ถานหิน:มัจจุราชสีดํา
ประเทศออสเตรเลียเปน ‘ราชาแหงถานหิน’ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวของออสเตรเลียสูงที่สุดในโลก1
ประเทศนี้ไมไดทําอะไรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยปฏิเสธที่จะลงนามในพิธีสารเกียวโต เพื่อปกปองผล
ประโยชนสวนตน รวมถึงการสงออกถานหินดวย
รัฐบาลออสเตรเลียกําลังโยนบาปไปใหประเทศกําลังพัฒนาวาไมไดตั้งใจลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดภายใต
พิธีสารอยางจริงจัง ในขณะที่ออสเตรเลียใชเรื่องนี้เปนขออางไมยอมลงสัตยาบันในพิธีสาร ออสเตรเลียก็กําลังทําให
อนาคตของประเทศเชนประเทศไทยผูกติดอยูกับพลังงานจากถานหิน หากประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้เสพติดถานหิน
ของออสเตรเลียแลว ตางก็ไมสามารถพูดถึงการปลอยคารบอนอันเนื่องมาจากการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นไดอีกตอไป
¾ พลังงานถานหินตอบสนองความตองการพลังงานของโลกเกือบรอยละ 40 ของความตองการพลังงานของโลก2
ทําใหเกิดคารบอนกวารอยละ 40 ของปริมาณการปลอยคารบอนทั่วโลกตอป
¾ ในป 2553 การบริโภคถานหินทั่วโลกถูกประมาณวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 ไปถึง4,200 ลานตัน
¾ ออสเตรเลียเปนประเทศที่สงออกถานหินซับบิทูมินัสรายใหญที่สุดในโลกตั้งแตป 2527 เปนตนมา3

ถานหินยังคงเปนแหลงพลังงานสําคัญในตลาดพลังงานโลก แตก็ทําใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมและสังคม ถานหินกอ
ใหเกิดผลกระทบในระดับทองถิ่นหลายอยางรวมถึงการปนเปอนในแหลงนํ้ารอบเหมืองและมลพิษในอากาศจากโรง
ไฟฟา ถานหินยังเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณคารบอนอยูอยางเขมขน และเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาโลกรอน
ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศยังคงตองจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมหลังจากพัฒนาเศรษฐกิจดวยพลังงานถาน
หินมานาน อันที่จริงแลวในปจจุบันนี้ ประเทศที่เปนผูนําการปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางเชนอังกฤษหรือเยอรมนีกําลังมุง
สูพลังงานที่สะอาดกวา รวมถึงพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานคลื่น และพลังงานแสงอาทิตย
ในขณะที่เรากาวเขาสูศตวรรษที่21นั้น ประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกตางก็กําลังตัดสินใจวาจะตอบสนองตอความ
ตองการพลังงานของตนอยางไร แตโลกในปจจุบันนี้ตางจากโลกในศตวรรษที่19 และ20 มีเทคโนโลยีสะอาดมากมาย
ที่สามารถนํามาใชทดแทนถานหินเพื่อตอบสนองตอความตองการเหลานี้ได ยิ่งไปกวานั้น เราทราบแลววาอันตรายที่
แทจริงของถานหิน ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่เลวราย จะนําความหายนะมาสูประเทศไทย ออสเตรเลีย
และประเทศเพื่อนบานอื่นๆ
ออสเตรเลียสงออกถานหินไปยังกวา30ประเทศทั่วโลก ตั้งแตป2527 การสงออกตอปของออสเตรเลียไดเติบโตขึ้นจาก
ปละ 76 ลานตันไปถึงปละกวา 166 ลานตันในป 2541 โดยตลาดในเอเชียคิดเปนรอยละ 80 ของตลาดสงออกถานหิน

ของออสเตรเลียทั้งหมด ตลาดที่ใหญที่สุดสามอันดับแรกในป2544 คือญี่ปุน(รอยละ 47) เกาหลี(รอยละ 12) และ
ไตหวัน(รอยละ 9)4 ถานหินจํานวนมากถูกสงออกไปยังยุโรป อินเดีย แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต5

