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สู่หายนะของสภาพภูมิอากาศ
ถ่านหินก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

                    คือตัวการสำาคัญที่สุดต่อการเปลี่ยน 
                     แปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดย
น้ำามือของมนุษย์ โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งกำาเนิดคาร์บอนได-
ออกไซด์ร้อยละ 37 ของการปล่อยทั่วโลก(1) และร้อยละ 72 ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาค
การผลิตไฟฟ้าเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 41 จาก
การปล่อยก๊าซทั้งหมดทั่วโลก(2) หากความต้องการถ่านหินใน
ระดับโลกเพิ่มมากขึ้นและมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,200
แห่งท่ัวโลกตามแผนท่ีวางไว้(3) ก๊าซเรือนกระจกจะทำาให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 6 องศาเซลเซียสภายในปี 2100 ขีดจำากัดที่
ยอมรับในระดับสากล คือ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 
2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียสจะนำา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้วอันเป็นสาเหตุ
ของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และทำาให้สังคมมนุษย์ไม่อาจทนอยู่ได้

แต่ความหวังยังคงมีอยู่ รัฐบาลบางประเทศและธนาคารระหว่าง
ประเทศหลายแห่งเริ่มท่ีจะตระหนักว่าต้นทุนของโรงไฟฟ้า
ถ่านหินนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และปฏิเสธท่ีจะให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่   ผู้คนทั่วโลก
กำาลังร่วมมือกันเพ่ือต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่ง
ใหม่และนำาเสนอทางออกที่ดีกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการ
พลังงาน จะต้องมีการทำางาน การรณรงค์และการกดดันอีกมาก
เพื่อยุติการผลักดันโครงการถ่านหิน รวมทั้งเพื่อให้รัฐบาลเข้า
ร่วมข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
เป็นอันตราย สิ่งที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ หากเราต้องการหลีก
เลี่ยงหายนะจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะต้อง
ยุติยุคถ่านหิน

กราฟ 1
ยุคทองของถ่านหินและ
การทุบสถิติใหม่ของ
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก

ถ่านหิน
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ถ่านหิน
เป็นแหล่งพลังงานหลัก

ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกใน
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ระหว่างปี
ค.ศ. 2001 – 2010
การใช้ถ่านหินทั่วโลก

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45 (7)

2DS

6DS

0 

50 

100 

150 

200 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 

E
J

ในรายงานล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(IPCC) ซ่ึงเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีได้รับการ
ยอมรับสูงสุด ระบุว่า ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์มีการปล่อยที่สูงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2010 และมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 49 
กิกะตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ค.ศ.2010 IPCC ยังระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในแต่ละปีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1 กิกะตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO

2
eq) 

(ร้อยละ 2.2) ในปี ค.ศ.2000 ถึงปี ค.ศ.2010 เมื่อเทียบกับ 0.4 GtCO
2
eq (ร้อยละ 1.3) ต่อปี

ระหว่างปี ค.ศ. 1970 – 2000 วิกฤติเศรษฐกิจระหว่างปี ค.ศ.2007/2008 ทำาให้ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซลดลงเพียงชั่วคราว(5) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลมีส่วนมาจากการเพิ่มขึ้นของการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล และที่ชัดเจนที่สุดก็คือการใช้พลังงานถ่านหินทั่วโลก การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สะสมจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตซีเมนต์ และการเผา
ไหม้จากปี 1750 – 1970 อยู่ที่ 420 (±35) GtCO

2
 ซึ่งในปี ค.ศ.2010 ปริมาณนี้ได้เพิ่มขึ้น

ยุคทองของถ่านหินและการทุบสถิติใหม่ของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก

การขยายตัวของถ่านหินทำาให้อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 4–6 องศาเซลเซียส

ถึงสามเท่าอยู่ที่ระดับ 1,300 (±110) GtCO
2
 (6) ถ่านหินได้ขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกตามด้วยสหรัฐอเมริกาซึ่งนำาไปสู่การ

เติบโตของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ และการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบปีแรกของศตวรรษนี้ ความต้องการ
พลังงานย้ายศูนย์จากภูมิภาคแอตแลนติกมาสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคแปซิฟิก เห็นได้ชัดคือเอเชีย ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากตลาดในแถบแปซิฟิกได้เพิ่มอัตราการบริโภคขึ้นเป็น 2 เท่า(8) ความต้องการถ่านหินในจีนและอินเดียเกือบจะเป็นร้อยละ 95 ของ
ความต้องการถ่านหินทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2011(9)

