
ั ื โ ไฟฟ้ ่
สังคมไทยควรเรยีนรูอ้ะไรจากกรณแีม่เมาะ
การขยายตัวของเหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ผลเชิงสิ่งแวดล้อมและสขภาพผลเชงสงแวดลอมและสุขภาพ

ภ ั ี ิั ั ์ ี ่ อาภา หวงัเกียรติ
มหาวิทยาลัยรงัสติ

วนัจันทร์ที 6 เมษายน 2558 เวลา 9.30 – 12.30 น. 
ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม



ประเด็นการนําเสนอประเดนการนาเสนอ

- ข้อจํากดัของวิทยาศาสตร์
เรื่องมลพษิกับผลกระทบสขภาพเรองมลพษกบผลกระทบสุขภาพ

- ถ่านหิน และ มลสารจากถ่านหิน

- ถ่านหินที่แม่เมาะ

่ ิ ิ่ ้- ถ่านหินผลกระทบสิงแวดล้อมและสุขภาพ

- ข้อเสนอต่อกรณีแม่เมาะขอเสนอตอกรณแมเมาะ



ข้อจํากัดของวิทยาศาสตรเ์รือ่งมลพษิกับผลกระทบสุขภาพ

ใ ั ์ ั้ ใ ี่ ์ ิ1. ทดลองในสัตว์ อายุสัน ในขณะทมีนษุย์สะสมพิษ
เป็นเวลาหลายสิบปี

http://thenationalinquisitor.com/wp‐

เปนเวลาหลายสบป

content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/2dd3b_Acute‐
toxicity‐tests‐on‐animals.jpg

ท้ายที่สดทายทสุด

มนุษย์ใช้ร่างกายและชีวิต

เป็นผูท้ดสอบพิษ

แล้วมาเริ่มศึกษาแลวมาเรมศกษา

ผลกระทบสุขภาพใหม่



ข้อจํากัดของวิทยาศาสตรเ์รือ่งมลพษิกับผลกระทบสุขภาพ

2  มกัจ ทดสอบกับสารพิษครั้งล  1 ชนิด ในขณ ที่2. มกจะทดสอบกบสารพษครงละ 1 ชนด ในขณะท
มนษยร์บัสารพษิหลายชนิดผสมรวมกนัุ



ข้อจํากัดของวิทยาศาสตรเ์รือ่งมลพษิกับผลกระทบสุขภาพ

3  ความร้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์3. ความรูทางวทยาศาสตรและการแพทย
ตามไมท่นัปญัหามลพษิและสุขภาพุ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ก่อตั้งปี 2532
มาตรฐานสารอินทรยี์ระเหยง่ายมาตรฐานสารอนทรยร เหยงาย
ประกาศปี 2550 



Soot / Black carbon
อนาคต ???????

Soot / Black carbon
สารอนิทรยี์ระเหยง่าย (VOCs)

ต่างปร เทศ โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs)
สารไดออกซินและฟิวแรน

ตางประเทศ

ฝ่ ็

สารไดออกซนแล ฟวแรน

สารกัมมนัตภาพรังสี
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ปรอทประเทศไทย

สารมลพษิไ ไ

สารหนู

สารมลพษ

่

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์อดตี

จากถ่านหิน
กาซไนโตรเจนไดออกไซด

ฝุ่นละออง



ขนาด(ไมครอน)

TSP ฝ่นละอองรวม <100ุ

PM10 ฝุ่นละอองเล็ก <10

PM ฝ่นล อองเล็ก 2 5PM2.5 ฝุนละอองเลก <2.5

-ฝุ่นขนาดยิ่งเล็กยิ่งมผีลกระทบสุขภาพ
โ ไ ้

Soot : 

-ค่ามาตรฐานการปลอ่ยฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้า
ยังเป็นฝุ่นละอองรวม
ค่ามาตรฐาน PM ในบรรยากาศประเทศไทยSoot : 

Black carbon / tiny carbon
-คามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศประเทศไทย
 ประกาศปี 2553



ข้อจํากัดของวิทยาศาสตรเ์รือ่งมลพษิกับผลกระทบสุขภาพ

็ ั ่ ื่ ิ ์4. การเก็บตัวอย่างเพือวิเคราะห์มลสาร
อธิบายและเป็นตัวแทนได้เฉพาะจด เฉพาะสถานที่เกบ็อธบายและเปนตวแทนไดเฉพาะจุด เฉพาะสถานทเกบ