ออสเตรเลียมุงที่จะคงความเปนเจาผูสงออกถานหินของโลกตอไปในชวงทศวรรษหนา
จากการคาดการณ การสงออกจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 21 ภายในป 25556 ออสเตรเลียจะยังคงเปนผูสงออกถานหินราย
ใหญไปยังเอเชียจนถึงป 2563 ซึ่งจะตอบสนองความตองการถานหินในภูมิภาคถึงรอยละ 507
ตารางขางลางแสดงมูลคาทางการเงินของการสงออกถานหินของออสเตรเลียไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2543
การนําเขาถานหินจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอยางสมํ่าเสมอตั้งแตป 2536 และมีปริมาณสูงสุดในป 2542 8
การสงออกถานหิน (Steaming Coal)ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 25439
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ในป2541-2542 การจางงานในอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในออสเตรเลียลดลงถึงรอยละ 14โดยตําแหนงงานลดลงถึง
3,636 ตําแหนง ซึ่งถือวาการจางงานลดลงมากที่สุดในอุตสาหกรรมเหมืองแรใดๆ 10
ในป2539 - 2541 การจางงานในเหมืองถานหินลดลงถึงรอยละ 24 ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 811

หัวขอ “การหลอกขายถานหินครั้งยิ่งใหญ: ขายถานหินใหกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
ชุมชนในออสเตรเลียตอตานการสรางโรงไฟฟาพลังถานหินใหมมากขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่เรียกรองใหใชพลัง
งานทางเลือกที่สะอาดขึ้น เปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ และหมุนเวียนมาใชใหมได แตกระนั้น ใน ป2545 มีแผนการ
สรางโรงไฟฟาถานหินใหมหลายแหงในเอเชียซึ่งจะมีกําลังการผลิตมากถึง 8จิกะวัตต สวนใหญจะตั้งอยูในญี่ปุน
เกาหลี และไตหวัน บางสวนอยูในประเทศไทยและฟลิปปนส จากการเติบโตนี้คาดวา การนําเขาถานหินจะเพิ่มขึ้นถึง
20ลานตัน และการปลอยกาซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล12

เอเชียเปนตลาดถานหินที่สําคัญของออสเตรเลีย ในป 2543 ปริมาณการสงออกถานหินไปยังเอเชียมากกวารอยละ 90
ของปริมาณการสงออกถานหินของออสเตรเลียทั้งหมด 8 พัน 7 รอยลานตันหรือคิดเปนมูลคาเกือบ 3,400 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย

ถานหินออสเตรเลีย (ลานตัน)

การนําเขาถานหินจากออสเตรเลียของทวีปเอเชีย ระหวางป 2535 - 2553
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แผนภูมิขางบนแสดงการนําเขาถานหินจากออสเตรเลียของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงป 2553 การบริโภคถานหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคาดวาจะเพิ่มขึ้นทุกปเฉลี่ยแลวประมาณรอยละ 9.5 ดัง
นั้นจึงคาดกันวา การนําเขาถานหินของประเทศเหลานี้จะเพิ่มขึ้นรอยละ 14 ตอป เปน 30ลานตันในป 2553 โดยการ
บริโภคถานหินรวมทั้งสิ้นเทากับ 75 ลานตัน 13 สิ่งที่นาสังเกตก็คือในชวง 18 ปนี้ การนําเขาถานหินของฟลิปปนสจะ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 3767 และเพิ่มมากวารอยละ 250 ในมาเลเซีย จีน เกาหลี และ ฮองกง14 ปริมาณการขายดังกลาวขึ้นอยู
กับความสําเร็จของอุตสาหกรรมถานหินที่เขามาฝงรากอยูในเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ แตในประเทศอยางฟลิป
ปนส การตอตานกําลังขยายตัวขึ้น