การใช้ถ่านหินในจีนเพิ่มมากขึ้นจนถึง 4 พันล้านตันและเทียบเท่ากับร้อยละ 50 ของการใช้ถ่านหินทั่วโลก(10) ในปัจจุบันการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในจีนคิดเป็นร้อยละ 25 ของการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาลในจีนและประเทศที่
มีรายได้ปานกลางนั้นมาจากการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้ว ผลก็คือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ย้ายจากประเทศที่พัฒนา
แล้วสู่ประเทศกำาลังพัฒนาตามแนวโน้มการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต

กราฟ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการถ่านหินท่ัวโลกท่ีเพ่ิมข้ึนกับการเพ่ิมของ
อุณหภูมิ(14)

หากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,200 แห่งถูกสร้างขึ้นตามแผน จะทำาให้
อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้น 4 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย 
และจะเพิ่มมากถึง 6 องศาเซลเซียสในปี 2100(11) (ดูกราฟ 2) 
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 4 องศาจะก่อให้เกิดคลื่นความร้อนอันรุนแรง
ซึ่งจะทำาลายแหล่งอาหารของโลกและเป็นเหตุให้ระดับน้ำา
ทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันจะส่งผลกระทบกับผู้คนนับล้าน(12) ศาสตรา-
จารย์เคลวิน แอนเดอร์สัน นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศที่
มีชื่อเสียง กล่าวว่า “อุณหภูมิอีก 4 องศาเซลเซียสก็จะทำาให้
ประชากรบนโลกไม่สามารถอยู่ได้ในอนาคต มันเกินกว่าคำาว่า 
“ปรับตัว” มันคือการทำาลายล้างระบบนิเวศและมีความเป็นไป
ได้มากว่าจะไม่มีเสถียรภาพ”(13) หรืออาจกล่าวได้ว่าผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นนั้นคือหายนะ 

ถึง 400 ppm แล้ว – ในต้นปี ค.ศ. 2003 เราได้มาถึงจุดที่ระดับของ CO2 อยู่ที่ 400 ส่วนต่อล้านส่วน (parts per million) ในบรรยากาศซึ่งเป็นระดับที่ไม่
เคยพบมาก่อนในรอบสามล้านปี(15) หากว่าผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่เราได้เห็นแล้วในรูปของสภาพภูมิอากาศ ที่สุดขั้ว 
การละลายของชั้นน้ำาแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเล การข้ามระดับ 400 ppm คือเหตุของหายนะ เป้าหมายเพื่อคงให้ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์
ไว้ที่ 450 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับที่จัดว่า “ปลอดภัย”(350 ppm) อยู่มาก ดูเหมือนว่าจะเป็นไม่ได้
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áËÅ‹§ÊÓÃÍ§àª×้Íà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅ
ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 3,863

¹้ÓÁÑ¹
ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 982

¡�Ò« ¶‹Ò¹ËÔ¹

ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 690

ÍØ³ËÀÙÁÔà©ÅÕ่Â¼ÔÇâÅ¡·Õ่ 2 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ

ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 1,050

ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 2,191

เชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนใหญ่ต้องคงไว้ใต้ดิน

การยืดเวลามีแต่จะเพิ่มต้นทุน

ไปให้พ้นจากถ่านหิน

ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2010 167 ประเทศได้มีข้อตกลงในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เมืองแคนคูน ประเทศ
เม็กซิโก เพื่อจำากัดการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นัก
วิทยาศาสตร์กล่าวว่าร้อยละ 50 – 80 ของแหล่งสำารองเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกจะต้องคงไว้ใต้ดินเช่นเดิม(16) หมายความว่าไม่สามารถนำาแหล่ง
สำารองถ่านหินส่วนใหญ่ออกมาใช้ (ดูกราฟที่ 3) การเลิกใช้ถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าทั่วโลกคือขั้นตอนสำาคัญที่จะนำาไปสู่การจำากัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามข้อตกลงระดับโลก(17)    

การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจะทำาให้เราไม่บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยทั่วไป โรงไฟฟ้าถ่านหินจะมีอายุการใช้งาน 40 – 60 ปี เมื่อ
ก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อย มันจะสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศนับร้อยปี(19) เพื่อหลีก
เลี่ยงหายนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะต้องยุติการสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแห่งใหม่ ทยอยปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ และลงทุนในระบบพลังงาน
หมุนเวียนที่สะอาดทันที 

