
COAL FACTSHEET #1

เรื่องสกปรกของถ่านหิน
ผลกระทบของถ่านหินต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมถ่านหิน

ถ่านหินมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก : 41%

ถ่านหินมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

จากภาคพลังงาน : 72%

สัดส่วนของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะต้องคงอยู่ใต้ดิน

เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ : 72%

การผลิตถ่านหินทั่วโลก (2012) : 7,830 ล้านตัน

การขยายตัวของความต้องการใช้ถ่านหินที่คาดการณ์

ในปี ค.ศ. 2018 : 2.3

      ของเรากำาลังเสพติดถ่านหิน ถ่านหินทำาลายชีวิตและ
                   สร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมิอาจฟ้ืนคืนได้ ในแต่ละปี
ผู้คนนับแสนคนเสียชีวิตจากมลพิษของถ่านหิน มากกว่าล้านคนท่ัว
โลกทนทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืด หัวใจวาย ต้องรักษาตัวในโรง
พยาบาลและต้องหยุดงาน(1) ผู้คนท่ีต่อต้านถ่านหินต้องเผชิญหน้า
กับความรุนแรงและการกดข่ี

มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินข้ึนอีก 1,200 แห่งท่ัวโลก หาก
โรงไฟฟ้าท้ังหมดถูกสร้างข้ึน สารพิษปริมาณมหาศาลจะปล่อยออก
สู่อากาศและน้ำาของเรา อีกท้ังยังยืดเวลาให้ถ่านหินทำาร้ายสุขภาพ
มนุษย์ต่อไป ย่ิงไปกว่าน้ันก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากโรง
ไฟฟ้าเหล่าน้ียังนำาเราไปสู่หายนะของสภาพภูมิอากาศ เป็นเหตุให้
อุณหภูมิเฉล่ียผิวโลกเพ่ิมข้ึนกว่า 5 องศาเซลเซียสในปี ค.ศ. 2100 (2)

การขยายตัวของการเคล่ือนไหวท่ัวโลกกำาลังกดดันให้รัฐบาลและ
สถาบันหลายแห่งดำาเนินการ เพ่ือให้เราลดละเลิกการพ่ึงพาถ่านหิน 
ในสหภาพยุโรปมีการระงับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีอยู่
ในแผน 109 แห่ง เม่ือปีท่ีแล้ว (2014) รัฐบาลจีนไม่อนุญาตให้สร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินข้ึนมาใหม่ใน 3 พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำาคัญรอบเมือง
ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ และกว่างโจว ซ่ึงมีกำาลังผลิตไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 30 
จากกำาลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินท้ังหมดในสาธารณรัฐประชาชน
จีน กลุ่มต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้ล้มแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ลง 179 แห่ง และโรงไฟฟ้ากว่า 165 แห่งอยู่ในรายการท่ีต้องปลด
ระวาง 

สถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารยุโรป
เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา (EBRD) ธนาคารเพ่ือการลงทุนแห่งยุโรป 
(EIB) ได้มีนโยบายจำากัดหรือยกเลิกการให้เงินกู้เพ่ือสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปหลายประเทศยุติการ

สนับสนุนทางการเงินต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ
โดยยกเว้นบางกรณี

ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวเพ่ือยุติถ่านหินกำาลังขยายตัว อุตสาหกรรม
ถ่านหินก็ไม่ลดละความพยายามในการผลักดันการทำาเหมือง
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน เราจำาเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือยุติยุค
ถ่านหิน

ประเทศผู้ส่งออก

อันดับสูงสุด:
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย

รัสเซีย สหรัฐอเมริกา

ประเทศผู้นำาเข้า

ถ่านหินอันดับสูงสุด:
จีน ญ่ีปุ่น อินเดีย 

เกาหลีใต้

ประเทศท่ีใช้ถ่านหิน

อันดับสูงสุด:
จีน สหรัฐอเมริกา 

อินเดีย ญ่ีปุ่น รัสเซีย 

แอฟริกาใต้



ผู้คนจำ�นวนมากกว่า�
350,000�คนทั่วโลก
ตายก่อนกำ�หนดใน

แต่ละปี
เนื่องจากมลพิษทาง
อากาศจากโรงไฟฟ้า

ถ่านหินและ
กว่าล้านคนต้องทนทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วย

