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ถ่านหิน : ภัยมืดจากโลกพลังงาน
บทนา
ปั ญหำกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศเป็ นภั ยคุ กคำม
ที่ ร้ ำยแรงต่ อโลก ตำมควำมหมำยของอนุ สั ญญำสหประชำชำติ
ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change หรือUNFCCC) ให้ ควำมหมำย
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ของอำกำศ ซึ่งเกิดขึ้นจำกกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม
ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยำกำศเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจำก
ควำมผั นแปรตำมธรรมชำติ (กรมอุ ตุนิ ยมวิทยำ, ม.ป.ป.) โดยมี
สำเหตุมำจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเป็น ตัวเร่งสำคัญ
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด กำรสะสมของปริ ม ำณก๊ ำซคำร์ บ อนไดออกไซด์
ในชั้ นบรรยำกำศเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งเป็ นสำเหตุ ท ำให้ เกิ ดภำวะก๊ ำซเรื อน
กระจก (Greenhouse Effect) และแนวโน้ ม กำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพอำกำศทวีค วำมรุ น แรงขึ้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศต่ ำง ๆ
ทั่วโลก ต่ำงให้ควำมสำคัญกับประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ เนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภูมิ อำกำศท ำให้
แต่ ล ะประเทศต้ อ งเผชิ ญ กั บ สภำวะควำมรุ น แรงของลม
ฟ้ำอำกำศ และสภำพภูมิอำกำศในรูปแบบของภำวะภัยแล้งและ
น้ำท่ว ม ตลอดจนอุณ หภู มิและคลื่ น ควำมร้อ นที่ นั บวัน จะทวี
ควำมรุน แรงและมีควำมถี่ของกำรเกิดบ่อยครั้งขึ้น ส่ งผลให้ เกิด
ควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภำพเศรษฐกิจและสังคมอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ส่ ว นใหญ่ คื อ กำรด ำเนิ นกิ จกรรมของมนุ ษย์ ในด้ ำนต่ ำง ๆ เช่ น
กระบวนกำรเผำไหม้ เชื้ อเพลิ งในภำคพลั งงำน ภำคกำรขนส่ ง
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และภำคอุตสำหกรรม ส่งผลให้อุณหภูมิ พื้นผิวโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ “ภำวะโลกร้อน” (Global warming)
โดยเฉพำะเชื้อเพลิงถ่ำนหินที่หลำยประเทศนิยมนำมำเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ถ่านหิน
ถ่ำนหิน (coal) เป็นเชื้อเพลิงธรรมชำติที่เกิดจำกกำรสะสมตัวตำมธรรมชำติของซำกพืชพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ
ที่ สลำยตั วและสะสมอยู่ ในลุ่ มน้ ำหรื อแอ่ งน้ ำต่ ำง ๆ นั บเป็ นเวลำหลำยร้อยล้ ำนปี เมื่ อเกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลง
ของผิ ว โลก เช่ น เกิ ดแผ่ น ดิ น ไหว ภู เขำไฟระเบิ ด หรื อ มี ก ำรทั บ ถมของตะกอนมำกขึ้ น ซำกพื ช เหล่ ำ นั้ น
จะเกิดกำรเปลี่ ย นแปลงกลำยเป็ น ถ่ำนหิ น ชนิด ต่ำง ๆ ทั้ งนี้ ถ่ำนหิ นมี คุณ สมบัติ เป็ นหิ น ตะกอนที่ส ำมำรถ
ติดไฟได้ เนื่องจำกมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ สำรประกอบของคำร์บอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ความสาคัญของพลังงานถ่านหิน
ถ่ ำ นหิ น เป็ น แหล่ ง พลั ง งำนที่ ส ำคั ญ ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยเฉพำะในประเทศที่ เป็ น ผู้ น ำ
ทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรม เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก ำ ประเทศญี่ ปุ่ น และกลุ่ ม ประเทศในยุ โ รป ส ำหรั บ
ประเทศไทยถึงแม้จะมีปริมำณสำรองถ่ำนหินอยู่มำกกว่ำ 2,000 ล้ำนตัน แต่ส่วนใหญ่เป็นถ่ำนหินที่มีคุณภำพต่ำ
ตั้งแต่ถ่ำนหิน ลิกไนต์ (Lignite) จนถึงถ่ำนหินซับบิทูมินัส (Sub-bituminous) ภำพลักษณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทำให้ กำรใช้ถ่ ำนหินเป็นเชื้อเพลิงมีปริมำณน้อยหำกเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ่ำนหินเป็น
เชื้อเพลิงที่มีรำคำถูกและมีปริมำณสำรองมำกเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่กำรนำถ่ำนหินมำใช้ผลิต
พลังงำนจะต้องใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำดเพื่อกำจัดสำรพิษที่ปลดปล่อยออกมำในกระบวนกำรผลิต
และกำรใช้ถ่ำนหิน (กระทรวงพลังงำน, ม.ป.ป.)