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศต่างๆ เริ่มยุติการสนับสนุนทางการเงินต่อ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้มงวดกับการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน และทยอยปิดโรงโฟฟ้าถ่านหินเก่า ในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และ 5 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกประกาศว่าจะหยุดให้ความช่วย
เหลือทางการเงินกับโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการ
ลงทุนยุโรป ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for Re-
construction and Development) ได้ประกาศเช่นเดียวกัน รัฐบาลจีนได้ออก
มาตรการเพื่อควบคุมการใช้ถ่านหินให้อยู่ใน 12 จาก 34 มณฑล ประธานาธิบดีโอ
บามาได้ประกาศมาตรการบังคับใหม่เพื่อจำากัดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน
สหรัฐอเมริกาและอาจบังคับให้ปลดระวางกลุ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ นักกิจกรรม
ชุมชนเร่ิมเคลื่อนไหวกดดันมหาวิทยาลัยและสถาบันการเงินให้ถอนการลงทุนจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลและชุมชนทั่วโลกกำาลังต่อต้านการขยายตัวของถ่านหิน

การลงมือแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายอันแสนแพง
และเสียเปล่ากับโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับถ่านหิน 
รายงาน The Fifth Assessment ของ IPCC ได้
ประเมินว่าเงินลงทุนรายปีในโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล
ระหว่างปี ค.ศ.2010 – 2029 ได้ลดลงโดยเฉลี่ย 30 
พันล้านเหรียญสหรัฐ และเงินลงทุนในการจัดหา
พลังงานฟอสซิลลดลงโดยเฉลี่ย 110 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ(20) รายงานยังระบุว่าหากเริ่มการเปลี่ยนแปลง
อย่างโครงสร้างอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ ต้นทุนทาง
เศรษฐกิจจะเทียบเท่ากับการลดค่าใช้จ่ายของผู้
บริโภคท่ัวโลกถึงร้อยละ 1 – 4 ในปี 2030 และร้อยละ 
2–6 ในปี 2050(21) ในขณะที่สภาที่ปรึกษาทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐได้นำาเสนอรายงานในเดือน
กรกฎาคม 2014 ว่าหากนโยบายด้านสภาพภูมิ
อากาศถูกเล่ือนออกไปจนถึงจุดที่อุณหภูมิเฉลี่ยผิว
โลกเพิ่มขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสาหกรรม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 0.9 โดยประมาณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่ว
โลก เฉพาะในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 0.9 ของ GDP 
ในปี 2014 คิดเป็นมูลค่า 150 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในทางกลับกันมีการประเมินว่ามาตรการควบคุมโรง
ไฟฟ้าถ่านหินฉบับใหม่ในสหรัฐอเมริกาจะส่งผลดีต่อ
การปกป้องสุขภาพของประชาชนคิดเป็นเงิน 55 – 93 
พันล้านเหรียญสหรัฐ(22) 

กราฟ 3: แหล่งสำารองเช้ือเพลิงฟอสซิลและอุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกท่ี 2 องศาเซลเซียส(18)
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เพื่อยุติยุคถ่านหิน มีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการลงทุนระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดที่ไม่นำาไปสู่การปล่อยคาร์บอนหรือก่อมลพิษ ทางเลือก
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำาขนาดเล็ก และพลังความร้อนใต้พิภพ คือทางเลือกที่ดีกว่าถ่านหินในการตอบ
สนองความต้องการพลังงานของโลก เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ต้นทุนระบบพลังงาน
หมุนเวียนได้ลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และบางแห่งสามารถแข่งขันกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและพลังงานดั้งเดิมในรูปแบบอื่น ใน
ปี ค.ศ. 2012 ร้อยละ 42 ของการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลกมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผลิตไฟฟ้า) เทคโนโลยี
ใหม่ เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอนเพียงทำาให้สังคมมนุษย์ตกอยู่ในวัฏจักรอุบาทว์ของถ่านหิน การดักจับและกักเก็บคาร์บอนมีราคาแพง
และใช้งานไม่ได้จริง

การพึ่งพิงถ่านหินเป็นอันตราย ก่อมลพิษและนำาพาเราไปสู่หนทางหายนะอันยากที่จะย้อนคืน
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