
 

บทคดัย่อ 

การแย่งยดึนํ�าครั�งใหญ่: อตุสาหกรรมถ่านหินตอกยํ�าวกิฤตนํ�าในระดับโลกอย่างไร 

22 มนีาคม 2559 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ทรัพยากรนํ
 าจืดของโลกกาํลงัลดลงอยา่งรวดเร็ว และมีแนวโนม้ที�จะหร่อยหรอลงอยา่งต่อเนื�อง 

หากแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่หลายร้อยแห่งทั�วโลกยงัเดินหนา้ต่อไป จะเร่งเร้าสภาวะภยัแลง้และความ
ขดัแยง้ทางสงัคมใหรุ้นแรงมากขึ
น 

กรีนพีซสากลเผยแพร่รายงานใหม่นี
  เนื�องในวนันํ
 าโลก ปี 2559 วนัที� 22 มีนาคม 2559 โดยเรียกร้องใหผู้ก้าํหนดนโยบาย
ดา้นนํ
 าและพลงังานลงมือทาํอยา่งเร่งด่วนเพื�อแกว้กิฤตนี
   

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

การเลือกที�จะลงทุนอยา่งมหาศาลในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพื�อตอบสนองกบัการพฒันาเศรษฐกิจในอีกทศวรรษที�จะ
มาถึง รัฐบาลประเทศต่างๆ กลบันาํมาซึ�งความสิ
นหวงัที�จะต่อกรกบัปัญหาทรัพยากรนํ
 าที�กาํลงัขาดแคลนและหายาก  
แทนที�จะปรับเปลี�ยนการลงทุนจากถ่านหินที�สกปรก ไปสู่การลงทุนพลงังานหมุนเวยีนที�สะอาด แต่รัฐบาลกลบัเร่งรัด
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางนํ
 าและทางอากาศ ทั
งยงัทาํใหเ้สถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมตกอยูใ่นความเสี�ยง โดยที�รัฐตอ้งเผชิญกบัทางเลือกที�ยอ้นแยง้ของการจดัสรรปันส่วนทรัพยากรนํ
 า  ระหวา่งถ่าน
หิน ความมั�นคงทางอาหารและวถีิชีวติเกษตรกรรม อนัเป็นปัจจยัพื
นฐานของคน (การอุปโภคและบริโภค เป็นตน้) 
 

 

 

 

 

 

 

การแยง่ยดึนํ
 าครั
 งใหญ่: อุตสาหกรรมถ่านหินตอกย ํ
าวกิฤตนํ
 าในระดบัโลกอยา่งไร เป็นรายงานการศึกษา

โรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ละแห่งเป็นครั�งแรกในระดบัโลกว่าด้วยความต้องการใช้นํ�าของอตุสาหกรรมถ่านหิน

ทั�งในปัจจุบันและอนาคต โดยระบุวา่พื
นที�ที�มีปัญหาการขาดแคลนนํ
 าเป็นพื
นที�ที�มีโรงไฟฟ้าถ่านหินตั
งอยู่

ก่อนแลว้ ซึ�งหากมีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ก็จะยิ�งเร่งใหเ้กิดการลดลงของทรัพยากรนํ
 ามากขึ
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ผลการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางออก 
 

ทางออกที�มีประสิทธิภาพมากที�สุดที�ไม่ใช่เพียงการป้องกนัวกิฤตสภาพภูมิอากาศ วกิฤตนํ
 า หรือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม แต่คือการ
ถอยห่างออกมาจากถ่านหินและมุ่งสู่การลงทุนดา้นพลงังานหมุนเวยีนที�สะอาด ความขดัแยง้ระหวา่งพลงังานกบันํ
 านั
นสามารถหลีกเลี�ยงได ้
 

ทางเลือกเดียวสาํหรับผูก้าํหนดนโยบายคือปรับเปลี�ยนไปสู่พลงังานหมุนเวยีน ซึ�งมีความตอ้งการใชน้ํ
 านอ้ยกวา่มาก สาํหรับ
พื
นที�ที�มีนํ
 าจาํกดัและเป็นของหายาก ผลการศึกษานี
 เสนอประจกัษพ์ยานที�ชดัเจนมากวา่ทาํไมไม่ควรที�จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
หินเพิ�ม และทาํไมการปรับเปลี�ยนไปสู่ระบบพลงังานหมุนเวยีนนั
นถือเป็นความจาํเป็น 
 