อย่างร้ายแรง
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ผลกระทบจากถ่านหินตั้งเเต่ต้นจนจบ

ต้ังแต่ต้นจนจบ ถ่านหินสร้างมลพิษต่ออากาศท่ีเราหายใจ  น้ำาท่ีเราด่ืม และผืนดินท่ีเราอาศัยอยู่  ในส่วนน้ีจะอธิบายส้ันๆ เก่ียวกับผล
กระทบของเหมืองถ่านหิน การเตรียมถ่านหิน การขนส่งและการเผาไหม้ถ่านหิน

พ้ืนท่ีป่าไม้ขนาดใหญ่และพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ถูกกวาดล้างและชุมชนถูก
บังคับให้ออกไปจากท่ีอยู่เพ่ือสร้างเหมืองถ่านหิน น้ำาอาจจะถูกดึงออก
มาจากพ้ืนดินเพ่ือเปิดช้ันถ่านหิน ทำาให้ระดับน้ำาใต้ดินลดลงและส่งผลต่อ
การใช้น้ำาในภาคเกษตร ภาคครัวเรือน พรรณพืชและสัตว์ป่า หินท่ีถูกขุด
จะถูกท้ิงไว้เป็นกองมหึมารอบเหมือง โลหะหนักและแร่ธาตุท่ีติดอยู่บน
กองหินจะถูกชะล้างเม่ือสัมผัสกับน้ำาและอากาศและสามารถทำาให้น้ำาผิว
ดินและน้ำาใต้ดินปนเป้ือน

ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เหมืองถ่านหินต้องทน
ทุกข์ทรมานจากมลพิษทางอากาศและน้ำา 
พวกเขาต้องเผชิญกับการลดลงของอายุขัย
เฉล่ีย และอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนของโรคมะเร็งปอด 
โรคหัวใจ โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ
และโรคไต มีความเส่ียงมากข้ึนท่ีหญิงมีครรภ์
จะให้กำาเนิดทารกท่ีมีน้ำาหนักแรกเกิดน้อย คน
งานในเหมืองเผชิญกับความเส่ียง ต่อสุขภาพ
เน่ืองจากอุบัติเหตุ การระเบิด และเหมืองถล่ม 
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คนงานประมาณ 
4,000 – 6,000 คนต่อปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จากการทำาเหมืองใต้ดิน(3) คนงานในเหมืองยัง
สัมผัสโดยตรงกับไอระเหยของสารพิษ ฝุ่นจาก
ถ่านหิน และโลหะท่ีเป็นพิษ ซ่ึงเพ่ิมความเส่ียง
ต่อโรคปอดท่ีรุนแรง เช่น โรคปอดจากการ
ประกอบอาชีพ (pneumoconiosis) และโรค
ปอดฝุ่นทราย (silicosis)

1.�เหมืองถ่านหิน

4.�กระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน

2.�การเตรียมเเละการล้างถ่านหิน

3.�การขนส่ง

หลังจากท่ีถ่านหินถูกขุดจากเหมือง จะถูกเตรียมเข้าสู่กระบวนการเผา
ไหม้ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามปกติถ่านหินจะถูกบด ล้างด้วยน้ำาและสาร
เคมีอ่ืนๆ เพ่ือลดส่ิงเจือปน เช่น โคลน ซัลเฟอร์และโลหะหนัก จากน้ันจึง
ทำาให้แห้ง เป็นท่ีทราบกันว่าสารเคมีบางชนิดท่ีนำามาใช้ล้างเป็นสารก่อ
มะเร็งและเช่ือมโยงกับปัญหาของปอดและหัวใจ น้ำาท้ิงท่ีเรียกว่า “โคลน
ถ่านหิน” จะถูกนำามาเก็บไว้ในเข่ือนกักตะกอน ซ่ึงสามารถร่ัวและปน
เป้ือนน้ำาผิวดินและน้ำาบาดาลได้