ตัวอย่าง และเวลาทีเ่กบ็ตัวอย่างเท่านั้น



ถา่นหินและมลสารจากถา่นหิน

ถ่านหินมีโลหะหนักและธาตประกอบไมน่้อยกว่า 25 ชนดิ ปรมิาณมากน้อยขึ้นอย่กับแหล่งถานหนมโลหะหนกและธาตุประกอบไมนอยกวา 25 ชนด ปรมาณมากนอยขนอยูกบแหลง
ที่ขุดมา : อลูมนิัม่ (Al) พลวง( Sb) สารหนู (As) แบเรีย่ม(Ba) แบริเรีย่ม(Be) แคดเมี่ยม
(Cd) แคลเซียม(Ca) โครเมี่ยม(Cr) โคบอลต์(Co) ทองแดง(Cu) เหล็ก(Fe) ตะกั่ว(Pb) 
แมกนีเซียม(Mg) แมงกานีส(Mn) ปรอท(Hg) โมลดินีัม่(Mo) นิเกิล(Ni) โปแตสเซียม(P) ซิลิ
เนียม(Se) เงิน(Ag) โซเดียม(Na) สตรอนเตียม(Sr) ดีบุก(Sn) วานาเดียม(V) สังกะสี (Zn) 



ถ่านหินและมลสารจากถ่านหิน
 SO  NO  ฝ่  นอกจาก SO2, NOx, ฝนุละออง 

ยังมีมลสารอื่นๆ เช่นยงมมลสารอนๆ เชน



ถ่านหินและมลสารจากถ่านหิน



ถ่านหินที่แม่เมาะ

ที่มา : http://maemohmine.egat.co.th/mining_technology/mm2.html



ื ่ ี ่ ิ ปี  15 17 ้ ั
ถ่านหินที่แม่เมาะ

เหมองแมเมาะมการขุดถานหนปละ 15-17 ลานตน
มีงานเปดิหน้าดนิปลีะ 60-100 ล้านตนัมงานเปดหนาดนปล  60 100 ลานตน

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 งานเปิดหน้าดิน 1,636.8 ล้าน ลบ.ม. งานผลิตถ่าน 321.2 ล้านตัน

งานเปิดหน้า 1,63 ล้าน 

ดิน 6.8 ลบ.ม. 

งานผลิตถ่าน 321. ล้าน 
งานผลตถาน

2 ตนั 

ปี 2558

ที่มา : http://maemohmine.egat.co.th/production/index.html

ถึงเดือนกุมภาพันธุ์



ถ่านหินที่แม่เมาะ
โ ไ ้ ไ

เครือ่งที่
กําลังผลิด พลังงานไฟฟ้าปีละ ใชถ้ฎ่านลิกไนต์ประมาณปีละ

โรงไฟฟ้าเผาไหม้ถ่านหินปลีะประมาณ 16 ล้านตัน
เครองท

(เมกะวัตต์) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) (ล้านตัน)
1 75

2 75 1-3 รวมกัน 1 480 ปัจจบันหยดเดินเครือ่ง2 75 1 3 รวมกน 1,480 ปจจุบนหยุดเดนเครอง

3 75

4 150 985 1.0

5 150 985 1.0

6 150 985 1.0

7 150 985 1.0

8 300 1,970 2.0

9 300 1 970 2 09 300 1,970 2.0

10 300 1,970 2.0

11 300 1,970 2.011 300 1,970 2.0

12 300 1,970 2.0

13 300 1,970 2.0



โครงการโรงไฟฟา้ทดแทนโรงไฟฟา้แม่เมาะ เครื่องที ่4 7 
ถ่านหินที่แม่เมาะ

โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครองท 4-7 

มลภาวะจากกากของเสยี กากของเสยีที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ได้แก่ 

ขีเ้ถ้าที่ได้จากการเผาไหม้ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,532 ตันต่อวัน 

แบ่งเป็น ขี้เถ้าลอย (Fly ash) 1 072 ตันต่อวัน แบงเปน ขเถาลอย (Fly ash) 1,072 ตนตอวน 

และขี้เถ้าหนัก (Bottom ash) 460 ตันต่อวัน

่ ่คํานวณคร่าวๆ รวมเครอืงท ี4-13 

ี้ ถ้าที่ได้จากการ าไ ้ขเถาทไดจากการเผาไหม
มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 6,128 ตนัต่อวัน = 2,236,720 ตันต่อป ี, , ,

- ขี้เถ้าลอย (Fly ash) 4,288 ตันต่อวัน  = 1,565,120 ตันต่อปี

ขี้เถ้าหนัก (Bottom ash) 1 840 ตนัต่อวัน = 671 600 ตันต่อปี- ขเถาหนก (Bottom ash) 1,840 ตนตอวน = 671,600 ตนตอป

ที่มา : http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_phs_proj_view.asp?editId=P540913001



ถ่านหินที่แม่เมาะ
ปร มาณการณ์ใน 1 ปี กําลงัการผลิต 2 400 MWประมาณการณใน 1 ป กาลงการผลต 2,400 MW

เปิดหน้าดินปีละ 60-100 ล้านตัน เผาไหม้ถ่านหินปีละ 16 ลา้นตัน
ขี้เถ้า 2 236 720 ตัน การใช้น้ํา 50 ล้าน ลบ ม  หินปน 1 3 ล้านตันขเถา 2,236,720 ตน การใชนา 50 ลาน ลบ.ม. หนปูน 1.3 ลานตน

ระเบิด ? เครื่องจักร(โม่)? รถบรรทุก(Truck)? น้ําเสีย?........???

