฝนกรด

ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและพรรณพืช 
การปล่อยสารปรอททำให้แหล่งน้ำปนเปื้อน

ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอ่อนของมนุษย์และสัตว์ป่า

ส่วนที่ 2: วัฏจักรของถ่านหินก่อมลพิษต่อแม่น้ำาของเราได้อย่างไร

การขนส่ง

ในแต่ละปีโรงไฟฟ้าถ่านหินผลิตของเสียนับล้านตันท่ีปนเปื้อนด้วย	
โลหะหนัก	 ขยะเหล่านี้มีอาเซนิค	 โบรอน	 แคดเมียม	 ตะกั่ว	 ปรอท	
ซีลีเนียม	 และโลหะหนักชนิดอื่นติดมาด้วย	 โดยทั่วไปของเสียจากการ
เผาไหม้ถ่านหินจะถูกนำามาฝังกลบไว้ในที่แห้ง	 หรือผสมกับน้ำาและกัก
ไว้ในเขื่อนดินที่ไม่มีการปูพื้น	 (unlined	 pits)	 เพิ่มความเสี่ยงที่มลพิษ
จะเข้าสู่แหล่งน้ำาผิวดินและหน้าดิน	รวมถึงแหล่งน้ำาดื่มอีกด้วย

การเก็บแบบแห้งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเก็บแบบเปียก	 ในการเก็บ
แบบแห้ง	 เถ้าถ่านหินจะถูกนำามาฝังกลบในบ่อขนาดใหญ่	 ซึ่งสถานที่

ดังกล่าวจะต้องถูกคลุมเพื่อลดความเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น
เถ้าถ่านหิน	 และการปนเปื้อนทางน้ำาอันเนื่องมาจากน้ำาฝนผสมกับเถ้า
ถ่านหิน	 หากพื้นด้านล่างของหลุมฝังกลบไม่ได้ปูรองด้วยวัสดุที่แน่น
หนา	โลหะหนักก็จะสามารถซึมลงสู่แหล่งน้ำาใต้ดินได้

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศมีส่วนในการเพิ่มปริมาณน้ำาเสียจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากการจับมลพิษทางอากาศลงสู่
น้ำา	 น้ำาเสียนี้มักทำาให้น้ำาใต้ดินและน้ำาผิวดินปนเปื้อนด้วยโลหะหนักใน
ปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสัตว์ป่าและมนุษย์(17)
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EndnotEs
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สารพิษที่พบในของเสียจากการเผาไหม้ถ่านหินส่งผลกระทบต่ออวัยวะ
ที่สำาคัญทั้งหมดของมนุษย์	พัฒนาการของทารกในครรภ์และเด็ก	ก่อให้
เกิดโรคมะเร็ง	 และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต	 ในสหรัฐอเมริกาสารพิษจาก
เถ้าถ่านหินปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำาชุมชนกว่า	100	แห่ง	องค์กรพิทักษ์สิ่ง
แวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา	(US	Environmental	Protection	Agen-
cy	-USEPA)	พบว่าบางครั้งระดับการปนเปื้อนสารพิษจากเถ้าถ่านหินมี
มากกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้สำาหรับน้ำาดื่ม	100	–	1,000	เท่า	USEPA	
ยังระบุว่าคนที่อาศัยห่างจากเหมืองถ่านหินที่มีเขื่อนเก็บตะกอนที่ไม่
ได้ปกปิดมิดชิดออกไปหนึ่งไมล์มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง	1	 ใน	50	
เนื่องจากการดื่มน้ำาจากบ่อที่ปนเปื้อน	 สัดส่วนนี้มากกว่ามาตรฐานที่	
USEPA	ยอมรับได้ถึง	2,000	เท่า		

ผลกระทบจากมลพิษถ่านหินต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์น้ำานั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก	 มีการบันทึกว่าเถ้าถ่านหิน
เป็นสาเหตุของความผิดปกติในปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำาทำาให้อัตรา
การขยายพันธุ์ลดลง	 และทำาให้ประชากรทั้งหมดสูญพันธุ์	 ประเมิน
กันว่าของเสียจากการเผาไหม้ถ่านหินเป็นเหตุของความสูญเสียมูลค่า	
2.32	 พันล้านดอลล่าห์สหรัฐต่อปลาและสัตว์น้ำาในสหรัฐอเมริกาเนื่อง
มาจากพิษของเซเลเนียม

ผลกระทบจากของเสียจากการเผาไหม้ถ่านหิน

ผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวที่สุดของเขื่อนเก็บตะกอนถ่านหินจะเกิด
ขึ้นเมื่อมันเกิดพังทลาย	 หายนะอันร้ายแรงที่สุดอันเนื่องมาจากเขื่อน
ตะกอนพังในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นที่เมืองคิงส์ตัน	 มลรัฐเทนเนสซี	 ใน
ปี	 2008	 โคลนจากเถ้าตะกอนถ่านหินปริมาณ	 3.8	 พันล้านลิตรถูก
ทิ้งลงสู่แม่น้ำาอีโมรี	 บ้านเรือนถูกทำาลายและผู้คนต้องอพยพเนื่องจาก
ที่ดินของพวกเขาถูกกลบทับด้วยโคลนพิษ	 อิทธิพลทางการเมืองของ
อุตสาหกรรมถ่านหินได้ปกปิดความพยายามในการสร้างมาตรการ
ควบคุมของเสียจากการเผาไหม้ถ่านหินจนถึงปัจจุบัน(18)

สารปรอท

การเผาไหม้ถ่านหินจะปล่อยสารปรอทที่เป็นพิษสู่อากาศ	 เมื่อฝนตกลง
มาปรอทก็จะชะล้างน้ำาลงสู่แม่น้ำาและลำาธาร	 จากนั้นสารพิษนี้ก็จะ
สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในห่วงโซ่อาหาร	และในที่สุดก็จะมาถึงร่างกายของ
เราเมื่อกินปลาที่ถูกปนเปื้อน	 ปรอทเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อสมองและ
ระบบประสาท	 (neurotoxin)	 หญิงมีครรภ์หรือวางแผนว่าจะตั้งครรภ์
จะต้องให้ความสนใจกับสารปรอทเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากการสัมผัสกับ
สารปรอทอาจนำาไปสู่ปัญหาการพัฒนาความบกพร่องในการเรียนรู้	
และการเดินที่ช้าลงของเด็กทารก

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/coal/Water-impacts/
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/coal/Water-impacts/