ประเภทของถ่านหิน
1. พีต (Peat)

ภาพที่ 1 พีต (Peat)
ที่มา: ถ่านหิน. โดย ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.,
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal
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พีต (Peat) เป็ นถ่ำนหิ นในขั้น เริ่มต้นของกระบวนกำรเกิดถ่ำนหิ น ซึ่งเกิดจำกซำกพืช บำงส่วนที่ยัง
สลำยตัวไม่ห มด ลักษณะของพีตเป็ น ลำต้น กิ่งหรือใบ มีสี น้ำตำลจนถึงสี ดำ และมีควำมชื้น สูง มีคำร์บ อน
ร้อยละ 60 เมื่อนำพีตมำเป็นเชื้อเพลิงต้องผ่ำนกระบวนกำรไล่ควำมชื้นหรือทำให้แห้งก่อน ควำมร้อนที่ได้จำก
กำรเผำพีตสู งกว่ำที่ได้จ ำกไม้ พี ตใช้เป็ น เชื้อเพลิ งเพื่อให้ ควำมร้อนในบ้ ำนหรือผลิ ตไฟฟ้ ำ ข้ อดีของพีต คือ
ร้อยละของกำมะถันต่ำกว่ำน้ำมัน และถ่ำนหินอื่น ๆ ส่วนมำกจะพบพีตในที่รำบน้ำท่วมถึงและพบในป่ำพรุ
2. ลิกไนต์ (Lignite)

ภาพที่ 2 ลิกไนต์ (Lignite)
ทีม่ า: ถ่านหิน. โดย ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.,
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal
ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่ำนหินที่มีซำกพืชสลำยตัวหมด ไม่เห็นโครงสร้ำงของพืช ลักษณะของลิกไนต์
มี สี เข้ ม เป็ น เนื้ อเหนี ยวและผิ วด้ ำน มี ป ริ มำณออกซิ เจนและควำมชื้ นต่ ำ มี ปริมำณคำร์ บอนร้อยละ 55-60
เมื่อติดไฟมีควันและเถ้ำถ่ำนมำก ลิกไนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ควำมร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ และใช้บ่ม
ใบยำ แหล่งลิกไนต์ที่สำคัญ คือ อำเภอแม่เมำะ จังหวัดลำปำง
3. ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)

ภาพที่ 3 ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous)
ที่มา: ถ่านหิน. โดย ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.,
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal
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เป็ น ถ่ ำนหิ น ที่ เกิ ดนำนกว่ ำลิ กไนต์ ลั กษณะของซั บบิ ทู มิ นั ส มี สี น้ ำตำลจนถึ งด ำ ผิ วด้ ำนและผิ วมั น
เนื้ออ่อนร่วนและแข็ง มีปริมำณออกซิเจนและควำมชื้นต่ำ แต่มีปริมำณคำร์บอนสูงกว่ำลิกไนต์ ใช้เป็นแหล่ง
พลังงำนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำและอุตสำหกรรม
4. บิทูมินัส (bituminous)

ภาพที่ 4 บิทูมินัส
ทีม่ า: ถ่านหิน. โดย ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.,
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal
เป็ นถ่ ำนหิ นที่ เกิ ดนำนกว่ำซั บบิ ทู มิ นั ส ลั กษณะของบิ ทู มิ นั สมี สี น้ ำตำลจนถึ งสี ด ำ มี เนื้ อแน่ นและแข็ ง
มี ป ริ ม ำณออกซิ เจนและควำมชื้ น ต่ ำ แต่ มี ป ริม ำณคำร์ บ อนสู งกว่ ำซั บ บิ ทู มิ นั ส เมื่ อ เผำไหม้ แ ล้ ว จะให้ ค่ ำ
ควำมร้อนสูง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรถลุงโลหะ และนำมำเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเคมีอื่น ๆ ได้
5. แอนทราไซต์ (Anthracite)

ภาพที่ 5 แอนทราไซต์ (Anthracite)
ที่มา: ถ่านหิน. โดย ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.,
http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/fuel/coal

5

เป็ น ถ่ำนหิ น ที่ มีกำรแปรสภำพสู งสุ ด เนื่ องจำกแรงกดดั นและควำมร้อนใต้เปลื อกโลกท ำให้ น้ ำและ
สำรระเหยต่ ำง ๆ ในพื ชหมดไปเหลื อแต่ คำร์ บอน มี อำยุ กำรเกิ ดนำนที่ สุ ด ลั กษณะของแอนทรำไซต์ มี สี ด ำ
ลักษณะเนื้อแน่น แข็ง และเป็นมัน มีปริมำณออกซิเจนและควำมชื้นต่ำ แต่มีปริมำณคำร์บอนสูงกว่ำถ่ำนหิน
ชนิดอื่น จุดไฟติดยำก เมื่อติดไฟจะให้เปลวไฟสีน้ำเงินจำง ๆ มีควันน้อย ให้ควำมร้อนสูง และไม่มีสำรอินทรีย์
ระเหยออกมำจำกกำรเผำไหม้ (ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, ม.ป.ป.)
การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน
1. ถ่ำนหิ น ถูกน ำมำใช้เป็ นแหล่ งพลังงำนมำกกว่ำ 3,000 ปี สำธำรณรัฐประชำชนจีนเป็นประเทศ
แรก ๆ ที่น ำถ่ำนหิ น มำใช้เป็ น เชื้อเพลิ งในกำรถลุ งทองแดง ปัจจุบันกำรใช้ป ระโยชน์ จำกถ่ำนหิ น ส่ว นใหญ่
ใช้เป็ นเชื้อเพลิ งในกำรผลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ กำรถลุ งโลหะ กำรผลิ ตปู นซี เมนต์ และอุ ตสำหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไอน้ ำ
ทั้งนี้ กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำทั่วโลกใช้พลังงำนจำกถ่ำนหินประมำณร้อยละ 39
2. แหล่ งถ่ำนหิ นในประเทศไทยมีมำกที่ เหมื องแม่เมำะ จังหวัดล ำปำง คิดเป็ นร้อยละ 97 ของปริมำณ
สำรองที่มีอยู่ในประเทศไทย รองลงมำ คือ เหมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่เป็นลิกไนต์และซับบิทูมินัส
ซึ่งมีคุณภำพต่ำให้ปริมำณควำมร้อนไม่สูงมำก
3. ถ่ ำนหิ นยั งน ำมำท ำเป็ นถ่ ำนกั มมั นต์ (Activated carbon) เพื่ อใช้ เป็ นสำรดู ดซั บกลิ่ นในเครื่องกรองน้ ำ
เครื่ องกรองอำกำศ หรื อในเครื่ องใช้ ต่ ำง ๆ ท ำคำร์ บอนไฟเบอร์ซึ่ งเป็ นวั สดุ ที่ มี ควำมแข็ งแกร่ง มี น้ ำหนั กเบำ
สำหรับใช้ทำอุปกรณ์กีฬำ เช่น ด้ำมไม้กอล์ฟ ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เป็นต้น
4. นั ก วิท ยำศำสตร์ พ ยำยำมเปลี่ ย นถ่ ำนหิ น ให้ เป็ น แก๊ ส และแปรสภำพถ่ ำนหิ น ให้ เป็ น ของเหลว
เพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงด้ำนพลังงำนและควำมสะดวกในกำรขนส่งด้ วยระบบท่อส่ง เชื้อเพลิงแก๊สหรือของเหลวนี้
จะถู ก เปลี่ ย นเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เคมี อื่ น ๆ ที่ มี ป ระโยชน์ รวมทั้ งช่ ว ยเสริม ปริม ำณควำมต้ อ งกำรใช้ เชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชำติจำกปิโตรเลียมด้วย (กระทรวงพลังงำน, กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ, ม.ป.ป.)
