
จับโกหกโรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วัน

เรื่องโกหกท่ี 1: 
โรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วัน จะเปนหนึ่งในโรงไฟฟาถานหินที ่“สะอาด” ที่สุด “ในโลก”

ความจริง :
ไมมีสิ่งที่เรียกวาถานหินสะอาด และการเผาใหมถานหินไมมีทางสะอาด โครงการโรงไฟฟาถานหิน

เก็คโค-วัน จะทำใหกลุมบริษัทโกลวมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัวจากโรงไฟฟา
ถานหินที่มีอยูเดิม (4,003,432 ตันของ CO2)และจะทำใหบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตเปนแหลงกำเนิด
ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

การเผาไหมถานหินเปนสาเหตุสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดมากถึงรอยละ 72 ของกาซคารบอนไดออกไซดท้ังหมดที่เกิดจากภาคการผลิตไฟฟาและ
คิดเปนรอยละ 41 ของปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดทั้งหมดสูบรรยากาศโลก (1) 

ทุกๆ ปจะมีกาซคารบอนไดออกไซดจำนวนมหาศาลปลอยออกมาจากโรงไฟฟาถานหิน
โรงไฟฟาถานหินขนาด 590 MW ของบริษัทโกลวเอสพีพี 3 จำกัด ที่ดำเนินการอยูในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากกวา 4 ลานตันตอป

นอกจากนี้ โรงไฟฟาถานหินของโกลวไมอาจหลีกเลี่ยงการปลอยฝุนละออง (particulate matter)
ซัลเฟอรออกไซด(SOx) และไนโตรเจนออกไซด(NOx) ซึ่งกอใหเกิดฝนกรดและหมอกควัน แตเลือกที่จะผาน
ยายมลพิษเหลานี้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง

สารพิษอันตรายชนิดอ่ืน เชน ปรอท (mercury) ที่เกิดจากการเผาไหมถานหินก็ไมไดกลาวถึงในรายงาน
การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการ โรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วัน

สารปรอท
โรงไฟฟาถานหินทั่วโลกเปนแหลงกำเนิดที่ใหญท่ีสุดของสารปรอท โดยมีปริมาณมากถึง 1,450 ตันตอป

ซึ่งคิดเปนมากกวารอยละ 50 ของแหลงกำเนิดที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมของมนุษยท้ังหมด (2)
สารปรอทเปนสารพิษทำลายประสาท และโดยเฉพาะอยางย่ิงทำลายการพัฒนาเด็กออนในครรภ

เด็กทารกและเด็กเล็ก สารปรอทสามารถผานจากแมสูลูกในครรภไดโดยจะทำลายสมอง กอใหเกิดปญญาออน
ระบบการสั่งงานบกพรอง ตาบอด ลมชัก และสงผลตอความสามารถในการพูดและสื่อสาร ที่สำคัญสารพิษ
ยังสะสมอยูในนมแมและสามารถผานสูเด็กจากการใหนม(3)

องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐ (USEPA) ยังไดจัดใหคลอไรดที่มีปรอทเปนองคประกอบ
(mercuric chloride) และเมธิลเมอรคิวรี ่(methylmercury) เปนสารกอมะเร็งในมนุษย  จากการทดลองพบวา
คลอไรดที่มีปรอทเปนองคประกอบกอใหเกิดเนื้องอกหลายชนิดในสัตวทดลองหนู และเมธิลเมอรคิวรี่
กอใหเกิดเนื้องอกที่ไตของหนูตัวผู  (4) มีการคาดการวา เด็กที่เกิดในสหรัฐ มากกวา 410,000 คนตอป
ไดรับเมธิลเมอรคิวรี่ต้ังแตอยูในครรภในปริมาณที่อาจสงผลใหเกิดความผิดปกติของ การพัฒนาระบบประสาท
นอกจากนี้ผูหญิงท่ีอยูในชวงอายุต้ังครรภไดประมาณรอยละ 8 มีปริมาณสารปรอท ในเลือดสูงกวาปริมาณที่
ปลอดภัยที่กำหนดโดย องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐ (5)  



ฝุนละออง
การเผาไหมถานหินในโรงไฟฟาเปนแหลงกำเนิดหลักฝุนละอองขนาดเล็กที่ปลิวในอากาศ

ซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดรอดจากอุปกรณที่ดักจับฝุนในกระบวนการผลิตไดงายเมื่อเทียบกับฝุนละอองขนาดใหญ
ฝุนละอองขนาดเล็กมีอันตรายตอสุขภาพมากเนื่องจากสามารถท่ีจะผานเขาสูปอดไดลึกกวา (6)

ฝุนจะสงผลตอการทำงานของปอด กระตุนใหเกิดอาการหืดหอบ โรคหัวใจ และตายกอนอายุขัยจากการ
สูดฝุน (7) ฝุนละอองที่มีตนกำเนิดจากโรงไฟฟาในประเทศสหรัฐทำใหประชากรมากกวา 30,000
คนตอปตองมีอายุสั้นลง (8)

