อากาศพิษ : ราคาของเช้ ือเพลิงฟอสซิล
รายงานฉบับนี้ เปิ ดเผย มูลคา่ ความเสียหายของมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและ
หยิบยกแนวทางแกไ้ ขที่สามารถปกป้องสุขภาพ และยังเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนของเรา โดย
รายงานแสดงให้เห็นวา่ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิลเป็ น
สาเหตุของการเสียชีวต
ิ กอ
้ นทั่วโลกราว 4.5 ลา้ นคนตอ่ ปี มลพิษทาง
่ นวัยอันควรของผูค
่ สูงขึ้น ทาํ ให้คนหลายลา้ น
อากาศยังทาํ ให้โรคเจ็บป่วยเรื้ อรังและโรคเจ็บป่วยฉับพลันเพิม
คนตอ
้ งเขา้ โรงพยาบาล และตอ
้ งขาดงานเพราะลาป่วยหลายพันลา้ นวันตอ่ ปี รวมถึงยังสร้าง
ความเสียหายตอ่ ทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดลอ
้ ม
เป็ นครัง้ แรกที่ กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และศูนยว์ จิ ั ยดา้ นพลังงานและอากาศ
สะอาด (CREA) คาํ นวณมูลคา่ ความเสียหายทั่วโลกของมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล โดยพบวา่ มูลคา่ ความเสียหายดังกลา่ วพุง่ ขึ้นมาอยูท
่ ่ีประมาณ 8,000 ลา้ น
ดอลลาร์สหรัฐฯตอ่ วัน หรื อคิดเป็ นสั ดสว่ นราว 3.3% ของจีดีพีโลก และตราบใดที่
ถา่ นหิน นํา้ มัน และบริ ษัทรถยนตย์ ั งคงผลักดันการใชเ้ ทคโนโลยีเกา่ ลา้ สมัย เราก็ยังคงตอ
้ ง
จา่ ยคา่ ความเสียหายเป็ นสุขภาพของผูค
้ นและชุมชน
้ ขณะที่มลพิษทางอากาศเป็ นภัยคุกคามโลก หนทางแกป
กระนัน
้ ั ญหาก็เริ่ มมีมากขึ้น ใน
้ ทางออกของปัญหามลพิษทางอากาศยังนําไปสูก่ ารกูว้ ก
ราคาที่เขา้ ถึงได้ ยิง่ ไปกวา่ นัน
ิ ฤต
สภาพภูมิอากาศกลา่ วคือ การใชพ
้ ลังงานหมุนเวียนที่สะอาดในระบบขนสง่ สาธารณะไม่
้ แตย่ ั งมีสว่ นสาํ คัญในการจาํ กัดการเพิม
่ ขึ้นของอุณหภูมิ
เพียงลดมลพิษทางอากาศเทา่ นัน
เฉลี่ยผิวโลกให้อยูต
่ นอุตสาหกรรมอีก
่ า่ ํ กวา่ 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับยุคกอ
ดว้ ย
ขอ
้ คน
้ พบสาํ คัญ
1.

มูลคา่ ความเสียหาย

มลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะ ถา่ นหิน นํา้ มัน และ ก๊าซ
เป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวต
ิ กอ
้ นทั่วโลกราว 4.5 ลา้ นคนในแตล่ ะปี
่ นวัยอันควรของผูค
ซ่ึงตัวเลขดังกลา่ วมีจาํ นวนมากกวา่ 3 เทา่ ของการเสียชีวต
ิ จากอุบัติเหตุบนทอ
้ งถนนทั่ว
้ เชื่อมโยงกับการรับสั มผัสฝุ่น PM2.5 และ
โลก[1] โรคหลอดเลือดสมอง(stroke) นัน