 

 
 

 

• โรงไฟฟ้าถ่านหิน 8,359 แห่งทั6วโลก ใช้นํ�าในปริมาณมากพอๆกบัความต้องการใช้นํ�าในระดบัพื�นฐานของคนมากกว่า 1 
พนัล้านคน 

• ร้อยละ 84 ของความต้องการใช้นํ�าทั6วโลกมาจากอุตสาหกรรมถ่านหิน โดยส่วนใหญ่ เป็นนํ�าที6ใช้ในกระบวนการหล่อเยน็
ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน  ส่วนการใช้นํ�าในการทาํเหมอืงถ่านหินและลกิไนต์คดิเป็นร้อยละ16 ของความต้องการใช้นํ�าทั�งโลก  

• โรงไฟฟ้าถ่านหินทั�งหมดที6มอียู่ขณะนี� อยู่ในพื�นที6ที6เผชิญกบัวกิฤตการขาดแคลนนํ�าทั�งสิ�น ทั�งร้อยละ 44 ของโรงไฟฟ้า

ถ่านหินที6มอียู่ และ ร้อยละ 45 ที6เตรียมจะสร้าง อยู่ในพื�นที6ที6จดัว่ามวีกิฤตนํ�าในระดบัสูง ซึ6งความต้องการนํ�านั�นมากกว่า
ทรัพยากรนํ�าที6มอียู่  นําไปสู่ความเสี6ยงที6จะเกดิการแย่งชิงนํ�าและผลกระทบต่างๆ ที6มต่ีอระบบนิเวศ 

• โรงไฟฟ้าถ่านหินจาํนวนหนึ6งในสี6ที6ใช้อยู่ในปัจจุบันและที6เตรียมจะสร้าง อยู่ในพื�นที6ที6มกีารดงึนํ�ามาใช้มากเกนิไป 
กล่าวคอืมกีารใช้นํ�าในอตัราที6เร็วกว่าการทดแทนนํ�าตามธรรมชาต ิเสี6ยงต่อการที6นํ�าจะเหือดแห้ง เราเรียกพื�นที6เหล่านี�ว่า 

พื�นที6บัญชีแดง และเน้นให้ความสําคญัเป็นพเิศษโดยเรียกร้องให้มกีารปลี6ยนแปลงนโยบายโดยทนัท ี

• การประหยดันํ�าที6มคีวามสําคญัทาํได้โดยยกเลกิแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ6ม และทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีน โดยเฉพาะในพื�นที6บญัชีแดงหลายแห่ง และปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที6ใช้มานานและมอีายุมากกว่า 40 ปี มาตรการ

เหล่านี�จะช่วยจดัการทรัพยากรนํ�าเพื6อตอบสนองให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้นํ�าในระดบัพื�นฐานของคนกว่าห้าร้อย

ล้านคน 

• ประเทศที6ยงัพึ6งพาถ่านหินเป็นหลกัมทีรัพยากรนํ�าที6นํามาใช้ได้อยู่น้อยมากหรือเผชิญกบั วกิฤตขาดแคลนนํ�าอย่างสูง 
ความขัดแย้งทางทรัพยากรนํ�าเริ6มปรากฎให้เห็นแล้ว 

• การพึ6งพาพลงังานถ่านหินอย่างต่อเนื6องของเรายงัจะสร้างแรงกดดนัอย่างใหญ่หลวงต่อพื�นที6ลุ่มนํ�าของแม่นํ�าสายหลกัๆ 

ของโลก 

 



 
 
 
แผนที�แสดงวกิฤตนํ
 าจากการดึงนํ
าขึ
นมาใชเ้กินขีดจาํกดั 
(สีแดงแสดงพื
นที�ที�มีวกิฤตนํ
 ารุนแรงและมากที�สุด พื
นที�สีนํ
 าตาลเขม้ = การดึงนํ
 ามาใชเ้กินขีดจาํกดั) 

 
 

 
 

 

 

