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ทรัพยากรนําจืดของโลกกําลังลดลงอย่างรวดเร็ ว และมีแนวโน้มทีจะหร่ อยหรอลงอย่างต่อเนือง
หากแผนการสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นแห่งใหม่หลายร้อยแห่งทัวโลกยังเดินหน้าต่อไป จะเร่ งเร้าสภาวะภัยแล้งและความ
ขัดแย้งทางสังคมให้รุนแรงมากขึน
กรี นพีซสากลเผยแพร่ รายงานใหม่นี เนืองในวันนําโลก ปี 2559 วันที 22 มีนาคม 2559 โดยเรี ยกร้องให้ผกู ้ าํ หนดนโยบาย
ด้านนําและพลังงานลงมือทําอย่างเร่ งด่วนเพือแก้วกิ ฤตนี

การแย่งยึดนําครังใหญ่: อุตสาหกรรมถ่านหิ นตอกยําวิกฤตนําในระดับโลกอย่างไร เป็ นรายงานการศึกษา
โรงไฟฟ้าถ่ านหินแต่ ละแห่ งเป็ นครังแรกในระดับโลกว่ าด้ วยความต้องการใช้ นําของอุตสาหกรรมถ่ านหิน
ทังในปัจจุบันและอนาคต โดยระบุวา่ พืนทีทีมีปัญหาการขาดแคลนนําเป็ นพืนทีทีมีโรงไฟฟ้ าถ่านหินตังอยู่
ก่อนแล้ว ซึงหากมีโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นใหม่กจ็ ะยิงเร่ งให้เกิดการลดลงของทรัพยากรนํามากขึน

การเลือกทีจะลงทุนอย่างมหาศาลในการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหิ นเพือตอบสนองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในอีกทศวรรษทีจะ
มาถึง รัฐบาลประเทศต่างๆ กลับนํามาซึงความสิ นหวังทีจะต่อกรกับปั ญหาทรัพยากรนําทีกําลังขาดแคลนและหายาก
แทนทีจะปรับเปลียนการลงทุนจากถ่านหิ นทีสกปรก ไปสู่การลงทุนพลังงานหมุนเวียนทีสะอาด แต่รัฐบาลกลับเร่ งรัด
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางนําและทางอากาศ ทังยังทําให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตกอยูใ่ นความเสี ยง โดยทีรัฐต้องเผชิญกับทางเลือกทีย้อนแย้งของการจัดสรรปั นส่วนทรัพยากรนํา ระหว่างถ่าน
หิ น ความมันคงทางอาหารและวิถีชีวติ เกษตรกรรม อันเป็ นปัจจัยพืนฐานของคน (การอุปโภคและบริ โภค เป็ นต้น)

