
แนวทางการรับฟังและให้ข้อมลู
ด้านผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ต่อประชาชน

แนวทางการรับฟังและให้ข้อมลู
ด้านผลกระทบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ต่อประชาชน

โดย รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พมิล
2 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพุ  ต.โพกรวม

สร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน

ในพื1นที3 สีเขยีว
ไม่ควรทาํ
ทาํไม่ได้

การทิ1งนํ1าร้อนที3
โรงงานใช้หล่อเยน็
มสีารเคมปีนเปื1 อน



1. การขนส่งถ่านหิน
1.1 การขนส่งถ่านหิน ฝ่นผงขนถ่ายุ
1.2 ฝ่นผงฟ้งในอากาศุ ุ  ตกบนดนิ 

ส่แหล่งนํ1าและแปลงหญ้าู /เกษตร
1.3 การจราจร เสียง อบัติเหตุ ุ ตกหล่น

2. การเผาถ่านหินและผลกระทบ
2.1 เกดิความร้อน ใช้จริง < 50%

ที3เหลือปล่อยส่อากาศู
2.2 ความร้อนในอากาศ ทําให้อากาศแห้ง 

สัตว์ พืชและคนเครียด
2.3 มลพษิจากถ่านหิน
2.4. ขี1เถ้าถ่านหิน และกากของเสีย

3. การใช้นํ1าและทิ1งนํ1าเสียของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

1. การขนส่งถ่านหิน

ขอขอบคณภาพจากุ  google



การขนส่งถ่านหิน
สร้างผลกระทบต่อ
ระบบของธรรมชาติ
���� เกษตรกรรม
���� ป่าไม้
���� พืชสวน
���� เพาะเลี1ยงสัตว์นํ1า
���� อาคาร
���� ผลกระทบ
ต่อสขภาพคนที3ุ
ทาํงานเกี3ยวข้องและ
สาธารณชน

สารหนู

นิกเกิ1ล
โครเมียม

สารปรอท

ฝนกรด

2. การเผาถ่านหิน

องค์การพทิกัษ์สิ3งแวดล้อมของสหรัฐฯ



http://admincourt.go.th/admincourt/site/08hotsuit_detail.php?ids=16130

เพกิถอนใบอนญาตโรงไฟฟ้าุ

ระยะทางเกบ็ตัวอย่าง PM2.5 = รัศม ี40 ไมล์รอบโรงไฟฟ้า
1 ไมล์ เท่ากบั 1.6093 กม. ดงันั1น 40 ไมล์ = 64.372 กม.
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ฝ่นผงขนาดุ  PM2.5 และ PM10 กบัโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผ้วจัิยชี1ประเด็นปัจจัยของลมู

ฝ่นผงจากโรงไฟฟ้าถ่านหินุ
สร้างผลกระทบได้ไกล
ถึง 64 กม. ขึ1นกบัความสงู
ของปล่อง สภาพการพดั
ของลม



โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นต้นเหตของภัยพบัิติุ

โรงไฟฟ้าถานหินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 350 กรัม (เทยีบเท่า)
ต่อ กโิลวตัต์ชั3วโมง (สงกว่าก๊าซธรรมชาตเิกือบู  2 เท่า)

สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อการทาํเกษตรกรรม

โรงไฟฟ้าถ่านหินใช้นํ1าผลติไฟฟ้ามาก....ทิ1งนํ1าร้อนที3มสีารเคมี

ลม แสงอาทติย์ ก๊าซ นิวเคลยีร ถ่านหิน

ใช้นํ1าผลติไฟฟ้า 1 เมกะวตัต์ชัวโมง 
=นํ1าที3ใช้ที3บ้าน 1,000 หลงั



ใครจะช่วยเราได้ใครจะช่วยเราได้ผลกระทบต่อสขภาพุผลกระทบต่อสขภาพุ

ทาํลาย
ตบั ไต

ผวิหนัง
ผื3นคนั

ทาํลาย
ระบบ

ประสาท

ไอ 
ระคายคอ

หอบ
หืด มะเร็ง

ทารก
พฒันาการ
ช้ากว่าปกติ

ผวิหนัง
ผื3นคนั

ทาํลาย
ระบบ

ประสาท
ตั1งครรภ์
ผดิปกต ิ
ลกพกิารู

���� โรงไฟฟ้า > 45%
ใช้ถ่านหิน

���� ปล่อยมลพษิ 84 ชนิด จากมลพษิในอากาศ 187 
ชนิดอากาศ ส่งผลกระทบต่อสขภาพและสิ3งแวดล้อมุ