การจาแนกประเภทของถ่านหินตามลักษณะ
กำรจ ำแนกประเภทของถ่ ำนหิ น ตำมลั ก ษณะดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น นั้ น พิ จ ำรณำได้ จ ำกชั้ น ของถ่ ำนหิ น
ด้ ว ยวิ ธี ก ำรทดสอบวั ส ดุ ข องสมำคมอเมริ กั น (American Society for Testing and Materials: ASTM)
ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยเป็นกำรพิจำรณำจำกเปอร์เซ็ นต์ขีดจำกัดของ
ค่ ำคำร์ บ อนคงที่ (Fixed Carbon Limits: %) เปอร์ เซ็ น ต์ ของสำรระเหย(Volatile matter: %) และค่ ำบี ทู ยู
ต่อปอนด์ของขีดจำกัดของค่ำควำมร้อน (ASTM International, 2015 อ้ำงถึงใน ธันวำ เจริญศิริ, 2559, น. 9)
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ตารางที่ 1 การจาแนกประเภทของถ่านหินด้วยวิธีการทดสอบวัสดุของสมาคมอเมริกัน

ที่มา: “กำรจำแนกและกำรกำหนดลักษณะคุณภำพของถ่ำนหินลิกไนต์ของเหมืองแม่เมำะด้วยกำรวิเครำะห์
หลำยตัวแปร” โดย ธันวำ เจริญศิริ, 2559, มหาวิทยาลัยบูรพา, น. 9.
ประเทศที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ถ่ำนหิ น เป็ น เชื้อ เพลิ งที่ ห ลำยประเทศเลื อกใช้ ถึ งแม้ ห ลำยประเทศจะมีท รัพ ยำกรพลั งงำน เช่ น
ก๊ำซธรรมชำติและน้ ำมัน ทั้งนี้ เหตุผลที่ใช้ ถ่ำนหิ นเป็ นเชื้อเพลิ ง คือ เป็นเชื้อเพลิงที่ มีรำคำถูกและรำคำคงที่
รวมทั้งกำรจัดหำและจัดซื้อทำได้ไม่ยำก ตัวอย่ำงประเทศที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดังนี้
1. สหรัฐอเมริกำ มีปริมำณสำรองก๊ำซธรรมชำติมำกถึงเกือบ 5 ล้ำนล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ำมันดิบ และมี
ถ่ำนหินเกือบ 280 ล้ำนล้ำนลิตรเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ซึ่งสหรัฐอเมริกำใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ถึงร้อยละ 55 ของกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมดภำยในประเทศ
2. ประเทศอั งกฤษ มี ป ริ ม ำณส ำรองก๊ ำซธรรมชำติ แ ละน้ ำมั น มำกถึ ง 8 แสนล้ ำนลิ ต รเที ย บเท่ ำ
น้ ำมั น ดิบ ซึ่ งประเทศอั งกฤษใช้ ถ่ำนหิ น เป็ น เชื้ อเพลิ งผลิ ต ไฟฟ้ ำถึงร้อ ยละ 48 ของกำรผลิ ตไฟฟ้ ำทั้ งหมด
ภำยในประเทศ
3. ประเทศญี่ปุ่น มีแหล่งพลังงำนน้อยมำกและพยำยำมกระจำยเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ เช่น
น้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน และนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำประมำณ
ร้อยละ 17
4. สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ มีแหล่งพลังงำนน้อยมำกและพยำยำมกระจำยเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
เช่น น้ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน และนิวเคลียร์ ทั้งนี้ ประเทศเกำหลีใต้ใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
ประมำณร้อยละ 23
ข้อเสียของถ่านหิน
ปั จ จุ บั น มี กำรเคลื่ อนไหวเพื่อ ยุ ติกำรใช้ถ่ำนหิ นที่ กำลั งขยำยตัว เพรำะประชำชนจำนวนมำกกว่ำ
350,000 คนทั่ ว โลก ตำยก่ อ นก ำหนดในแต่ ล ะปี และประชำชนกว่ ำ ล้ ำ นคนต้ อ งทนทุ ก ข์ ท รมำน
จำกกำรเจ็บป่วยจำกโรคต่ำง ๆ เนื่องจำกมลพิษทำงอำกำศของโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน แต่อุตสำหกรรมถ่ำนหินยังคง
พยำยำมมี ก ำรผลั ก ดั น กำรท ำเหมื อ งถ่ ำ นหิ น และโรงไฟฟ้ ำ ถ่ ำ นหิ น จำกข้ อมู ล พบว่ ำ ถ่ ำนหิ นมี สั ดส่ วน
ในกำรผลิตไฟฟ้ำทั่วโลกร้อยละ 41 ซึ่งทำให้มีกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกภำคพลังงำนถึงร้อยละ 72
