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๒ ๓

การผลักดันให้เกิดการกระจายศูนย์ควรมีท้ัง ๒ แบบ คือ การกระจายศูนย์พลังงาน และการ

กระจายศูนย์การวางแผนพลังงาน เน่ืองจากการผลิตพลังงานแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ท่ีพ่ึงพาเช้ือ

เพลิงฟอสซิลเป็นเหตุให้เกิดการ “สูญเสียพลังงาน” กว่าร้อยละ ๖๐ ของค่าพลังงานจากเช้ือ

เพลิงท่ีใส่เข้าไปในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในรูปแบบความร้อนท่ีถูกปล่อยท้ิงออกจากโรง

ไฟฟ้าและระบบสายส่งเพ่ือกระจายไฟฟ้าสู่ผู้บริโภคแต่ละภาคส่วน การกระจายตัวจึงทำาให้เกิดความ

ยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากข้ึน สำาหรับการกระจายศูนย์การวางแผนพลังงานน้ัน เพ่ือให้เกิดแผนพัฒนา

กำาลังผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถร่วมวางแผนการจัดการพลังงาน

ในระดับจังหวัด หรือภูมิภาคของตนเองและทำาให้เกิดการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมท้ัง

ประเทศอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด ซ่ึงจะทำาให้เกิดการยอมรับจากประชาชนและความ

ย่ังยืนของการวางแผนพลังงานอย่างแท้จริง 

การนำาข้ีมาผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ โดยค่าวัสดุท่ีใช้ในการทำาถุงหมักเพ่ือเก็บก๊าซประมาณ

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท มีอายุการใช้งาน ๕ ปี แล้วจึงเปล่ียนถุงหมัก โดยถุงหมักสามารถผลิต

ก๊าซ ๒-๓ ลูกบาศก์เมตร สามารถทดแทนถังแก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) ได้ ๑-๑.๕ ถัง ซ่ึง

โดยปกติครัวเรือนใช้แก๊สหุงต้มเดือนละ ๒ ถัง หากมีการใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ ๑ ล้านถัง

ต่อ ๑ ล้านครอบครัว ต่อ ๑ เดือนแทนก๊าซหุงต้มเเอลพีจี จะเกิดการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย 

๓๐๐ บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนหรือ ๓๐๐ ล้านบาทต่อ ๑ ล้านครอบครัวต่อเดือน ในขณะเดียวกัน 

บริษัท ปตท. จำากัด(มหาชน) ว่าจ้างบริษัทแห่งหน่ึงรับซ้ือก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้อัดลงถังเป็นก๊าซ

เอ็นจีวี (NGV) บริษัทน้ีเอาเช้ือเพลิงมาจากฟาร์มสัตว์ ผ่านกระบวนการทำาให้ก๊าซสะอาดข้ึนและ

ส่งเข้าป๊ัมน้ำามันท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ศักยภาพของก๊าซชีวภาพ หากมีการบริหารจัดการการใช้แหล่ง

วัตถุดิบท่ีมีศักยภาพเหล่าน้ีในการผลิตก๊าซมีเทนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพ่ิมมากข้ึน จะมีกำาลังผลิต

ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนถึง ๕๕๕ เมกะวัตต์ 



๔ ๕

ความเชื่อที่ว่า พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถทำาให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงด้านพลังงานได้

กำาลังถูกลบล้าง เมื่อมีการเปิดเผยความจริงว่า ปัจจุบันมีการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

แล้วถึง ๓,๓๕๐ เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๕ โรง) 

ขณะที่ในเดือนตุลาคมศกนี้ พบว่ามีการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ไฟฟ้ากระแสหลัก

เพื่อใช้สอยเพียง ๑๖ เมกะวัตต์ ซึ่งมีการเสนอขายจำานวนที่เหลือ ๓,๕๐๐ เมกะวัตต์ให้กับ

การไฟฟ้าทั้ง ๓ เเห่งนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับซื้อเเละมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธการรับซื้อ เหตุผลที่

รัฐกดทับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน ทั้งๆที่ศักยภาพของพลังงานดังกล่าวตอนนี้มี