เรื่องโกหกท่ี 2
โรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วันจะชวยลดการปลอยมลพิษและสงผลใหอากาศที่มาบตาพุดสะอาดข้ึน 

ความจริง
แมวาจะมีเทคโนโลยีที่ลดการปลอยมลพิษ(ซึ่งมีตนทุนที่สูงมาก) แตกลุมบริษัทโกลวเพ่ิงจะประกาศวา

จะลดการปลอยมลพิษซัลเฟอรออกไซด (SOx)และไนโตรเจนออกไซด(NOx) จากโรงไฟฟาถานหินขนาด 590
MW ของบริษัทโกลวเอสพีพี 3 จำกัด ทั้งที่ควรจะดำเนินการต้ังแตเริ่มโครงการเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน
โดยรอบ

การลดการปลอยมลพิษใหนอยที่สุดควรเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบทางสังคมของบรรษัท
กลุมบริษัทโกลวควรที่จะตองลดมลพิษของโรงงานไฟฟาถานหินที่ดำเนินการอยูและไมใชเปนขออางในการผลัก
ดันใหโรงไฟฟาถานหินแหงใหมซ่ึงจะเพ่ิมปริมาณการปลอยมลพิษใหมากข้ึน

เรื่องโกหกท่ี 3
ชุมชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ (เชน เงินสนับสนุนใหกับชุมชนประมาณ 100 ลานบาทตอป) 

ความจริง
นอกเหนือจากผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการเผาไหมถานหินแลว สังคมไทยยังตองแบกรับภาระ

ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวยจากโครงการนี้ดวย
ขอมูลจาก เซอรนิโคลลัส สเตอรน หัวหนาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจเก่ียวกับเศรษฐศาสตรของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลอังกฤษไดระบุวา แตละตันของกาซคารบอนไดออกไซดท่ีปลอย
ในปจจุบันจะสรางความเสียหายตอสังคมมากกวา 85 เหรียญสหรัฐ ตามแนวทางที่ดำเนินไปตามปกติ (9)

หากใชตัวเลขขางตนสำหรับการคำนวนโรงไฟฟาถานหินขนาด 590 MW ของบริษัทโกลวเอสพีพี 3
จำกัด ที่มีอยูในปจจุบัน จะสรางความเสียหายตอสังคมมากกวา 340 ลานเหรียญสหรัฐตอป และโรงไฟฟา
ถานหินเก็คโค-วัน ที่จะสรางข้ึนนั้น จะสรางความเสียหายมากขึ้นไปอีก

590MW ของโรงไฟฟาถานหินที่มีอยู = 4,003,432 ตันของคารบอนไดออกไซด x 85 เหรียญสหรัฐ =
340,291,720 เหรียญสหรัฐ



เรื่องโกหกท่ี 4
การสรางโรงไฟฟาถานหินเพ่ิมมีความจำเปนตอความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 

ความจริง
กำลังผลิตติดต้ังในปจจุบันมีมากเกินความตองการใชไฟฟาในประเทศอยูแลว ขอมูลที่ผานมาชี้วา

รัฐบาลไดคาดการณความตองการใชไฟฟาสูงมากกวาที่มีการใชจริง แนวทางที่ถูกตองของการลงทุนดาน
พลังงานคือยุติการลงทุนในพลังงานสกปรกเชน ถานหินและนิวเคลียร และหันมาลงทุนดานประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน และการใชประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูอยางมหาศาล  

การกระจายเชื้อเพลิง
ถานหินเปนแหลงพลังงานที่นำมาใชในการผลิตไฟฟามากเปนอันดับสองของประเทศ ขณะที่แหลง

พลังงานที่มีอยูแลวและสะอาด เชน แสงแดด ลม ชีวมาล และพลังน้ำขนาดเล็ก สามารถที่จะรองรับ
ความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมข้ึนของประเทศได

โรงไฟฟาถานหินเก็คโค-วัน ที่จะสรางเพ่ิมใหมจะทำใหประเทศจะตองข้ึนอยูกับการนำเขาพลังงาน
ฟอสซิล เชน ถานหิน ท่ีนำเขาจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย

ไฟฟาราคาถูก
ราคาของถานหินปรับตัวสูงข้ึนจากประมาณ 30 เหรียญสหรัฐตอตันในป 2543 เปน 123.50

เหรียญสหรัฐตอตันในป 2551 ในชวงเดือนมิถุนายน โกลดแมน แซสซไดทำนายวาราคาถานหินอาจเพ่ิมข้ึนถึง
130 เหรียญสหรัฐภายในสิ้นป ดังนั้นไฟฟาจากถานหินจะมีราคาแพงมากขึ้นเร่ือยๆ และยิ่งหากรวมเอาราคา
ตนทุนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบสุขภาพเขาไปก็จะทำให
การผลิตไฟฟาจากถานหินมีราคาที่แพงมาก

พลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานที่ไมข้ึนอยูกับตลาดโลกและไมสามารถผูกขาด ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงดานพลังงานหมุนเวียน เพียงขาดเจตจำนงทางการเมือง
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