���� ปล่อยสารพษิสู่
อากาศ 386,000 ตนั
(=40% ของมลพษิ)

โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยมลพษิ 40% ของมลพษิในอากาศของอเมริกา

• กรดเกลือ
• สารปรอท
• สารหนู

• SOx
• NOx

���� สารปรอททาํลายระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบต่อมไร้ท่อซึ3งควบคมการทาํงานของฮอร์โมนุ
ที3สําคญัและทาํลายไต



���� ในมาเลเซีย โรงไฟฟ้าถ่านหินแมนจงปล่อยฝ่นผงในอากาศุ ุ  51.79 ส่วน/ฝ่นผงุ
อากาศ 100 ส่วนพบฝ่นผงจิpวสงุ ู  (PM2.5) ทาํให้ชมชนเสี3ยงต่อโรคในระบบุ
ทางเดินหายใจ หัวใจ หลอดเลือดและระบบประสาท

ปี 2551 ดร. เฮนดริกซ์ (Michael Hendryx) ในอเมริกาพบว่ามี
โรคไตเพิ3มขึ1นถงึ 70% ในชมชนรอบเหมืองุ ถ่านหิน

โรคไต

ชมชนุ
มชีีวติที3

ไม่ปกตสิขุ
นี3หรือ คือ
การพฒันา



พ.ศ. 2552 แพทย์ในอเมริกาพบว่าสารพษิปนเปื1 อนสู่ชมชนรอบุ
เหมือง (โรงไฟฟ้ามกีองถ่านหิน บดถ่านหินเป็นผงจึงมฝ่ีนผงุ
จากถ่านหิน) สัมพนัธ์กบัโรคที3เกดิในคนในพื1นที3 
รอบเหมืองถ่านหิน
โรคหัวใจ มะเร็ง 
ระบบทางเดนิหายใจล้มเหลว
โรคในระบบทางเดนิหายใจเรื1อรัง 
โรคปอดดาํ (black lung disease)

ฝ่นผงถ่านหินในปอดุ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบย้าย 5 หม่บ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะู  จ. ลาํปาง 
และอนมัตใิหุ้  กฟผ. ใช้งบประมาณในการย้าย 3,300 ล้านบาท



มีการส่งเสริมให้นํา
ขี1เถ้าถ่านหินไปใช้
ผสมดินปลกพืชู

พบว่า

พืชมีสารหนู (สารก่อมะเร็ง)
ปนเปื1 อนสงู

รวมทั1งสารอื3น ๆ 
นอกจากนี1 ยงัพบว่า

ทาํให้ ผลผลติพืชลดลง
โดยศึกษาในพืชหลายชนิด
และตพีมิพ์กว่า 2,000 เรื3อง

ปัญหาของขีเถา้ถานหิน� ่
ตอสุขภาพ่  และผลผลิตพืช

���� ผ้หญิงู  1 ใน 6 คน ได้รับพษิจาก
สารปรอทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโรงงานคลอรีน

���� เดก็ ๆ เกดิมาเป็น โรคออทิซีม 
(autism) คือ มีสติปัญญาตํ3ากว่าอายุ 

���� โรคนี1พบระบาดไปทั3วประเทศ 
มันมาจาก...อากาศที3เราหายใจ...
มันมีปรอทในนั1น

สารปรอทสารปรอทสารปรอทสารปรอท



แม่ได้ปรอทจากปลา เมื3อแม่ตั1งครรภ์ปรอทจะทาํลาย
เซลล์ประสาทของทารกในครรภ์���� ลกมีสตปัิญญาตํ3ากว่าอายู ุ

สารปรอทผ่านรกไปสู่
ทารกในครรภ์

ปรอทปรอท
ผลกระทบต่อคนไทย
ทั1งประเทศที3นิยมกนิปลา

64.0 กก./วนั
0.8 กก./วนั 
8.0 กก./วนั
32.0 kg/ วนั

coal 8,000 ตนั/วนั

มก
./ก

ก.