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ทั้งนี้ กำรผลิ ตถ่ำนหิ น ทั่วโลกใน ค.ศ. 2012 ประมำณ 7,830 ล้ ำนตัน มีกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรใช้
ถ่ำนหิน ใน ค.ศ. 2018 ประมำณ 2.3 ล้ำนตัน โดยมีประเทศผู้ส่งออกลำดับสูงสุด คือ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
เครือรัฐ ออสเตรเลี ย สหพั นธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกำ ประเทศผู้ น ำเข้ำ ถ่ำนหิ นล ำดับสู งสุ ด คือ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สำธำรณรัฐอินเดีย สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ และประเทศที่ใช้ถ่ำนหินลำดับสูงสุด คือ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตถ่านหิน
ผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิตถ่ำนหิน เป็นภัยร้ำยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนโดยรอบพื้นที่มีดังนี้
1. เหมืองถ่ำนหิน
มีกำรทำเหมืองถ่ำนหินในพื้นที่ป่ำไม้ขนำดใหญ่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ และในพื้นที่ชุมชน ประชำชนจะ
ถูกบังคับให้ออกจำกพื้นที่อยู่อำศัยเพื่อสร้ำงเหมืองถ่ำนหิน มีกำรดึงน้ำออกมำจำกพื้นดิน เพื่อเปิดชั้นถ่ำนหิน
ทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงและส่งผลต่อกำรใช้น้ำในภำคกำรเกษตร และภำคครัวเรือน หินถูกขุดและทิ้งไว้เป็น
กองใหญ่ ร อบเหมื อ ง ท ำให้ โลหะหนั ก และแร่ธ ำตุที่ ติ ดอยู่บ นกองหิ น จะถูก ชะล้ ำง ท ำให้ น้ ำบนผิ ว ดิ น และ
น้ำใต้ดินปนเปื้อนโลหะหนัก พร้อมทั้งปนเปื้อนในอำกำศ และชุมชนที่อำศัยอยู่บริเวณโดยรอบเหมืองถ่ำนหิน
ต้องทนทุกข์ทรมำนจำกมลพิษทำงน้ำและอำกำศ ประชำชนต้องเผชิญกับปัญหำ เช่น กำรลดลงของอำยุขัย
และอัตรำที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ และโรคไต สตรีมีครรภ์
จะมีควำมเสี่ยงมำกขึ้น เพรำะจะให้กำเนิดทำรกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย รวมถึงคนงำนในเหมืองเผชิญกับควำม
เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภำพ เนื่ อ งจำกเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ต่ ำง ๆ กำรระเบิ ด และเหมื อ งถล่ ม กรณี ตั ว อย่ ำ งในสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจี น คนงำนประมำณ 4,000-6,000 คนต่ อปี ต้ องเสี ย ชีวิตจำกอุ บั ติเหตุ จำกกำรท ำเหมืองใต้ดิ น
คนงำนในเหมืองยังสัมผัสกับไอระเหยของสำรพิษจำกถ่ำนหิน และโลหะที่เป็นพิษโดยตรง ซึ่งเพิ่มควำมเสี่ยงต่อ
โรคปอดที่รุนแรง เช่น โรคปอดฝุ่นทรำย (silicosis)
2. กำรเตรียมกำรและกำรล้ำงหิน
หลั งจำกที่ ถ่ ำนหิ น ถู ก ขุ ด จำกเหมื อ ง จะถู ก เตรีย มเข้ ำสู่ ก ระบวนกำรเผำไหม้ ในโรงไฟฟ้ ำถ่ ำนหิ น
ตำมปกติ ถ่ ำ นหิ น จะถู ก บดแล้ ว ล้ ำงด้ ว ยน้ ำและสำรเคมี อื่ น ๆ เพื่ อ ลดสิ่ งเจื อ ปน เช่ น โคลนซั ล เฟอร์แ ละ
โลหะหนั ก จำกนั้ น จึ งท ำให้ แห้ ง สำรเคมีบ ำงชนิ ด ที่ น ำมำใช้ล้ ำงเป็ น สำรก่อ มะเร็งและเชื่ อมโยงกับ ปั ญ หำ
ของปอดและหัวใจ ส่วนน้ำทิ้งที่เรียกว่ำ “โคลนถ่ำนหิน” จะถูกนำมำเก็บไว้ในเขื่อนกักตะกอน ซึ่งสำมำรถรั่ว
และปนเปื้อนน้ำบนผิวดินและน้ำบำดำลได้
3. กำรขนส่ง
กำรขนส่ งถ่ ำนหิ น มี ก ำรขนส่ งโดยรถไฟ รถบรรทุ ก และเรื อ อำจปล่ อ ยฝุ่ น ถ่ ำ นหิ น ท ำให้ อั ต รำ
กำรเจ็บป่วยด้ำนทำงเดินหำยใจและกำรหมุนเวียนของโลหิตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ก่อนและหลังกำรขนส่ง ถ่ำนหินจะ
ถูกกองไว้ทำให้ฝุ่นถ่ำนหินฟุ้งกระจำยมำกขึ้น กรณีตัวอย่ำงในเครือรัฐออสเตรเลีย ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินขนำดใหญ่ที่สุดในนิวเซำท์เวลส์ ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกฝุ่นละอองซึ่งเป็นต้นเหตุให้ระดับ
