บทคัดยอ รายงานพลังงานลมแหงมณฑลกวางตุง
บทสรุป
รายงานเรื่อง พลังงานลมแหงมณฑลกวางตุงเปนรายงานชุดใหมของแกรราด แฮสแซน ที่ปรึกษาดานพลังงานลมระหวางประเทศที่
ไดรับการยอมรับ ภายใตการสนับสนุนของกรีนพีซ รายงานฉบับนี้ทําการวิเคราะหจากฐานขอมูลเรื่องแหลงพลังงานลมที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดมากที่สุด รวมไปถึงความรูดานเทคโนโลยีที่มีเกี่ยวของจากทั่วโลก โดยไดขอสรุปวา ภายในป 2563 ปริมาณ
สูงสุดจากพลังงานลมในมณฑลกวางตุงจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงถึง 20,000 เมกะวัตต ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง มีความ
เปนไปไดวา จะสามารถนําพลังงานลมมาผลิตไฟฟาไดมากถึง 35,000 กิกะวัตต
ผลผลิตของพลังงานลมจะเทียบไดกับ
 อุปทานดานพลังงานไฟฟาทั้งหมดของเกาะฮองกงในปจจุบัน
 อุปสงคดานพลังงานไฟฟาทั้งหมดของกวางเจาในปจจุบัน
 รอยละ 17 ของอุปสงคดานพลังงานไฟฟาทั้งหมดของมณฑลกวางตุง
ผลผลิตของพลังงานลม
 ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 29 ลานตันตอป
 กอใหเกิดกําลังการผลิตใหมที่นํามาใชไดจริงอยางรวดเร็ว ใกลเคียงกับอุปสงคหลักในมณฑลกวางตุง
ในกระบวนการผลิตกระไฟฟาจากพลังงานลม
 ความตองการพึ่งพาการนําเขาพลังงานอยางมากของมณฑลกวางตุงจะลดลง
 แนวทางที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจะถูกนํามาใช และ สามารถตรวจสอบได
 อุตสาหกรรมภายในประเทศจะเติบโตอยางเขมแข็ง จากการจางงานใหม
 มณฑลกวางตุงจะเปนผูนําในการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝง
 จีนมีศักยภาพที่เห็นเปนรูปธรรมในการเปนผูนําดานพลังงานลมของโลก
รายงานฉบับนี้ ยังเสนอมาตรการดานนโยบายหลักๆและความคิดริเริ่มในหลายแงมุม เชน ดานอุตสาหกรรม การเงิน การวิจัยและ
พัฒนา และ ความรวมมือของฮองกง ซึ่งมีความจําเปนสําหรับความสําเร็จของการพัฒนาพลังงาน จากรายงานฉบับนี้ กรีนพีซอยู
ระหวางความพยายามผลักดันรัฐบาลทองถิ่นของมณฑลกวางตุง รัฐบาลกลาง และภาคอุตสาหกรรมใหรีบฉวยโอกาสทองในการ
พัฒนาพลังงานจากลม
พลังงานลมแหงมณฑลกวางตุง ยังกอใหเกิดการประเมินคาอยางจริงจังในการหาประโยชนใหไดมากที่สุดจากพลังงานลมใน
มณฑลกวางตุง จากแผนที่ในรายงานแสดงใหเห็นถึงความนาจะเปนของระดับการพัฒนาพลังงานลมในมณฑลกวางตุง ทั้งในและ
นอกชายฝง รายงานเรื่องพลังงานลมแหงมณฑลกวางตุงไดประเมินแหลงพลังงานลมที่มีศักยภาพ อัตราการพัฒนาซึ่งเปน
ตัวกําหนดความตองการใชไฟฟาจํานวนมหาศาลภายในป 2563 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนในการตอบสนองตอ
การเจริญเติบโต เปาหมายตางๆที่ตองทําใหสําเร็จ เปนตนวา การเชื่อมตอเครือขายไฟฟา, บรรยากาศของการลงทุน, ตนทุนที่จะ
เกิดขึ้น และมาตรการดานนโยบายที่อาจตองมีเพื่อใหมั่นใจวาจะบรรลุถึงการเติบโตระดับนี้ไดจริง
เนื้อหาที่รายงานอางถึง