อัตราการเสียชีวต
ิ จากโรคหลอดเลือดในสมอง(stroke) 600,000 คน ตอ่ ปี เกี่ยวขอ
้ ง
กับฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล
ประมาณการณ์ของมูลคา่ ความเสียหายของมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิง
ฟอสซิลอยูท
่ ่ี 2.9 ลา้ นลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ ปี หรื อคิดเป็ นสั ดสว่ นราว 3.3% ของจีดีพี
โลก เฉพาะการรับสั มผัสฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล ทาํ ให้เกิด
การขาดงานเนื่ องจากความเจ็บป่วยทั่วโลกมากราว 1,800 ลา้ นวันตอ่ ปี คิดเป็ นมูลคา่
ความเสียหายทางเศรษฐกิจราว 101,000 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ ปี
มลพิษทาง
อากาศ

ผลกระทบ

้
จาํ นวนทังหมด

คา่ ประมาณกลาง*

NO2

มูลคา่ ความเสียหาย
้
ทังหมด
(ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ)
คา่ ประมาณกลาง*

การเสียชีวต
ิ กอ
่ น
วัยอันควร**

500,000

335,000

โรคหอบหืดราย
ใหมท
่ ่ีพบในเด็ก

4,000,000

16,000

จาํ นวนผูป
้ ่ วยเด็ก
หอบหืดเนื่ องจาก
อากาศเป็ นพิษ

16,100,000

16,000

การเสียชีวต
ิ กอ
่ น
วัยอันควร**

1,000,000

379,000

โรคหอบหืด (
จาํ นวนผูป
้ ่ วยที่

5,600,000

1,000

(ไนโตรเจนได)
ออกไซด์

โอโซน

เขา้ รับการรักษาที่
ห้องฉุ กเฉิ น)
PM2.5

การเสียชีวต
ิ กอ
่ น
วัยอันควร**

3,000,000

1,766,000

โรคหอบหืด (
จาํ นวนผูป
้ ่ วยที่
เขา้ รับการรักษาที่
ห้องฉุ กเฉิ น)

2,700,000

350

ภาวะคลอดกอ
่ น
กาํ หนด

2,000,000

91,000

1,755,200,000

101,000

4,500,000

2,480,000

การขาดงาน (วัน)
การเสียชีวต
ิ กอ
่ น
วัยอันควร
รวมมลพิษ
ทางอากาศ
้
ทังหมด

มูลคา่ ความเสีย
หายทางเศรษฐกิจ
โดยรวม

2,880,000

*ตัวเลขในตารางแสดงการประมาณคา่ กลาง สว่ นชว่ งความเชื่อมั่น 95% ระดับบนและลา่ ง
้ อธิบายไวใ้ นรายงาน ‘Toxic air: The price of fossil fuels’
นัน
**ตน
ิ กอ
ิ ที่มี
้ ทุนผลกระทบจากการเสียชีวต
้ งกับกับจาํ นวนปี ของชีวต
่ นวัยอันควรเกี่ยวขอ
ิ กับอายุขัยเฉลี่ย)
ศั กยภาพตอ
้ งสูญเสีย(โดยลบจากอายุท่ีเสียชีวต
มลพิษทางอากาศเป็ นภัยคุกคามดา้ นสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะอยา่ งยิง่ ในประเทศรายได้
ตา่ ํ ซ่ึงรายงานพบวา่ มีเด็กราว 40,000 คนทั่วโลกเสียชีวต
ิ กอ
่ นครบรอบวันเกิดวัย 5 ขวบ
เพราะรับฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล ในขณะเดียวกัน ฝุ่นPM2.5

ที่เกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล ยังเป็ นสาเหตุของภาวะคลอดกอ
่ นกาํ หนดราว 2
ลา้ นคนตอ่ ปี
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผลผลิตจากกระบวนการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิล ในยาน
้
พาหนะ โรงงานไฟฟ้า และโรงงานผลิตทังหลาย
สั มพันธก
์ ั บการเกิดโรคหอบหืดในเด็ก
ประมาณ 4 ลา้ นคนตอ่ ปี และทาํ ให้เด็กราว 16 ลา้ นคนทั่วโลกตอ
ิ อยูก
้ งใชช้ ีวต
่ ั บโรคหอบ
หืด เนื่ องจากการรับสั มผัสกับมลพิษไนโตรเจนไดออกไซดท
์ ่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิง
ฟอสซิล การรับสั มผัส PM2.5 และโอโซน จากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิลเป็ นสาเหตุท่ี
ทาํ ให้ผูค
้ นทั่วโลกตอ
้ งเขา้ รับการรักษาอาการหอบหืดที่ห้องฉุ กเฉิ นราว 7.7 ลา้ นครัง้ ตอ่ ปี