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มลพิษทำงอำกำศสูงกว่ำมำตรฐำนที่รัฐบำลกำหนด กำรสัมผัสกับฝุ่นละอองถ่ำนหินขนำดเล็กเพิ่มควำมเสี่ยงต่อ
กำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกทั้งทำให้เกิดโรคหัวใจวำยและโรคหอบหืด
4. กระบวนกำรเผำไหม้ถ่ำนหิน
ถ่ำนหินเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้ำที่มีกระบวนกำรเผำไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชำชนถึง 280,000 คน
ต่อ 1,000 เทรำวัตต์ (TW) ชั่วโมงของกำรผลิตไฟฟ้ำ ในขณะที่กำรผลิตไฟฟ้ำจำกลมและแสงอำทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคำเป็นเหตุให้เกิดกำรสูญเสียชีวิต 150 คน และ 440 คน ต่อ 1,000 เทรำวัตต์ (TW) ต่อชั่วโมงของกำร
ผลิตไฟฟ้ำ กำรเผำไหม้ถ่ำนหินปล่อยมลพิษทำงอำกำศที่รุนแรงและแพร่กระจำยไปหลำยร้อยกิโลเมตร รวมถึง
ฝุ่นละอองซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนคำร์บอนไดออกไซด์ ปรอท และสำรหนู มลพิษบำงตัว
ทำปฏิกิริยำในอำกำศก่อให้เกิดโอโซนและฝุ่นละอองขนำดเล็กมำก กำรสัมผัสกับมลพิษเหล่ำนี้สำมำรถทำลำย
ระบบหมุน เวียนโลหิ ต ระบบทำงเดินหำยใจ ระบบประสำท เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคมะเร็ง โรคปอด
กำรอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง โรคหัวใจ ระบบทำงเดินหำยใจบกพร่องเรื้อรัง และกำรติดเชื้อในระบบ
ทำงเดินหำยใจในเด็ก ผู้สูงวัย สตรีมีครรภ์ และคนที่สุขภำพไม่ดี จะเป็นผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ทรมำนมำกที่สุด
กำรปล่ อยซัล เฟตและไนเตรดเป็ น เหตุให้ เกิดฝนกรดซึ่งจะทำลำยป่ำไม้ น้ำ พืช ผลทำงกำรเกษตร และดิน
มลพิษ จำกฝุ่ น ละอองขนำดเล็ กเป็ น สำเหตุห ลักของเกิดโรคมะเร็ง เมื่อเทียบกับแหล่ งกำเนิดอื่น ๆ ทั่วโลก
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน คือ แหล่งกำเนิดหลักของมลพิษจำกฝุ่นละอองขนำดเล็กมำก โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินใช้น้ำปริมำณ
มำกในกระบวนกำรหล่อเย็นและกำรสร้ำงไอน้ำ ในแต่ละปีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินขนำด 1,000 เมกะวัตต์ ใช้น้ำมำกพอ
กับควำมต้องกำรพื้นฐำนของคน 500,000 คน กำรเผำไหม้ถ่ำนหินทำให้เกิดของเสียที่เจือปนด้วยสำรเคมีเป็นพิษ
และโลหะหนั ก เช่ น สำรหนู แคดเมี ยม เซเลเนี ยม ตะกั่ ว และปรอท ของเสี ยจำกกระบวนกำรเผำไหม้ ถู กกั ก
ในเขื่ อนเก็ บตะกอนหรื อหลุ มฝั งกลบ (“เรื่ อ งสกปรกของถ่ ำ นหิ น ผลกระทบของถ่ ำ นหิ น ต่ อ สุ ข ภำพและ
สิ่งแวดล้อม,” 2561)
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านหิน
1. ผลกำรศึกษำวิจัย ของกลุ่ มแพทย์ในสหรัฐ อเมริกำ องค์กรแพทย์เพื่ อควำมรับผิ ดชอบต่อสังคม
(Physicians for Social Responsibility: PSR) ได้รำยงำนว่ำ มลพิษจำกกำรเผำผลำญถ่ำนหินได้ทำลำยชีวิต
ประชำชนจำนวนมำก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำมีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกมลพิษถ่ำนหินสูงถึงหลำยหมื่นคนต่อปี
และเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตจำกโรคทำงระบบประสำท ทำงเดินหำยใจ หอบหืด โรคหัวใจ และอำจเป็น
สำเหตุสำคัญของมะเร็ง ด้วยมลพิษจำกถ่ำนหินสูงถึงสี่ในห้ำของสำเหตุกำรเสียชีวิตทั่วสหรัฐอเมริกำ (“สุขภำพ:
ภัยเสี่ยงที่มำพร้อมกับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน,” ม.ป.ป.)
2. ผลกำรศึกษำวิจั ยของ Greenpeace Thailand เรื่อง “ต้นทุนชี วิตโรงไฟฟ้ าถ่ านหินกับภั ยคุกคาม