การขนส่งถ่านหินโดยใช้รถไฟ รถบรรทุก และเรือ ไม่ได้ถูกนำามาพิจารณา
ว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ตามเส้นทางการขนส่ง

รถไฟ รถบรรทุกและเรือบรรทุกถ่านหินปล่อยฝุ่นถ่านหิน ซ่ึงบางคร้ังอยู่
ในระดับท่ีรุนแรง ทำาให้อัตราการเจ็บป่วยด้านทางเดินหายใจและการ
หมุนเวียนของโลหิตเพ่ิมสูงข้ึน(4) ก่อนและหลังการขนส่ง ถ่านหินจะถูก

กองไว้ ทำาให้ฝุ่นถ่านหินฟุ้งกระจายมากข้ึนไปอีก ประชากรท่ีอาศัยอยู่
ใกล้โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ท่ีสุดในนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย ได้รับ
ความทุกข์ทรมานจากการปล่อยฝุ่นละอองอันเป็นต้นเหตุให้ระดับมลพิษ
ทางอากาศสูงกว่ามาตรฐานท่ีรัฐบาลกำาหนด การสัมผัสกับฝุ่นละออง
ถ่านหินขนาดเล็กเพ่ิมความเสียงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกท้ัง
ทำาให้เกิดโรคหัวใจวายและโรคหอบหืด

ถ่านหินเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีน่าสะพรึงกลัวท่ีสุด
ในโลก ถ่านหินคร่าชีวิตผู้คนถึง 280,000 คน ต่อ 
1,000 เทราวัตต์ช่ัวโมงของการผลิตไฟฟ้า(5) ใน
ขณะท่ี การผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตั้งบนหลังคาเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิต
150 คน และ 440 คนต่อ 1,000 เทราวัตต์ต่อ
ช่ัวโมงตามลำาดับ การเผาไหม้ถ่านหินปล่อย
มลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงซ่ึงแพร่กระจายไป
หลายร้อยกิโลเมตร มลพิษรวมถึงฝุ่นละออง 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และสารหนู(6) มลพิษ
บางตัวท่ีกล่าวมาน้ีทำาปฏิกิริยาในอากาศก่อให้
เกิดโอโซนและฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก การ
สัมผัสกับมลพิษเหล่าน้ีสามารถทำาลายระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาท เพ่ิมความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
ปอดการอุดตันของเส้นโลหิตท่ีไปเล้ียงสมอง โรค

หัวใจ ระบบทางเดินหายใจบกพร่องเร้ือรัง และการติดเช้ือในระบบทาง
เดินหายใจ เด็ก คนสูงวัย สตรีมีครรภ์และคนท่ีสุขภาพไม่ดีจะเป็นผู้ท่ีได้
รับความทุกข์ทรมานมากท่ีสุด การปล่อยซัลเฟตและไนเตรด เป็นเหตุให้
เกิดฝนกรดซ่ึงจะทำาลายลำาธาร ป่าไม้ พืชผลทางการเกษตรและดิน

มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กคือความเส่ียงทางด้านสุขภาพส่ิงแวดล้อม
ท่ีร้ายแรงท่ีสุดในโลก เป็นสาเหตุหลักของเกิดโรคมะเร็ง(7) ประเมินว่า
อนุภาคของมลพิษทำาให้ผู้คนเสียชีวิตก่อนกำาหนด 3 ล้านคนในปี ค.ศ.
2010 เม่ือเทียบกับแหล่งกำาเนิดอ่ืนๆ ท่ัวโลก โรงไฟฟ้าถ่านหินคือแหล่ง
กำาเนิดหลักของมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก 

โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้น้ำาปริมาณมหาศาลในกระบวนการหล่อเย็นและการ
สร้างไอน้ำา ในปีหน่ึงๆ โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1000 เมกะวัตต์ใช้น้ำามาก
พอกับความต้องการพ้ืนฐานของคน 500,000 คน  มีโครงการขนาดยักษ์
สำาหรับการขยายถ่านหินในจีน อินเดีย และรัสเซียในขณะท่ีประชากรกว่า
ร้อยละ 63 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำา(8)

การเผาไหม้ถ่านหินทำาให้เกิดของเสียท่ีเจือปนด้วยสารเคมีเป็นพิษและ
โลหะหนัก เช่น สารหนู แคดเมียม เซเลเนียม ตะก่ัวและปรอท ของเสีย
จากกระบวนการเผาไหม้ถูกกักในเข่ือนเก็บตะกอนหรือหลุมฝังกลบซ่ึง
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1. เหมืองถานหิน

2.การเตรียมถานหิน

3.การขนสงถานหิน 4.การเผาไหมถานหิน

ยอดเขาถูกขุดออกไป
จากผิวดินและใตดิน

ทำลายปาไมและทำใหชุมชนถูกอพยพ
โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ปนเปอนในน้ำ
แมน้ำและลำธาร เกิดมลพิษ
สรางความเสียหายใหชุมชนและสัตวปา
การลางถานหินตองใชน้ำจืด

โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ
เจือปนในน้ำ
สรางความเสียหายใหชุมชน
พรรณพืชและสัตวปา
การลางถานหินตองใชน้ำจืด

มลพิษทางอากาศสงผลเสียตอหัวใจ
ปอดและระบบประสาท

คารบอนไดออกไซดเปนเหตุใหเกิดโลกรอน
มลพิษ ไดแก ไนโตรเจนออกไซด

ซัลเฟอรไดออกไซด อนุภาค
โอโซน โลหะหนัก และ
คารบอนไดออกไซด

ฝุนผงถานหินเพิ่มโรคหัวใจและโรคปอด

น้ำถูกนำมาใชในระบบน้ำหลอเย็น
อาจเปนเหตุของการขาดแคลนน้ำ
และทำลายชีวิตสัตวน้ำ

น้ำรอนที่ปลอยออกมา
ทำลายชีวิตสัตวน้ำ

การรั่วไหลของโลหะหนักและสารพิษอื่น
สรางมลพิษใหกับน้ำ เพิ่มอัตราการเปนโรคมะเร็ง
ความผิดปรกติแตกำเนิด และความบกพรองทาง
ระบบประสาท การรั่วไหลทำรายมนุษยและระบบนิเวศ

กองของเสีย

เขื่อนกักเก็บตะกอน

บอเก็บตะกอน

หลุมฝงกลบเถาถานหิน
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การลงทุนในพลังงานสะอาด

บ่อยคร้ังท่ีไม่มีการปูรองพ้ืน ส่ิงปนเป้ือนอาจร่ัวไหลสู่พ้ืนดินและน้ำาผิวดิน
ท่ีมนุษย์ต้องใช้บริโภค ส่ิงน้ีทำาให้เพ่ิมอัตราการเกิดโรคมะเร็ง  ความพิการ
แต่กำาเนิด ปัญหาเก่ียวกับระบบสืบพันธ์ุ ผลกระทบต่อระบบประสาท 
โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ำาและลำาธารมากกว่าอุตสาห-
กรรมอ่ืนๆ ในสหรัฐอเมริกา ของเสียเป็นพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินมี
ปริมาณมากเป็นอันดับสองของกากของเสียท่ีเป็นพิษในสหรัฐอเมริกา
รองจากขยะเทศบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เถ้าถ่านหินกว่า 
140,000 ตันและน้ำาเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีปลดระวางเเล้วร่ัวไหลสู่
แม่น้ำาแดน ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ทำาให้น้ำาเป็นสีดำาด้วยตะกอนของเสีย
และปนเป้ือนแหล่งน้ำาด่ืม