บทสรุป: หากมณฑลกวางตุงรวมถึงรัฐบาลจีนประสบความสําเร็จในการนํานโยบายกระตุนเตือนมาปฏิบัติ การบรรลุเปาหมายใน
การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมใหได 20 กิโลวัตต ภายในป 2563 ก็มีความนาจะเปนที่สมเหตุสมผล พลังงานลมมีศักยภาพที่จะ
นํามาพัฒนาเปนพลังงานไฟฟาที่ปลอดมลพิษไดในปริมาณมาก ทั้งยังแกปญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุป
ทานดานพลังงานสําหรับการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้การผลิตไฟฟาจากพลังงานลมยังใชระยะเวลาอันสั้น การผลิต
พลังงานจากลมจึงเปนการลงทุนที่มีแตไดกับได
ภาคอุตสาหกรรม: รัฐบาลจีนไดแสดงออกถึงความมุงมั่นอยางแรงกลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกังหันลมใหเติบโตขึ้น
ภายในประเทศและเชื่อมโยงการทํางานของกังหันลมในการผลิตไฟฟา การที่จะทําใหประสบผลสําเร็จอยางเต็มที่ จําเปนตองมี
ขอตกลงการสงผานเทคโนโลยีกับประเทศในยุโรป หรือกับเจาของโครงการที่นํากังหันลมไปใช บนพื้นฐานที่เขมแข็งของตลาดใน
ประเทศ บริษัทของจีนหลายแหงมีศักยภาพมากพอที่จะกลายเปนผูนําดานพลังงานลมไมเฉพาะในประเทศ แตพรอมแลวในระดับ
สากล
การวิจัยและพัฒนา: โปรแกรมการวิจัยและพัฒนาที่ออกแบบใหสอดคลองกับการสงเสริมการตลาดกอใหเกิดประโยชนมหาศาล
รายงานเสนอวา การที่มณฑลกวางตุงใหความสนใจเปนพิเศษตอการประเมินแหลงพลังงานลม การผลิตกังหันลมขนาดใหญขึ้น
และการออกแบบกังหันลมสําหรับใชนอกชายฝง ลวนแตเปนประโยชน
การลงทุน: การสรางความเชื่อมั่นในเรื่องพลังงานลมเปนกุญแจสําคัญที่จะไขไปสูเงินทุนจํานวนมหาศาลซึ่งจําเปนสําหรับ
อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตนี้ สถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก ธนาคารแหงญี่ปุนเพื่อความรวมมือระหวาง
ประเทศ (JBIC) และ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ควรจะมีบทบาทที่กระตือรือรนมากกวานี้ในการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศตางๆ เชน ประเทศจีน กลไกตางๆ ภายใตสนธิสัญญาเกียวโต นาจะมีสวนที่ชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนใน
พลังงานสะอาด
ตนทุน: รายงานไดเปรียบเทียบตนทุนของพลังงานลมกับพลังงานดั้งเดิม และไดแสดงใหเห็นวาพลังงานลมกําลังจะมีตนทุนที่
ไดเปรียบกวา การลดตนทุนอื่นๆ ก็เปนไปได ซึ่งรวมถึงความคุมทุนในแงของงานพัฒนา ในสวนของตนทุนภายนอกของ
เทคโนโลยีดานพลังงาน รายงานไดแสดงใหเห็นวาพลังงานลมเปนหนึ่งในตนทุนที่ถูกที่สุดในเศรษฐกิจโดยรวม
เครือขายกระแสไฟฟา: แหลงพลังงานลมขนาดใหญของมณฑลกวางตุงตั้งอยูใกลกับแหลงที่มีความตองการพลังงานของมณฑล
กวางตุง รายงานสรุปวาพลังงานลมนาจะนํามาซึ่งประโยชนมากมายตอกวางตุง ทั้งในแงความมั่นคงดานพลังงานและการลดความ
จําเปนในการนําเขาไฟฟา
ฮองกง: เกาะฮองกงและมณฑลกวางตุงมีการพึ่งพาอาศัยกันดานพลังงานในระดับหนึ่ง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรวมมือทาง
เศรษฐกิจที่เปดกวางขึ้นระหวางเขตการบริหารของทั้งสองฝาย รายงานเสนอวาฮองกงมีบทบาทดานการลงทุนอยางจริงจังและ
ไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของตลาดพลังงานลมที่มีศักยภาพในภาคใตของจีน และยังมีศักยภาพอยางชัดเจนในการรวมกัน
พัฒนากับมณฑลกวางตุง
นโยบาย: รายงานแสดงใหเห็นวาพลังงานลมสามารถสรางรายไดมหาศาลและการพัฒนาในระดับนี้จะนํามาซึ่งผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคมอยางมหาศาล แมวาการพัฒนาพลังงานลมจะเปนงานทาทาย แตทําใหเปนผลสําเร็จไดจริง และ