ผลการศึกษา
• โรงไฟฟ้าถ่ านหิน 8,359 แห่ งทัว6 โลก ใช้ นําในปริมาณมากพอๆกับความต้ องการใช้ นําในระดับพืนฐานของคนมากกว่ า 1
พันล้ านคน
• ร้ อยละ 84 ของความต้ องการใช้ นาทั
ํ ว6 โลกมาจากอุตสาหกรรมถ่ านหิน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นนําทีใ6 ช้ ในกระบวนการหล่ อเย็น
ของโรงไฟฟ้าถ่ านหิน ส่ วนการใช้ นําในการทําเหมืองถ่ านหินและลิกไนต์ คดิ เป็ นร้ อยละ16 ของความต้ องการใช้ นําทังโลก
• โรงไฟฟ้าถ่ านหินทังหมดทีม6 อี ยู่ขณะนี อยู่ในพืนทีท6 เี6 ผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนนําทังสิน ทังร้ อยละ 44 ของโรงไฟฟ้า
ถ่ านหินทีม6 อี ยู่ และ ร้ อยละ 45 ทีเ6 ตรียมจะสร้ าง อยู่ในพืนทีท6 จี6 ดั ว่ ามีวกิ ฤตนําในระดับสู ง ซึ6งความต้องการนํานันมากกว่ า
ทรัพยากรนําทีม6 อี ยู่ นําไปสู่ ความเสี6ยงทีจ6 ะเกิดการแย่ งชิงนําและผลกระทบต่ างๆ ทีม6 ตี ่อระบบนิเวศ
• โรงไฟฟ้าถ่ านหินจํานวนหนึ6งในสี6ทใี6 ช้ อยู่ในปัจจุบันและทีเ6 ตรียมจะสร้ าง อยู่ในพืนทีท6 มี6 กี ารดึงนํามาใช้ มากเกินไป
กล่ าวคือมีการใช้ นําในอัตราทีเ6 ร็วกว่ าการทดแทนนําตามธรรมชาติ เสี6ยงต่ อการทีน6 ําจะเหือดแห้ ง เราเรียกพืนทีเ6 หล่ านีว่ า
พืนทีบ6 ัญชีแดง และเน้ นให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษโดยเรียกร้ องให้ มกี ารปลีย6 นแปลงนโยบายโดยทันที
• การประหยัดนําทีม6 คี วามสําคัญทําได้ โดยยกเลิกแผนการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่ านหินเพิม6 และทดแทนด้ วยโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะในพืนทีบ6 ญ
ั ชีแดงหลายแห่ ง และปิ ดโรงไฟฟ้าถ่ านหินทีใ6 ช้ มานานและมีอายุมากกว่ า 40 ปี มาตรการ
เหล่ านีจะช่ วยจัดการทรัพยากรนําเพือ6 ตอบสนองให้ เพียงพอต่ อความต้ องการใช้ นําในระดับพืนฐานของคนกว่ าห้ าร้ อย
ล้ านคน
• ประเทศทีย6 งั พึง6 พาถ่ านหินเป็ นหลักมีทรัพยากรนําทีน6 ํามาใช้ ได้ อยู่น้อยมากหรือเผชิญกับ วิกฤตขาดแคลนนําอย่ างสู ง
ความขัดแย้ งทางทรัพยากรนําเริ6มปรากฎให้ เห็นแล้ ว
• การพึง6 พาพลังงานถ่ านหินอย่ างต่อเนื6องของเรายังจะสร้ างแรงกดดันอย่ างใหญ่ หลวงต่ อพืนทีล6 ่ ุมนําของแม่นําสายหลักๆ
ของโลก

ทางออก
ทางออกทีมีประสิ ทธิภาพมากทีสุดทีไม่ใช่เพียงการป้ องกันวิกฤตสภาพภูมิอากาศ วิกฤตนํา หรื อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แต่คือการ
ถอยห่างออกมาจากถ่านหิ นและมุง่ สู่การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนทีสะอาด ความขัดแย้งระหว่างพลังงานกับนํานันสามารถหลีกเลียงได้
ทางเลือกเดียวสําหรับผูก้ าํ หนดนโยบายคือปรับเปลียนไปสู่พลังงานหมุนเวียน ซึงมีความต้องการใช้นาน้
ํ อยกว่ามาก สําหรับ
พืนทีทีมีนาจํ
ํ ากัดและเป็ นของหายาก ผลการศึกษานีเสนอประจักษ์พยานทีชัดเจนมากว่าทําไมไม่ควรทีจะสร้างโรงไฟฟ้ าถ่าน
หิ นเพิม และทําไมการปรับเปลียนไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนนันถือเป็ นความจําเป็ น

แผนทีแสดงวิกฤตนําจากการดึงนําขึนมาใช้เกินขีดจํากัด
(สี แดงแสดงพืนทีทีมีวกิ ฤตนํารุ นแรงและมากทีสุด พืนทีสี นาตาลเข้
ํ
ม = การดึงนํามาใช้เกินขีดจํากัด)

แผนทีวิกฤตนําและการกระจายตัวของโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทีมีอยูแ่ ละทีวางแผนจะสร้าง