โรงไฟฟ้า



ถ่านหนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

อากาศ

ผืนดนิ

้แหล่งน้ํา

Figure 1  Impacts and contaminants
from coal affect our land, water and air. Illustration: Alan Morin (adapted from OTA, 1979)



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

http://www.huffingtonpost.com/mary‐anne‐hitt/protecting‐our‐water‐from_b_3639841.html



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตัวอย่างผลกร ทบของขี้เถ้า (A h)ตวอยางผลกระทบของขเถา (Ash)



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ึ ใ ็ ่ ั โ ไฟฟ้ ปิ ใ ีการศึกษาในเด็กกอ่นและหลังโรงไฟฟ้าปดิในจีน

พบว่ามีผลต่อการพฒันาสติปญัญาและสขภาพของเด็ก
Closure of Coal-Burning Power Plant in China Directly Linked to Improved 
Cognitive Development in Children : Closing coal-fired power plants can have a 

ญญ ุ

Cognitive Development in Children : Closing coal-fired power plants can have a 
direct, positive impact on children’s cognitive development and health 
according to a study released by the Mailman School’s Columbia Center for g y y
Children’s Environmental Health (CCCEH).

The researchers tracked and compared the The researchers tracked and compared the 
development of two groups of children born 
in Tongliang, a city in China’s Chongqing 
Municipality  One group was in utero while a Municipality. One group was in utero while a 
coal-fired power plant was operating in the 
city and the other was in utero after the 

http://www.mailman.columbia.edu/academic‐departments/environmental‐health/faculty/closure‐coal‐burning‐power‐plant‐china‐directly‐li

Chinese government had closed the plant



ถ่านหินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

High-Efficiency, Low-Emissions (HELE) Coal Technologies.



สรปุ
• กจิกรรมจากถ่านหินเป็นที่ยอมรับในสากลว่าก่อให้เกดิ

ป็ ํ ั โ ้ผลกระทบสุขภาพและเปนสาเหตสุําคญของโลกรอน

• มาตรฐานการปล่อยมลสารของโรงไฟฟา้ถ่านหินในมาตรฐานการปลอยมลสารของโรงไฟฟาถานหนใน
ประเทศไทย ยอมให้มีการปล่อยมลสารได้มากกว่า
ป ื่ ่ โ โ ี ี่ ีป ิ ิประเทศอืน และ ช่วงของเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูง
และปล่อยมลพษิต่าํ (HELE)( )

• มีมลสารที่เปน็สารก่อมะเร็งอีกหลายชนิดจากกจิกรรม
่ ี่ ไ ่ ี ํ ใ ่ ่ถ่านหินทียังไม่มีการกาํหนดมาตรฐานในการปล่อย เช่น 

โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์โพลไซคลก อ โรมาตก ไฮโดรคารบอน สารอนทรย
ระเหยง่าย ฯลฯ



ข้อเสนอต่อกรณีแม่เมาะ
ิ ้ ํ ึ ึ ้ ํ ั• การพจารณาผลกระทบสขุภาพตองคํานงถงขอจํากดของ

วิทยาศาสตร์และผลกระทบจากมลสารทีไ่มไ่ด้กําหนดไว้ในค่า
่มาตรฐานด้วย ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจากต่างประเทศในการ

อ้างองิได้

• การศึกษาถึงแหล่งที่มาของฝุ่นละออง ไมไ่ด้บอกถึงผลกระทบ
สขภาพ ต้องพิจารณาข้อจํากัดของแบบจําลอง มลสารที่เป็นสุขภาพ ตองพจารณาขอจากดของแบบจาลอง มลสารทเปน
องค์ประกอบทางเคม ีและขนาดของฝุ่นละออง

• ต้องเปิดเผยข้อมูลมลพิษทั้งปริมาณและชนดิมลสารที่มาจาก
กิจกรรมทัง้หมดในพื้นที่กจกรรมทงหมดในพนท

• โรงไฟฟ้าถ่านหินนอกจากมากมลพิษแล้วยังทําใหเ้กิดโลกร้อน
้ โ ไฟฟ้ ใ ่ โ ่ ี่ ่ ิการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงเก่าทีแมเ่มาะ ควรพิจารณา

เทคโนโลยีอื่น เช่น พลังงานจากแสงอาทติย์ ฯลฯ 