ปจจัยสําคัญที่จะไปสูความสําเร็จนี้คือ นโยบาย รายงานเรื่องพลังงานลมแหงมณฑลกวางตุง ชี้ใหเห็นถึงขั้นตอนดานนโยบายที่
สําคัญบางขั้นตอนที่จะเปนตัววางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมดานพลังงานลมที่ประสบความสําเร็จในขอบเขตที่กวางขวางขึ้น
ขอเสนอแนะจากการประเมินนโยบายพลังงานลมมณฑลกวางตุงของตลาดพลังงานลมที่ประสบผลสําเร็จ
เปาหมายอันเปนความปรารถนาอันแรงกลาสําหรับการพัฒนาพลังงานลมในมณฑลกวางตุงมีความสมเหตุสมผลและเปนสิ่งค้ําจุน
ได ทั้งยังมีบทบาทอยางมากในการสงสัญญาณแงบวกไปยังนักลงทุนและนักพัฒนาถึงโอกาสการลงทุนในมณฑลกวางตุง
กลไกสนับสนุนการตลาดเชิงรุกภายใตขอบเขตของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ รายงานเรื่องพลังงานลมแหง
มณฑลกวางตุง เปรียบเทียบกลไกตางๆที่ใชในตลาดพลังงานลมที่ประสบความสําเร็จในหลายแหง และสรุปวาคุณสมบัติที่จําเปน
ไดแก (i) เสถียรภาพ และ (ii) ราคาที่พอเหมาะ
กรีนพีซ สรุปวารายงานเรื่องพลังงานลมแหงมณฑลกวางตุงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ตอรัฐบาลมณฑลกวางตุงและเปาหมายอัน
เปนความปรารถนาอันแรงกลาของรัฐบาลจีนในการพัฒนาพลังงานลม และเสนอวายังมีชองทางที่จะทําใหเห็นชัดเจนมากขึ้นใน
การไปสูเปาหมายในการพัฒนาพลังงานลมของมณฑลกวางตุงและรัฐบาลจีน
ขอเสนอแนะจากกรีนพีซ


กรีนพีซ เชื่อวา จากขอมูลในรายงานเรื่องพลังงานลมแหงมณฑลกวางตุง รัฐบาลมณฑลกวางตุงสามารถมั่นใจตอไปไดวา
แนวทางที่ชัดเจนในการนําพลังงานลมมาใชคือการสนับสนุนและกระตุนในแงบวก สวนการจะนําพลังงานลมมาใชเปนแหลง
พลังงานหลักของมณฑลกวางตุนในระยะยาวนั้นมีทั้งความเปนไปไดและกอใหเกิดประโยชน



กรีนพีช เรียกรองใหคณะบริหารเกาะฮองกงมีสวนรวมมากขึ้นในการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน ฮองกงยังลาหลังเมืองอื่นๆ
ของจีนในการสงเสริมพลังงานสะอาด ในขอตกลงฉบับใหมที่ทําขึ้นระหวางคณะบริหารเกาะฮองกงและกลุมนายทุนดาน
พลังงานของฮองกงที่จะมีขึ้นในป 2551 รัฐบาลมีขอบเขตชัดเจนในการที่จะเรียกรองการลงทุนในพลังงานสะอาดจากกลุมทุน
ทั้งหลายใหมาลงทุนเพื่อสนับสนุนพลังงานลมในฮองกงและมณฑลกวางตุง