ขี1เถ้าถ่านหิน 1,360 ตัน

365 วนั x 25-30 ปี

คณสมบัตถ่ิานหินบิทมินัสุ ู /ซับบิทมินัสู  ที3 กฟผ. แจ้งกรรมการไตรภาคี
องค์ประกอบ  ค่าที3กาํหนด

ในถ่านหินมมีลสารมากกว่านี1 แต่แสดงข้อมลไม่ครบู

0.8
0.01
0.1
0.4



อทิธิพลของสารปรอทจากขี1เถ้าถ่านหินต่อ
โคนมที3เลี1ยงเลม็หญ้าใกล้โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อน (ถ่านหิน)

มลพษิจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทาํให้ คณภาพนํ1าทีุ 3เปลี3ยน...
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ ของทรัพยากรพืช สัตว์ ปะการัง

มลพษิจากโรงไฟฟ้าถ่านหินทาํให้ คณภาพนํ1าทีุ 3เปลี3ยน...
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญ ของทรัพยากรพืช สัตว์ ปะการัง

1. มลพิ ษจากปล่ องตกลงนํ �า  

http://www.oman0.net/showthread.php?t=576634

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์
ถกปล่อยจากโรงไฟฟ้าู

ถกพดัพาไปตามกระแสลมู รวมกบัออกซิเจน
และละลายใน
นํ1าฝนเกดิเป็น
ฝนกรด

ทาํให้นํ1าเป็นกรด 
สัตว์นํ1าตาย 
กดักร่อนโลหะ 
อาคาร 
โบราณสถาน

โรงไฟฟ้า



พเีอช        5.2 5.5 6.5

ดนิเป็นกรดสงมากู        เป็นกรด    เป็นกรดไม่มาก 

ฝนกรด : รากพืชเจริญไม่ดใีนดนิเป็นกรด
สารเคมี
จากปล่อง
โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน
ลอยไปไกล
รวมกบันํ1า
เกดิเป็น
ฝนกรด

กร
แนะคน
อย่ใต้ทศิู
ทางลม
ไม่ควรปลกู
ผกักนิเอง

ฝ่นผงถ่านหินุ
จบับนใบแสมทะเล
มผีลต่อการเจริญ
เตบิโตของแสมทะเล

1. ลดอตัราการแลกเปลี3ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที3ผวิใบ 
โดยเฉพาะผวิด้านล่างของใบ

2. ลดอตัราการสังเคราะห์แสง (lower photosystem II (PS II) 

แสมทะเล (Avicennia marina)แสมทะเล (Avicennia marina)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749103003178

คะเนได้ว่าปาล์มนํ1ามันและยางพารา อาจได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนัคะเนได้ว่าปาล์มนํ1ามันและยางพารา อาจได้รับผลกระทบด้วยเช่นกนั



ไม่พบรายละเอยีดในการจัดการขี1เถ้าจากถ่านหินและนํ1าหล่อเยน็

ขี1เถ้าถ่านหินมีสารพษิ
ศาลสั3งให้บริษัทไฟฟ้า
จ่ายเงินชดเชยลกฉันู

โรงไฟฟ้าทิ1งขี1เถ้าถ่านหิน
ทาํให้นํ1ามสีารพษิ ดู..ลกฉันู

ผมรักนํ1าสะอาดผมรักนํ1าสะอาด

ขี1เถ้า
ถ่านหิน
มพีษิ

ขี1เถ้า
ถ่านหิน
มพีษิ



http://flyashbricksinfo.com/construction/environmental-assessment-of-
coal-combustion-residues-from-some-thermal-power-stations-for-
reclamation-of-mined-out-areas.html

ขี1เถ้าถ่านหินมีอะไรที3เป็นอนัตรายต่อสขภาพุ

ในขี1เถ้ามีอะไร 
1. มธีาตที3ไม่ระเหยและุ พบเท่ากนัทั1งเถ้าหนักและเถ้าเบา ได้แก่

Al, Ba. Ca, Ce, Co. Cu. Fe III. K. La, Mg. Mn, Rb, 
Se. Si. Sm, Sr, Th. Ta และ Ti.