รัฐบาลออสเตรเลียกําลังพยายามขายถานหินใหกับเอเชียโดยใหเงินอุดหนุนตางๆ นานาแกบริษัทถานหิน โดยใชเงิน
ภาษีของราษฎร อันที่จริงแลว เงินอุดหนุน รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ เหลานี้ควรจะเปนไปเพื่อสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนที่เปนมิตรกับสภาพภูมิอากาศ รูปแบบบางอยางของ "สวัสดิการที่ใหกับบริษัท" ไดแก
ธนาคารโลก(World Bank)
ออสเตรเลียใหเงินชวยเหลือธนาคารโลก โดยอางวาเพื่อบรรเทาปญหาความยากจน ธนาคารโลกเองก็เคยเปนแหลงเงิน
ทุนหลักของโครงการที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อเพลิงถานหิน ตัวอยางเชน เมื่อป 2541 ในประเทศ
จีน มีการลงทุนสรางโรงไฟฟาถานหิน 4 แหง เปนมูลคากวา 1,300 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดมากกวา 2พันลานตันสูบรรยากาศโลก จากป2536 ถึงป2541 ธนาคารโลกลงทุน4พันลานเหรียญ
สหรัฐสรางโรงไฟฟาถานหินซึ่งปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา 7พันลานตัน นอกจากนี้ การลงทุนมูลคา 2 พัน
ลานเหรียญสหรัฐของธนาคารโลกในการสกัดแยกถานหิน ก็จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาอีก 6 พันลาน
ตัน15
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB)
ADB เปนสถาบันการเงินอีกแหงที่บรรดาผูเสียภาษีของออสเตรเลียเปนผูสนับสนุน ในระหวางป2537-2543 ADBให
เงินกู5พันลานเหรียญสหรัฐแกบริษัทที่สงเสริมการผลิตพลังงานจากถานหินและการพัฒนาเหมืองถานหิน16 จากขอมูล
ดานพลังงานของ ADB พบวา ADB ใหความสําคัญกับโครงการที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมากกวาโครงการที่ใชพลังงาน
หมุนเวียน ในป2538 ADBไดใหเงินกูแกโรงไฟฟาพลังถานหินถึง 444 ลานเหรียญสหรัฐแตไมไดใหเงินกูแกโรงไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนเลย ในป2539 ADB ใชเงิน 742 ลานเหรียญสหรัฐไปในโครงการถานหิน และ 278 ลานเหรียญ
สหรัฐในพลังงานหมุนเวียนและการจัดการดานความตองการพลังงาน17
สํานักงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของออสเตรเลีย (AusAID)
AusAID เปนรูปแบบหลักของความสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาลเพื่อการใชถานหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้ง
แตป2537 ถึงป2539 AusAIDใชจายเงินไป 20.78 ลานเหรียญในโครงการถานหิน ซึ่งแตกตางกันกับเงินเพียง 2.3 ลาน
เหรียญที่ใชในพลังงานหมุนเวียนและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โครงการจํานวนหนึ่งถูกวิพากษวิจารณวา
ชวยเปดตลาดถานหินและเทคโนโลยีถานหินของออสเตรเลีย18 AusAIDใหความสําคัญกับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ถานหินและการจายไฟฟามากขึ้นตั้งแตชวงป 253719
บรรษัทสินเชื่อและคํ้าประกันการสงออก(EFIC)
การใหสินเชื่อและการคํ้าประกันการพัฒนาถานหินและพลังงานยังคงไดรับความสนใจเปนพิเศษจากหนวยงานที่ให
สินเชื่อเพื่อการสงออกของออสเตรเลีย หรือ บรรษัทสินเชื่อและคํ้าประกันการสงออก(EFIC) ในป 2539 เงินจํานวน
15.5 ลานเหรียญถูกลงทุนไปในโรงไฟฟาพลังถานหินและสาธารณูปโภคที่รองรับโรงไฟฟา ในป2540 ปริมาณเงินเพิ่ม
เปน27ลานเหรียญ ซึ่งเทากับรอยละ12 ของการลงทุนของEFIC ในปนั้น และเพิ่มขึ้น 17.5 ลานเหรียญในป2541 โครง
การเหลานี้สวนใหญอยูในประเทศจีนและประเทศอื่นๆในเอเชีย20
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
รัฐบาลชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ ไมวาจะผานทางการเปนพันธมิตรระหวางรัฐบาล
และอุตสาหกรรม โครงการใหเงินทุนชวยเหลือ การยกเวนภาษี การวิจัยและพัฒนา การสํารวจทางภูมิศาสตร ฐานขอ
มูลทางเทคนิค และบริการการจัดการ