กรีนพีซ ไดเรียกรองไปยังนานาชาติ ไดแก รัฐบาล นักพัฒนาพลังงานและนักลงทุนใหสนับสนุนเปาหมายอันเปนความ
ปรารถนาอันแรงกลาของจีนและมณฑลกวางตุงในการพัฒนาพลังงานลม นักลงทุนเพื่อผลประโยชนทั้งหลาย เชน CLP
และสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) และ ธนาคารแหงญี่ปุนเพื่อความรวมมือ
ระหวางประเทศ (JBIC) สามารถทําอะไรไดมากกวานี้มาก กลุมดังกลาวมีบทบาทในเชิงบวกอยางชัดเจนในการสนับสนุน
การพัฒนาพลังงานลมในมณฑลกวางตุงและจีนผานทางการลงทุนและการสงผานดานเทคโนโลยี เพื่อประโยชนของ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของเอเชีย

เกี่ยวกับผูเขียน
แกรราด แฮสซัน เปนที่ปรึกษาดานพลังงานระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางสูง ตั้งแตป 2527 แกรราด แฮสซัน ไดให
คําแนะนําที่ชํานาญโดยไมไดอยูใตบังคับบัญชาของหนวยงานใดเกี่ยวกับพลังงานลมและการดําเนินการผานทางเครือขายบริษัท

ตางๆใน 20 ประเทศ แตละบริษัทมีเจาของเปนผูอํานวยการเครือขายดังกลาวเองและไมมีหุนในการผลิตกังหันลมหรือการนํากังหัน
ลมไปใช คําแนะนําของเขาจึงไมอยูในบังคับและมีความเปนกลาง

Overview

Wind Guangdong Executive Summary

Wind Guangdong is a groundbreaking new report commissioned by Greenpeace from respected
international wind energy consultants Garrad Hassan. It bases its analysis on a range of the best
available wind resource data as well as worldwide knowledge of relevant technologies, and concludes
that the installed capacity of wind power in Guangdong could reach 20,000 MW by 2020: If achieved it
is possible that this could generate as much as 35,000 GWh of clean electricity.
This is an electricity output equivalent to:
z
All of Hong Kong’s total current supply;
z
All of Guangzhou’s total current demand;
z
17% of all Guangdong Province’s total current demandi.
It could:
z
Avoid 29 million tonnes of carbon dioxide emissions annually;
z
Provide quickly realized new capacity close to the major demand in Guangdong.
In the process:
z
Guangdong’s heavy reliance on energy imports would be reduced;
z
A clean and effective way to tackle carbon emissions would be deployed and proven;
z
A strong domestic industry would grow where new jobs would be created;
z
Guangdong could be at the forefront of offshore wind development;
z
China has the realistic potential to become the world’s leader in wind energy.
The report recommends key policy measures and initiatives on various aspects such as industry, finance,
R&D, Hong Kong cooperation, that would be needed to achieve the development. Based on the report,
Greenpeace is urging the Guangdong government, national government and industries to seize this
golden opportunity for wind power.
Wind Guangdong makes a critical assessment of a very large-scale vision for wind power in Guangdong
province. Using maps the report shows what the scale of this development would look like in Guangdong,
both onshore and offshore. Wind Guangdong assesses: the potential wind resource; the rate of
development required to build the large capacity desired by 2020; the potential of Chinese
manufacturing industry to meet this growth; the practical challenges to be met – including the grid
connection; the investment climate; the potential costs; and policy measures that could be needed to
ensure that this level of growth is realized.