มลพิษทางอากาศ
NO2
ไนโตรเจนได
ออกไซด์
Ozone
โอโซน

ผลกระทบ
มูลคา่ ความเสียหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ
% GDP
มูลคา่ ความเสียหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ
% GDP

PM2.5

มูลคา่ ความเสียหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ
% GDP

คา่ ประมาณการณ์กลาง*
351,000 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ

0.4%
380,000 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ

0.4%
2.2 ลา้ นลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ

2.5%

การขาดงาน (วัน)
มูลคา่ ความเสีย
หายทั่วโลกของ
มลพิษทางอากาศ
้
ทังหมด

มูลคา่ ความเสียหาย
โดยรวมทางเศรษฐกิจ
% GDP

1,755,200,000
2.9 ลา้ นลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ

3.3%

*ตัวเลขในตารางแสดงการประมาณคา่ กลาง สว่ นชว่ งความเชื่อมั่น 95% ระดับบนและลา่ ง
้ อธิบายไวใ้ นรายงาน ‘Toxic air: The price of fossil fuels’
นัน
มูลคา่ ความเสียหายทางเศรษฐกิจของมลพิษทางอากาศสะทอ
้ นให้เห็นระดับความเขม
้ ขน
้
ของมลพิษ ขนาดประชากร และความพร้อมกับตน
้ ทุนดา้ นการสาธารณสุข รายงานระบุวา่
จีนแผน
้ งแบกรับมูลคา่ ความเสียหายจากมลพิษทาง
่ ดินใหญ่ สหรัฐอเมริ กา และอินเดียตอ
อากาศมากที่สุดในโลกตามลาํ ดับ โดยจีนแผน
่ ดินใหญอ่ ยูท
่ ่ีราว 900,000 ลา้ นดอลลาร์
สหรัฐฯ ตอ่ ปี ขณะที่สหรัฐอเมริ กาอยูท
่ ่ีประมาณ 600,000 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ ปี และ
อินเดียที่ 150,000 ลา้ นดอลลาร์สหรัฐฯ ตอ่ ปี
่ สูงขึ้น
อยา่ งไรก็ตาม ขณะที่ตน
้ า่ นหิน นํา้ มัน และก๊าซ ยังคงเพิม
้ ทุนของการพึ่งพาการใชถ
่ ขึ้นในวงกวา้ งและ
อยา่ งตอ่ เนื่ อง ทางเลือกของพลังงานที่ไมส
่ ง่ ผลกระทบตอ่ สุขภาพก็เพิม
เขา้ ถึงไดม
้ ากขึ้นดว้ ย
2.

ทางออก

้ เป็ น
สารพัดทางออกจากวิกฤตมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิลนัน
ทางออกของวิกฤตสภาพภูมิอากาศดว้ ย ระบบการขนสง่ ที่สะอาดและระบบพลังงาน
หมุนเวียน ไมเ่ พียงแตช่ ว่ ยลดปริ มาณมลพิษ อยา่ ง PM2.5, ไนโตรเจนไดออกไซด์
้ แตย่ ั งชว่ ยลดการปลอ่ ยก๊าซเรื อนกระจก
(NO2) และ โอโซน ไดอ
้ ยา่ งมีนัยยะสาํ คัญเทา่ นัน
ซ่ึงเป็ นสาเหตุของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
้ ทางออกของวิกฤตมลพิษทางอากาศยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทาง
ยิง่ ไปกวา่ นัน
ึ ษาที่ตีพิมพโ์ ดยองคก
เศรษฐกิจอยา่ งมีนัยยะสาํ คัญ ซ่ึงจากการศก
้ มแหง่
์ รพิทักษ์สงิ่ แวดลอ
สหรัฐอเมริ กา พบวา่ ทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ลงทุนไปภายใตก
้ ฎหมายอากาศสะอาด
(United States Clean Air Act) ให้ผลตอบแทนคืนกลับมาอยา่ งน้อย 30 ดอลลาร์