ต่อสุขภาพของคนไทย” รำยงำนฉบับนี้เน้นศึกษำผลกระทบด้ำนสุขภำพจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในประเทศไทย
โดยขยำยผลกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดกรณีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในอินโดนีเซีย ที่มีกำรปล่อยมลพิษจำก
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินทำให้ประชำชนนับล้ำน ๆ คนได้รับฝุ่นละอองที่เป็นพิษและมลพิษโอโซน เพิ่มควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นหัวใจล้มเหลว เส้นเลือดในสมองแตก มะเร็งปอด ซึ่งเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิต
ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2554 มลพิษทำงอำกำศจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในประเทศไทยทำให้มี
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อัตรำกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 1,550 รำย (ช่วงของควำมเชื่ อมั่นที่ร้อยละ 95 อยู่ระหว่ำง 800-2,300 รำย)
หำกโรงไฟฟ้ ำถ่ ำนหิ น ที่ อ ยู่ ในระหว่ำงกำรก่ อ สร้ำงและที่ มี ก ำรวำงแผนเปิ ด ด ำเนิ น กำรใช้ จริงทั้ งหมดแล้ ว
อัตรำกำรเสียชีวิตจะเพิ่มสูงถึง 5,300 รำยต่อปี จำกกำรศึกษำ พบว่ำ กำรปล่อยมลพิษจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
จะก่อให้เกิดอัตรำกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรำว 360 รำยต่อปี ไปจนถึงมำกกว่ำ 14,000 รำย ตลอดระยะเวลำ
กำรดำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำ ทั้งหมด 40 ปี ทั้งนี้ กำรปล่อยมลพิษจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินต่ำง ๆ มีอัตรำ
กำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรำว 1,800 รำย ในช่วงระยะเวลำ 40 ปี ของกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ มีข้อค้นพบและ
มี ห ลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ชี้ ให้ เห็ น ว่ ำ โรงไฟฟ้ ำ ถ่ ำ นหิ น ส่ งผลกระทบร้ำ ยแรงต่ อ สุ ข ภำพและสิ่ งแวดล้ อ ม
(Greenpeace Thailand, 2558)
บทสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
ปัจจุบันพลังงำนเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงหนึ่ง สำหรับกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรดำเนินชีวิตของมนุ ษย์
และมีควำมส ำคัญ มำกขึ้น เมื่อโลกมี กำรพั ฒ นำอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ มีค วำมต้ องกำรใช้พ ลั งงำนเพิ่ มมำกขึ้ น
ในอนำคตน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซธรรมชำติที่เป็นพลังงำนหลักลดลงและหมดไป ดังนั้น หลำยหน่วยงำนจึงต้อง
เร่งหำแหล่งพลังงำนมำทดแทน โดยเฉพำะพลังงำนที่ผลิตกระแสไฟฟ้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในประเทศ หนึ่งในนั้น คือ “ถ่ำนหิน” เป็นพลังงำนทำงเลือกหนึ่งที่หลำยประเทศนำมำใช้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ เนื่องจำกเป็นแหล่งพลังงำนที่มีอยู่เป็นปริมำณมำก รำคำถูก หำได้ง่ำยและมีเสถียรภำพในด้ำน
รำคำ แต่จำกกำรวิจัย พบว่ำ กำรนำถ่ำนหินมำผลิตไฟฟ้ำจะส่งผลเสียหลำยประกำร คือ เป็นแหล่งพลังงำน
ที่สร้ำงมลพิษสูง มีกำรปล่อยคำร์บอนต่อหน่วยพลังงำนมำกกว่ำน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ ในปริมำณสูง ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลักที่ทำให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก จึงเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ถึ งแม้ จ ะมี เทคโนโลยี ถ่ ำนหิ น สะอำด (Clean coal technology) มำใช้ เพื่ อ ป้ อ งกั น และก ำจั ด สำรมลพิ ษ