กรณีศึกษา
ประเทศไทย
เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศไทยกลายเปนผูซื้อถานหินจากออสเตรเลียรายหนึ่ง โดยมียอดการสั่งซื้อครั้งแรกในป 2543 เปน
ปริมาณ 136,000 ตัน21 เนื่องจากโรงไฟฟาถานหินในประเทศไทยเพิ่มจํานวนขึ้น ประกอบกับออสเตรเลียลอบบี้ใหซื้อ
"ถานหินสะอาด" จึงคาดวาประเทศไทยจะนําเขาถานหินเพิ่มขึ้นเปนกวา 50 ลานตันในป 256322 นอกจากนี้ยังคาดกัน
วาผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)จะเพิ่มสวนแบงการผลิตไฟฟาของประเทศเปน 2 ใน 3 โดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลัก แม
วาถานหินนําเขาจะเปนเพียงแครอยละ 8ของเชื้อเพลิงทั้งหมด เจาหนาที่รัฐบาลไทยไดพูดคุยกันถึงโอกาสในการใช’
ถานหินสะอาด’จากออสเตรเลีย และในการทําสัญญาระยะยาวระหวางไทยกับออสเตรเลียอีกดวย23
ในชวงป 2523 - 2532 โครงการใหความชวยเหลือหลักๆของออสเตรเลียที่เกี่ยวกับถานหินคือที่เหมืองลิกไนทแมเมาะ
และโรงไฟฟาที่อยูติดกัน ทั้งเหมืองและโรงไฟฟาปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด และหลังจากที่เปดทําการได 2 เดือน
นาขาวกวาครึ่งที่อยูโดยรอบไดรับความเสียหายจากฝนกรด และประชาชน 42,000คนทุกขทรมานจากโรคทางเดิน
หายใจ เงินลงทุนที่ออสเตรเลียใชไปที่แมเมาะตลอดระยะเวลาโครงการ 12 ปนั้น เทากับ 26ลานเหรียญออสเตรเลีย
AusAIDรับทราบผลกระทบทางลบของโครงการเชนกัน แตก็ยังปากแข็งวาผลกระทบที่ไดจากความชวยเหลือจากออส
เตรเลียนั้นเปนเปนไปในทางที่ดี24
อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลออสเตรเลียมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม’ถานหินสะอาด’ในตลาดตาง
ประเทศ คือ
โครงการโรงไฟฟาถา

ใชถานหินจากเหมือง พีที อดาโร ในอินโดนีเซียซึ่งเปนของ
บริษัทออสเตรเลียที่ชื่อ นิวโฮป นายวิลเลียม ฟชเชอร เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย เขียนขาวแจกสื่อ
มวลชนและจดหมายไปยังหนังสือพิมพหลายฉบับรวมถึงรัฐบาลไทยเพื่อสงเสริมความสะอาดของถานหิน โดยบอกวา
ถานหิน ‘ไมไดสรางปญหาแตอยางใด’

ชนชาติในเอเชียไมจําเปนตองกาวตามความผิดพลาดในอดีตของประเทศที่เคยพึ่งพาถานหินในการผลิตไฟฟา แต
ถาออสเตรเลียใชวิธีนี้สําเร็จ ออสเตรเลียจะนําประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไปสูหนทางเดียวกัน

ตั้งแตเดือนเมษายน 2542 หลังจากการประชุม Austrade ที่กรุงเทพฯ เพื่อแสดงประโยชนที่ชุมชนทองถิ่นและรัฐบาล
ไทยพึงไดจากถานหิน ‘สะอาด’ ของออสเตรเลีย ทําใหดูเหมือนวาประเทศไทยกําลังจะมุงไปทางนี้ ในเดือนมิถุนายน
ป 2543 รัฐบาลไทยกับ AusAID รวมกันจัดทัวรใหผูจัดการระดับกลาง 14 คนจากกรมกองตางๆ ในรัฐบาลไทย เดิน
ทางไปออสเตรเลียเพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟาถานหินใน ฮันเตอร วัลเลย รัฐนิวเซาทเวลส25 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยลดภาษี
นําเขาถานหินจากรอยละ 25 เหลือศูนย เพื่อสงเสริมการใชถานหิน ทําใหถานหินกลายเปนเชื้อเพลิงที่ราคาถูกกวา
แหลงพลังงานอื่นๆ และนั่นยิ่งทําใหการรณรงคใชพลังงานสะอาดยากลําบากขึ้น26
ตนทุนที่แทจริงที่เกิดจากนโยบายขางตนนี้ แทจริงแลวตกอยูที่ลูกหลานของเราและสิ่งแวดลอม เนื่องจากจะเกิดผล
กระทบจากการใชถานหินตอสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ ถานําเอาคาใชจายดานสุขภาพและ ‘ตนทุนภายนอก’
อื่นๆที่สงผลตอชุมชนมารวมเขากับราคาของพลังงานจากถานหิน ถานหินจะมีราคาแพงกวาพลังงานหมุนเวียนมาก ดัง
ตารางตอไปนี้
ตนทุนที่แทจริงของพลังงานไฟฟาที่ไดจากถานหินและจากแหลงพลังงานทางเลือกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต27
แหลงพลังงาน
ถานหิน
ลม
ชีวมวล
ทํานํ้ารอนจากแสงอาทิตย
กาซ
ดีเซล

ตนทุนปจจุบันที่ไมไดรวมตนทุนภายนอก
(เซนตสหรัฐตอ กิโลวัตตชั่วโมง)
4.8
5.0
6.25
8.0
6.9
4.8

ตนทุนที่จะเกิดขึ้นถารวมตนทุนภายนอก
(เซนตสหรัฐตอ กิโลวัตตชั่วโมง)
9.4
5.0
8.7
8.0
9.9
7.8

ขาวดีก็คือ เรายังมีทางเลือก มีเทคโนโลยีที่ใชพลังงานหมุนเวียนมากมายที่เหมาะกับการใชงานในประเทศไทยและ
ธุรกิจในเมืองไทยมากกวา ในขณะที่ผูบริโภค สังคมสวนรวมและคนรุนหลังที่ตองเผชิญกับปญหาภูมิอากาศเปลี่ยน
แปลงก็ไมตองแบกรับภาระคาใชจายที่จะเกิดตามมา สิ่งที่ทาทายเราก็คือ การเลือกพลังงานที่เปนบวก
ภายในป 2563 แหลงพลังงานหมุนเวียนจะตอบสนองความตองการไฟฟาในประเทศไทยไดมากกวา 1ใน3 ถาคิดสัด
สวนของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดวาเปนรอยละ 35 อาจกลาวไดวา พลังงานชีวมวลจะผลิตไฟฟาไดหนึ่งในสี่ของ
ประเทศ โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กจะผลิตไดรอยละ 5 พลังงานแสงอาทิตยจะผลิตไดรอยละ 2.5 สวนที่เหลืออีกรอย
ละ 2.5ไดจากพลังงานความรอนใตพิภพและพลังงานลม28
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