2. ที3ระเหยได้และมักจะปนอย่กบัเถ้าเบาู  เช่น สารหนู และ 
แคดเมียม ซึ3งเป็นสารก่อมะเร็ง สังกะสี โมลบิดนัีม 
ซีลเีนียม

3. ที3ระเหยกลายเป็นไอไปในอากาศ เช่น  ปรอท แบเรียม



ชายผ้นี1ู  (ฮั1นท์)โชคร้าย
����มีโรงไฟฟ้าถ่านหิน....มาตั1งใกล้บ้านเขา
ทิ1งนํ1าจากโรงไฟฟ้าและฝังขี1เถ้าถ่านหินใกล้
ลาํธารใกล้บ้านเขา ที3นิวเมก็ซิโก (ตกฉียงใต้ สหรัฐ)
���� 3 ปีถดัมาเขาและทกคนในครอบครัวป่วยุ
เขาตรวจพบโลหะหนักในร่างกายสงมากู
โดยเฉพาะสารหนู เหลก็ ตะกั3ว ซีลเินียม
นํ1าหนักลดลง 100 ปอนด์  ยืนทรงตวั 
เดนิไม่ได้ และ ทาํงานไม่ได้
���� ภรรยามีอาการท้องเสีย เวยีนศีรษะ

อาเจยีน กนิไม่ได้ และมอีาการทางจติ
���� ลกท้องเสียต่อเนื3องู  ผมร่วง สญเสียความสามารถู

ในการมองเห็น ครของลกรายงานว่าู ู ...มีปัญหาในการเรียนรู้

ผลกระทบจากขี1เถ้าถ่านหินต่อชีวติคน และ ปศสัตวฺุ

���� ต่อมาเมื3อเขาหยดใช้นํ1าในพื1นที3แต่ซื1อนํ1ามาใุ
ในการอปโภคและุ  
บริโภค อาการป่วยค่อยๆ ดขีึ1น 
���� ลกและภรรยายงัมีการป่วยต่อเนื3องนับู  10 ปี

���� เขาเสียฝงแกะู  1,400 ตวั ที3เป็นอาชีพหลกั
ไปในเวลา 2 ปี พวกมันขาดนํ1าสะอาดดื3ม แต่เขา....
ไม่ยอมขายฝงแกะให้คนกนิู  เพราะร้ดว่ีามันู ....ปนเปื1 อนสารพษิ
����ปี 1984 EPA สั3งปรับ และให้บก้นบ่อขี1เถ้าถ่านหินุ  แต่เจ้าของย้าย
ขี1เถ้าถ่านหินไปฝังที3อื3น โดยไม่บก้นบ่อุ  
����จากประสบการณ์ของเขา เขาเชื3อว่า เจ้าของโรงไฟฟ้าไว้ใจไม่ได้ 
ไม่ลงทนเพื3อปกป้องมลพษิจริงุ  
ดงันั1น...ชมชนุ  ต้องร่วมกนัปกป้องก่อนที3จะเป็นแบบเขา 



ความเชื3อมั3นของผ้บริโภคปลาและอาหารในพื1นที3ู

ลกนกในเขตรักษาพน์ัสัตว์ป่าที3ได้รับนํ1าและอาหารมีซีลเีนียมจาู ุ กขี1เถ้าถ่านหิน



บทเรียนจากผลการพฒันา....นิคมอตสาหกรรมมาบตาพดุ ุ

สีของดนิใต้ท้องทะเลเป็นสีดาํ ชั1นนี1ลกึ~ 2 เมตร
สังเกตฉากหลงั คือ เสาส่งและสายส่งไฟฟ้า

ปัญหาที3สะสมมาตั1งแต่ปี 2535 ได้รับการแก้ไข หรือยงั

ปัญหาต่างๆ เกี�ยวกบัสภาวะแวดล้อม 
อันเนื�องมาจากมลพษิ

หรือความเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเกดิขึ4นในที�หนึ�งที�ใดกต็าม 

ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื�องไปถงึที�อื�น ๆ ด้วย
เหตนี4ุ  ทกคนุ  ทกประเทศในโลกุ  

จงึย่อมมีส่วนร่วมรับผดิชอบอย่ด้วยกนัู
ทั4งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรงุ

 สร้างเสริมสภาวะแวดล้อม
ให้กลบัคนืมาส่สภาพอันจะเอื4อต่อการมีชีวติอย่อย่างเป็นสขู ู ุ

ของตนเองและเพื�อนมนษย์ุ

คาํพ่อสอน
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