ในขณะท่ีเคร่ืองมือควบคุมมลพิษทางอากาศสามารถลดการปล่อยสาร

พิษสู่บรรยากาศ สารพิษกลับเปล่ียนเป็นรูปของของเสียในรูปของแข็ง
หรือของเหลว เถ้าถ่านหินท่ีกองท้ิงไว้หรือนำาไปฝังกลบสามารถเกิดการ
ร่ัวไหลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์และโลหะหนักสู่น้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินได้

การเผาไหม้ของถ่านหินเป็นแหล่งกำาเนิดหลักของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกท่ัวโลก และคิดเป็นร้อยละ 72 ของก๊าซเรือนกระจกในภาคการ
ผลิตไฟฟ้า ส่ิงน้ีทำาให้โลกของเราร้อนข้ึนควบคู่กันกับผลกระทบท่ีเป็น
หายนะต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมถ่านหินเสนอ
ว่าสามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีมีการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และมี
ท่ีกักเก็บใต้ดิน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีและความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ
ของการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ อีกท้ังยังดู
เหมือนว่าจะยังคงไม่สามารถใช้การได้จริงในทศวรรษหน้า

เพ่ือลดการพ่ึงพิงถ่านหิน มีความสำาคัญอย่างย่ิงท่ีเราจะต้องมีการลงทุน
ในระบบพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดและย่ังยืน ก้าวแรกคือการลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า และนำามาตรการประสิทธิภาพพลังงานมาใช้ องค์กร
พลังงานระหว่างประเทศแนะนำาให้ประเทศต่างๆ มุ่งไปท่ีการลดการ
ใช้พลังงานในพ้ืนท่ีอาคารใหม่และการทำาน้ำาร้อน การติดต้ังระบบแสง
สว่างท่ีมีประสิทธิภาพและอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหม(่9)

พลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดมีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึนเทียบ
กับพลังงานแบบเดิม ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนำาไปสู่
การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2008 ราคา
ของแผงโซลาร์ได้ลดลงกว่าร้อยละ 75(10) จากข้อมูลของธนาคารเยอรมัน 
ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ท่ัวโลก 19 แห่ง ได้มาถึงจุดท่ีราคาไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์เท่ากับหรือน้อยกว่าไฟฟ้าท่ีซ้ือจากสายส่ง (Grid 
parity) โดยไม่ต้องอาศัยเงินสนับสนุน น่ีรวมถึง ชิลี ออสเตรเลีย และ
เยอรมนีสำาหรับไฟฟ้าในภาคครัวเรือน และแม็กซิโกกับจีนสำาหรับตลาด
อุตสาหกรรม(11)

ผู้เช่ียวชาญคาดการณ์ว่าการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลจะพ้นจุดสูงสุดในปี ค.ศ.
2030 เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
พลังงานหมุนเวียนได้(12) ในขณะท่ีต้นทุนของเช้ือเพลิงฟอสซิลจะสูงข้ึน
เน่ืองจากข้อจำากัดของคาร์บอน ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนจะลดลง
เร่ือยๆ การศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ประเมินว่าต้นทุนภายนอก
ของถ่านหินต้ังแต่ต้นจนจบในสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างประมาณ 3-500 
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หากว่าต้นทุนท่ีแท้จริงสะท้อนออกมาในราคาของ
ถ่านหิน ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนสองหรือสามเท่า น่ีจะ
ทำาให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยุติลงอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน

แทนท่ีจะยึดติดกับพลังงานสกปรกอย่างเช่นถ่านหินมาหลายช่ัวอายุคน 
รัฐบาลและหน่วยงานด้านไฟฟ้าควรลงทุนในพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด
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http://www.sierraclub.org/coal
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