ที่ปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรผลิตก็ตำม
หลำยประเทศยั งคงน ำถ่ำนหิ น มำใช้ผ ลิ ตกระแสไฟฟ้ ำ เพรำะมีรำคำถูก สำมำรถผลิ ตพลั งงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศได้ แต่หำกจะนำถ่ำนหินมำใช้ ในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ต้องไม่มองข้ำมผลกระทบจำกกระบวนกำรผลิต เพรำะถ่ำนหิ นเป็นภัยมืดจำก โลกพลังงำนที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร เช่น กำรทำ
เหมืองถ่ำนหิน กำรเตรียมกำรและกำรล้ ำงหิน กำรขนส่ง และกระบวนกำรเผำไหม้ถ่ำนหิน เป็นต้น จำกผล
กำรศึกษำวิจัยเรื่องถ่ำนหินของหน่วยงำนต่ำง ๆ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ที่ทำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
น ำไปพิ จ ำรณำและพั ฒ นำเทคโนโลยี ให้ ค รอบคลุ ม โดยเฉพำะกระบวนกำรเผำไหม้ ข องถ่ ำนหิ น ซึ่ งเป็ น
แหล่งกำเนิดหลักของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั่วโลก ส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นและ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยมีกำรใช้ถ่ำนหินในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และยังคงประสบกับ
ปัญหำกำรคัดค้ำนของประชำชนในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ เนื่องจำกประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีควำมกังวล เนื่องจำกผลกระทบที่เกิดจำกกำรใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ในกำรผลิตไฟฟ้ำมีมำกโดยเฉพำะ
ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำ ดังนั้น รัฐและหน่วยงำนที่
รับผิดชอบจะต้องดำเนินกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ดังนี้
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1. ควรอธิบำยถึงเหตุผล และควำมจำเป็นในกำรใช้ถ่ำนหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ให้ประชำชนเข้ำใจ
พร้อมกับสร้ำงควำมมั่นใจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำผลกระทบที่เกิด ขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน และ
สิ่ งแวดล้ อม หำกเกิด ปั ญ หำหรื อมี ข้ อผิ ด พลำด รัฐ และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้ อ งต้ องมี ม ำตรกำรเยีย วยำและ
รับผิดชอบต่อประชำชนอย่ำงทันที
2. ควรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกำรใช้ถ่ำนหิน โดยให้ควำมรู้ ข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีกำรรับฟังข้อมูลจำกประชำชนในพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เพื่อลดควำมขัดแย้ง และสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับประชำชนในพื้นที่
3. ควรกำหนดพื้นที่เฉพำะในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในแต่ละพื้นที่ และให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องดูแลและควบคุมมลพิษอย่ำงจริงจัง โดยมีกำรประเมิน และตรวจค่ำมลพิษรอบ ๆ โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
ทุกปี เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมปลอดภัยให้กับประชำชนในพื้นที่
4. หำกประชำชนยังคัดค้ำนโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน รัฐควรส่งเสริมพลังงำนทดแทนหรือพลังงำนหมุนเวียน
อย่ำงอื่นให้มำกขึ้น เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนน้ำ เพื่อลดกำรเกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ที่ทำให้เกิดภำวะโลกร้อน และไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
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