ึ ษาที่ตีพิมพใ์ นวารสารสุขภาพเขตเมือง (Journal of
สหรัฐฯ1 ขณะเดียวกัน ผลการศก
2
Urban Health) พบวา่ การลงทุนทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการวันปลอดรถ
(Car Free Day) ประจาํ สั ปดาหข์ องเมืองโบโกตา รัฐโคลัมเบียให้ผลประโยชน์ทาง
สุขภาพคิดเป็ นมูลคา่ 3.20-4.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตัวเลขผลประโยชน์ทางการเงินจาก
้
การลดลงของมลพิษทางอากาศสามารถมองเห็นไดอ
ส
้ ยา่ งชั ดเจนทังในประเทศรายได
้ ูงและ
ตา่ ํ
ก.การขนสง่
บรรดาเมืองตา่ งๆ ทั่วโลก ตา่ งเผชิญกับการจราจรโดยรถยนตส
์ ว่ นบุคคลที่คับคั่งแออัดอยู ่
้ เซลและเบนซิล ตา่ งปลอ่ ยมลพิษทางอากาศออกมา กลาย
ตามทอ
้ งถนน ที่เครื่ องยนตท
์ ั งดี
เป็ นภัยคุกคามตอ่ สุขภาพของเรา
การเปลี่ยนไปใชร้ ะบบขนสง่ ที่เป็ นกลางทางคาร์บอน หรื อมีการปลอ่ ยคาร์บอนเทา่ กับศูนย ์
ในราคาที่เขา้ ถึงได้ จึงเป็ นหัวใจสาํ คัญที่จะรับประกันสุขภาวะที่แข็งแรงของเมือง ระบบการ
ขนสง่ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ควบคูก
่ ั บทางเดินเทา้ ที่ดี และระบบโครงสร้าง
้ ้ นฐานที่เอื้อตอ่ การปั่นจักยาน จะชว่ ยลดมลพิษทางอากาศและการ
สาธารณู ปโภคขันพื
ปลอ่ ยก๊าซเรื อนกระจก รวมถึงมีสว่ นเกี่ยวขอ
้ งกับการลดลงของอัตราการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตัน มะเร็ง โรคอว้ น เบาหวาน อาการป่วยทางจิต และโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ3
หนึ่ งในวิธีทางสาํ คัญที่รัฐบาลนานาประเทศสามารถนํามาใชเ้ ป็ นตัวกระตุน
้ ให้เกิดระบบการ
้ สุดการใชร้ ถยนตน
ขนสง่ อยา่ งยั่งยืนก็คือการกาํ หนดวันสิน
์ ํา้ มันเบนซิล ดีเซล และก๊าซ
ควบคูไ่ ปกับการนําเสนอระบบขนสง่ สาธารณะที่ครอบคลุมและเขา้ ถึงไดง้ า่ ยมาใชง้ าน
พร้อมกับทางเดินเทา้ ที่ปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการปั่นจักรยาน เราจาํ เป็ น
ตอ
้ งหลีกหนี จากการพึ่งพารถยนตส
์ ว่ นบุคคลในฐานะทางเลือกแรกสุดในการเดินทาง และ
ริ เริ่ มโครงการอยา่ ง วันปลอดรถ เพื่อทาํ ให้เราสามารถมองเห็นภาพของเมืองในแบบที่จะ
เป็ นหากปราศจากรถยนตแ์ ละมลพิษทางอากาศ
ข.พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
การลด ละ เลิกโครงการและโครงสร้างพื้นฐานของการใชถ
้ า่ นหิน นํา้ มัน และก๊าซ ไมเ่ พียง
้
เป็ นสิง่ จาํ เป็ นที่จะชว่ ยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเทา่ นัน
1

United States Environmental Protection Agency: Office of Air and Radiation. The benefits and costs of the Clean Air Act
from 1990 to 2020. Available at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/fullreport_rev_a.pdf
(2011) [Accessed January 9, 2020].
2
Montes, F. et al. Do Health Benefits Outweigh the Costs of Mass Recreational Programs? An Economic Analysis of Four
Ciclovía Programs. J. Urban Health 89, 153–170 (2012).
3
Watts N., et al. Health and climate change: Policy responses to protect public health. Lancet 386, 1861–1914. (2015).