แผนที�วกิฤตนํ
 าและการกระจายตวัของโรงไฟฟ้าถ่านหินที�มีอยูแ่ละที�วางแผนจะสร้าง 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ถ่านหินมีผลกระทบตอ่การใชน้ํ
 าอยา่งมีนยัสาํคญัตลอดทั
งวงจรชีวติ ตั
งแต่การทาํเหมือง ทาํความสะอาดถ่านหิน การเผาไหมที้�โรงไฟฟ้า และการ
จดัการกบัของเสียจากการเผาไหม ้ 

ถ่านหินใชน้ํ
 ามากถึงร้อยละ 7 ของการดึงนํ
 าขึ
นมาใชท้ั�วโลก และมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ
นเป็นเท่าตวัในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ขณะที�มลพิษมหาศาลที�
ปล่อยทิ
งจากการทาํเหมือง การชะลา้งถ่านหิน และจากอ่างเก็บเถา้ถ่านหิน เป็นแรงกดดนัเพิ�มขึ
นต่อแหล่งนํ
 าที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

พลงังานหมุนเวยีนแทบไม่ตอ้งการใชน้ํ
 าในกระบวนการผลิตไฟฟ้า การปรับเปลี�ยนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นพลงังานหมุนเวยีนเป็นหนึ�งในวธีิ
ประหยดันํ
 าที�มีประสิทธิภาพและทาํไดจ้ริงมากที�สุด และมั�นใจไดว้า่เราจะมีนํ
 าสะอาดใชดื้�มใชกิ้น นํ
 าสาํหรับเกษตรกรรม และนํ
 าที�ค ํ
าจุนระบบ
นิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของกรีนพซี 
ข้อเรียกร้องด้านนโยบายที6เร่งด่วน 

• หยดุการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในพื
นที�บญัชีแดงที�มีการดึงนํ
 ามาใชเ้กินขีดจาํกดั 

• กาํหนดแผนยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินที�มีอยูใ่นเขตพื
นที�บญัชีแดงโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

• ปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินที�มีอายกุารใชง้านเกินกวา่ 40 ปี  
มาตรการหลกัเพื6อส่งเสริมการออกนโยบายเรื6องถ่านหินและการใช้นํ�า 

• กาํหนดระเบียบการจดัการนํ
 าอยา่งโปร่งใส หากปราศจากขอ้มูลที�สาธารณชนเขา้ถึงไดแ้ละมีความทนัสมยัแลว้ ผูก้าํหนด
นโยบายก็ไม่สามารถจดัการแบ่งสรรการใชน้ํ
 าไดอ้ยา่งเหมาะสม  ดงันั
น ตอ้งมีการกาํหนดนโยบายประหยดันํ
 าอยา่งถูกตอ้ง 

• การวางแผนดา้นพลงังานและนํ
 าอยา่งบูรณาการ รวมถึงการวเิคราะห์ทรัพยากรนํ
 าที�มีอยู ่การพฒันาทรัพยากรนํ
 าที�จะเกิดขึ
น
ในอนาคต การเปลี�ยนแปลงการใชน้ํ
 าจากผูใ้ชร้ายใหญ่ รวมถึงนํ
 าที�จาํเป็นต่อทางเลือกดา้นพลงังาน 

• กาํหนดเป้าหมายที�เขม้งวดของการใชน้ํ
 าในพื
นที� โดยจาํกดัการดึงมาใช ้การใช ้และ ระดบัของมลภาวะ (สารตา้นการ
ตกตะกอนผลึกและอุดตนั เกลือจะจบัหนาแน่นเมื�อเปิดเครื�องหล่อเยน็) 

• กาํหนดขอ้จาํกดัที�เขม้งวดในการปล่อยนํ
 าร้อนลงสู่แหล่งนํ
 าทั
งในกรณีที�ปล่อยจากระบบหล่อเยน็ ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ
การจาํกดัตามฤดูกาลที�เขม้งวด (เช่น ขึ
นอยูก่บัปริมาณนํ
 าที�มีอยู ่และ อุณหภูมิโดยรอบของนํ
 าและบรรยากาศ) 

 

______________________
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 าและถ่านหิน กรีนพีซสากล 
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