What the report says
Conclusion: If Guangdong province as well as the Chinese government succeeds in implementing the
right incentive policies, then the target of 20GW by 2020 would be a reasonable aspiration. Wind energy
offers the potential of pollution-free electricity in large volume; addressing both climate change and
energy demand for economic growth. Wind power has the ability to produce the required generating
capacity within a very short period. This is a classic “win-win” situation.
Industry: Chinese government has shown strong commitment to developing a home-grown industry for
turbine manufacture and associated wind farm services. To fully succeed this will require technology
transfer agreements with European countries or developers whose turbines lead the field. Based on a
strong home market Chinese companies have the capacity to become players not only at home but in
international markets.
Research and development: There are huge benefits to R&D programmes designed to sit alongside
market promotion. The report suggests that for Guangdong particular attention to wind resource
assessment, manufacture of larger turbines and offshore design would be advantageous.
Investment: Building confidence in wind is the key for unlocking the large sums of money necessary
for a thriving industry. International financial institutions, such as World Bank, JBIC or Asian
Development Bank, should play a more active role in supporting renewable energies in countries like
China. Mechanisms under the Kyoto Protocol could be extra incentives as well.
Costs: The report compares the cost of wind power with conventional power and shows that wind is
already becoming competitive. Further cost reductions are possible; including through the economies of
this scale in this vision of development. Accounting for ‘external costs’ of energy technologies the report
shows that wind power is among the cheapest to the overall economy.
Electricity grid: The main wind energy resource of Guangdong is located close to where most of the
province’s demand lies. The report concludes that wind energy could bring a number of benefits to
Guangdong from an energy security perspective and reduce the need for imports.
Hong Kong: Hong Kong and Guangdong have a level of interdependence on energy, which is part of the
wider economic co-operation between the two administrations. The report suggests that Hong Kong can
play an active investment role and can be seen as a part of the potential wind market in southern China.
There is clear potential for shared development with Guangdong.
Policy: The report demonstrates that wind power can deliver on a huge sale and that this scale of
development brings enormous economic, social and environmental benefits. This level of development
would be challenging, but possible, and the key factor for success is policy. Wind Guangdong identifies
some key policy steps that could lay the foundation for a successful wind industry on this massive scale.
The Wind Guangdong policy assessment of successful wind markets suggests:
A very ambitious target for wind development in Guangdong is justified and supportable and could play
a powerful role in sending a positive signal to investors and developers regarding the opportunities in
Guangdong.
Proactive market support mechanism under the framework of National Renewable Energy support. Wind
Guangdong compares different mechanisms used in several successful wind markets and concludes the
essential qualities are (i) stability and (ii) a reasonable price.
Greenpeace concludes that the report fully supports the Guangdong government and Chinese
government’s ambitions for wind energy development and suggests that there is room to be even bolder
in the scale of ambition for both Guangdong and China.
Greenpeace recommendations:
z

z

Greenpeace believes that the Guangdong government can take further confidence from this report
that its bold approach to wind power is both an encouraging and positive move. Seeking to make
wind power a beneficial mainstay of the Guangdong energy mix in the long term is both feasible
and advantageous.
Greenpeace calls on the Hong Kong government to engage more actively in renewable energy

promotion. Hong Kong lags behind the rest of China in supporting clean energy. With the renewal of
the agreements between Hong Kong’s government and Hong Kong’s energy utilities due in 2008,
there is clear scope for government to require significant clean energy investment from those
utilities in support of wind power in Hong Kong and Guangdong.
z

Greenpeace calls on the international community, including governments, energy developers and
investors, to support Guangdong and China’s ambition for wind power. Utility investors such as CLP
and International Financial Institutions like Asian Development Bank and Japan Bank for
International Co-operation can do much more. They have a clear positive role to play in supporting
wind power development in Guangdong and China, through investment and technology transfer, for
the benefit of Asia’s environment and economies.

About the authors
The author of the report, Garrad Hassan, is a highly respected international energy consultancy. Since
1984 Garrad Hassan has provided independent expert advice on wind energy and operates through a
network of offices in 20 countries. It is wholly owned by its directors and has no equity stake in any
wind turbine or wind farm – its advice is independent and impartial.

i

2003 figures for Guangdong and Hong Kong, 2004 figures for Guangzhou.