แตย่ ั งนํามาซ่ึงผลประโยชน์ตอ่ สุขภาพอยา่ งมหาศาล เนื่ องจากปัจจัยดังกลา่ วมีสว่ นในการ
ลดมลพิษทางอากาศ
้ ้ การศก
ึ ษาไดแ
ทังนี
้ สดงให้เห็นวา่ การปิ ดโรงไฟฟ้าถา่ นหิน ไดเ้ อื้อประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ึ ษาที่ตีพิมพล์ งในรายงาน
โดยมีมูลคา่ มากกวา่ ที่โรงไฟฟ้าเหลา่ นี้ หามาได4้ โดยผลการศก
การประชุมของ National Academy of Sciences (สถาบันวิทยาศาสตร์แหง่ ชาติ)
พบวา่ การยุติการใชเ้ ชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขยายวงกวา้ งมากขึ้น และการลงทุนในแหลง่
พลังงานหมุนเวียน เป็ นตัวการสาํ คัญที่ชว่ ยลดอัตราการตายกอ
่ นวัยอันควร ซ่ึงมีสาเหตุ
เกี่ยวขอ
้ งกับมลพิษทางอากาศทั่วโลกมากถึง 2 ใน 35
การเปลี่ยนไปใชพ
้ ลังงานหมุนเวียนจึงเป็ นสิง่ จาํ เป็ นในแงข่ องการหลีกเลี่ยงหายนะของ
วิกฤตสภาพภูมิอากาศและการป้องกันสุขภาพร่างกายของเราเอง ขณะเดียวกัน บรรดา
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเดินหน้าทาํ การตลาดดว้ ยเทคโนโลยีท่ีลา้ สมัย ชุมชน
ของเรากลับตอ
้ งจา่ ยราคาคา่ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางออกคือการเปลี่ยนผา่ นที่เป็ นธรรม
(just transition)ไปสูร่ ะบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซ่ึงเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่
เราไมอ่ าจผัดวันประกันพรุ่งไดอ
้ ีกตอ่ ไป
ระเบียบวิธีวจิ ั ย
ทีมนักวิจัยใชช้ ุดขอ
้ มูลอธิบายความเขม
้ ขน
้ ของฝุ่น PM2.5, โอโซน และไนโตรเจนได
ออกไซด์ ซ่ึงมีการตีพิมพเ์ ผยแพร่ทั่วโลก กอ
่ นนํามาประเมินเปรี ยบเทียบกับผลกระทบตอ่
สุขภาพ และคาํ นวณมูลคา่ ความเสียหายในภายหลัง สาํ หรับปี 2561
สาํ หรับผลกระทบทางสุขภาพ นักวิจัยใชเ้ กณฑก
้ ขน
้
์ าํ หนดดว้ ยการรวมแผนที่คา่ ความเขม
6,7
8
่
ของสารพิษ เขา้ กับสถิติสุขภาพในระดับประเทศ และองคป
์ ระกอบตา่ งๆซึงอธิบาย
ผลลัพธท
้ ขน
้ ของมลพิษทางอากาศแตล่ ะชนิ ด9 การประเมินผลกระ
์ างสุขภาพกับความเขม
ทบยังพิจารณาถึงงานวิจัยที่ระบุบทบาทของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีตอ่ ระดับมลพิษทางอากาศ
้ มูลคา่ ความเสียหายโดยรวมตอ่ สุขภาพจะนําไป
โลกกับผลกระทบตอ่ สุขภาพ จากนัน
ประเมินดว้ ยการใชค
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ระทบแบบเฉพาะเจาะจง โดยปรับให้เขา้ กับระดับผลิตผลทางเศรษฐกิจหรื อรายไดข้ อง
แตล่ ะประเทศ
่ เติมไดใ้ นรายงาน
่ เติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ั ยสามารถดูเพิม
รายละเอียดเพิม