ถ่านหิ นมีผลกระทบต่อการใช้นาอย่
ํ างมีนยั สําคัญตลอดทังวงจรชีวติ ตังแต่การทําเหมือง ทําความสะอาดถ่านหิ น การเผาไหม้ทีโรงไฟฟ้ า และการ
จัดการกับของเสี ยจากการเผาไหม้
ถ่านหิ นใช้นามากถึ
ํ
งร้อยละ 7 ของการดึงนําขึนมาใช้ทวโลก
ั
และมีแนวโน้มเพิมมากขึนเป็ นเท่าตัวในอีก 20 ปี ข้างหน้า ขณะทีมลพิษมหาศาลที
ปล่อยทิงจากการทําเหมือง การชะล้างถ่านหิ น และจากอ่างเก็บเถ้าถ่านหิ น เป็ นแรงกดดันเพิมขึนต่อแหล่งนําทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
พลังงานหมุนเวียนแทบไม่ตอ้ งการใช้นาในกระบวนการผลิ
ํ
ตไฟฟ้ า การปรับเปลียนการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหิ นเป็ นพลังงานหมุนเวียนเป็ นหนึงในวิธี
ประหยัดนําทีมีประสิ ทธิภาพและทําได้จริ งมากทีสุด และมันใจได้วา่ เราจะมีนาสะอาดใช้
ํ
ดืมใช้กิน นําสําหรับเกษตรกรรม และนําทีคําจุนระบบ
นิเวศ

ข้ อเสนอแนะของกรีนพีซ
ข้ อเรียกร้ องด้ านนโยบายทีเ6 ร่ งด่ วน
• หยุดการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นแห่งใหม่ในพืนทีบัญชีแดงทีมีการดึงนํามาใช้เกินขีดจํากัด
• กําหนดแผนยกเลิกโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทีมีอยูใ่ นเขตพืนทีบัญชีแดงโดยเร็ วทีสุดเท่าทีจะทําได้
• ปลดระวางโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นทีมีอายุการใช้งานเกินกว่า 40 ปี
มาตรการหลักเพือ6 ส่ งเสริมการออกนโยบายเรื6องถ่ านหินและการใช้ นํา
• กําหนดระเบียบการจัดการนําอย่างโปร่ งใส หากปราศจากข้อมูลทีสาธารณชนเข้าถึงได้และมีความทันสมัยแล้ว ผูก้ าํ หนด
นโยบายก็ไม่สามารถจัดการแบ่งสรรการใช้นาได้
ํ อย่างเหมาะสม ดังนัน ต้องมีการกําหนดนโยบายประหยัดนําอย่างถูกต้อง
• การวางแผนด้านพลังงานและนําอย่างบูรณาการ รวมถึงการวิเคราะห์ทรัพยากรนําทีมีอยู่ การพัฒนาทรัพยากรนําทีจะเกิดขึน
ในอนาคต การเปลียนแปลงการใช้นาจากผู
ํ
ใ้ ช้รายใหญ่ รวมถึงนําทีจําเป็ นต่อทางเลือกด้านพลังงาน
• กําหนดเป้ าหมายทีเข้มงวดของการใช้นาในพื
ํ นที โดยจํากัดการดึงมาใช้ การใช้ และ ระดับของมลภาวะ (สารต้านการ
ตกตะกอนผลึกและอุดตัน เกลือจะจับหนาแน่นเมือเปิ ดเครื องหล่อเย็น)
• กําหนดข้อจํากัดทีเข้มงวดในการปล่อยนําร้อนลงสู่ แหล่งนําทังในกรณี ทีปล่อยจากระบบหล่อเย็น ในโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น หรื อ
การจํากัดตามฤดูกาลทีเข้มงวด (เช่น ขึนอยูก่ บั ปริ มาณนําทีมีอยู่ และ อุณหภูมิโดยรอบของนําและบรรยากาศ)
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