มากกว่าที่รัฐตั้งเป้าไว้ในอีกสิบปีข้างหน้าและตามแผนพีดีพี ๒๐๑๐ รัฐให้เหตุผลว่าสัดส่วนการใช้

พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค มีความไม่แน่นอนของ

พลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากสถานีย่อย เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและทั้งประเทศหากมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

ศกัยภาพของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยกำาลังเป็น

คอขวด เน่ืองจากปริมาณของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่สามารถส่งขายเข้าสู่ระบบสายส่งได้

ท้ังหมด ด้วยนโยบายของรัฐผูกขาดให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยเพียงรายเดียวท่ีมีอำานาจกำาหนด

จำานวนโควต้าการซ้ือขายของพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิต 

ถึงแม้ว่าผู้ผลิตสามารถผลิตพลังงานเหล่าน้ีได้มากเพียงใด 

แต่จะรับซ้ือเฉพาะจำานวนท่ีกำาหนดเปิดรับไว้เท่าน้ัน

ในขณะท่ีกฎหมายและข้อกำาหนดของหลายประเทศท่ัว

โลก โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีกำาหนดให้รัฐรับซ้ือพลังงาน

หมุนเวียนจากผู้ผลิตได้ในสัดส่วนท่ีสูงและเป็นตัวเลือกลำาดับ

แรกในการรับซ้ือเข้าสู่ระบบสายส่งและการกระจายไฟฟ้าสู่

ผู้บริโภค

ความเชื่อ
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การจัดการพลังงานของประเทศไทยอยู่ภายใต้อำานาจการตัดสินใจและบริหารจัดการของรัฐบาล

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปตท. ซ่ึงหน่วยงานท้ัง

หลายเหล่าน้ีล้วนมาจากตัวแทนของภาครัฐท้ังส้ิน การวางแผนพลังงานของประเทศไทย จึงมี

ปัญหาต้ังแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริงระดับรากหญ้า เน่ืองจากขาดกระบวนการท่ีเรียกว่า การ

ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assess-

ment) ท่ีจะผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้ังแต่ผู้บริโภคไฟฟ้า ตัวแทนชุมชน นัก

วิชาการและผู้เช่ียวชาญหลากหลายด้านท้ังเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ร่วมกัน

กำาหนดแผนการจัดการพลังงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศท้ังหมด 

ไม่ใช่การศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเป็นรายโครงการ  

เงินภาษีจำานวนมากถูกนำามาจัดสรรเพ่ือการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ท่ีจะเกิดข้ึน อย่างเช่น กรณีจัดทำางบประมาณโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำาหรับการวางแผน

การส่ือสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชนประมาณปีละ ๒๐๐ ล้านบาท และการกระ

หน่ำาโฆษณาโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีทำาให้ประชาชนรับทราบข้อมูลด้านดีเพียงด้านเดียว ซ่ึงเป็นการ

โฆษณาชวนเช่ือมากกว่าการส่ือสารเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ อีกท้ังกระบวนการโฆษณา

ดังกล่าวยังเกิดข้ึนซ้ำารอย เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐลงชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน และการทำาประชาพิจารณ์ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใน

ขณะท่ีการโฆษณาเพ่ือให้คนไทยเล็งเห็นศักยภาพของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือทดแทนการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบด้าน

พลังงานกลับให้ความสำาคัญน้อยมาก  



๙๘

ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ คนไทยต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าปีละ ๔.๗๓ แสนล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายด้าน

เช้ือเพลิง ส่วนใหญ่มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลร้อยละ ๖๕ ส่วนพลังงานหมุนเวียนมีเพียงร้อยละ ๑.๔ 

เท่าน้ัน นอกจากน้ีในแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2010) ได้กำาหนดว่าจะมีการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าใหม่และระบบสายส่งคิดเป็นเงินมูลค่าถึง ๔.๒๒ ล้านล้านบาท คิดเป็นกว่าร้อยละ ๑๐

ของงบประมาณแผ่นดินปีพ.ศ. ๒๕๕๔ และในจำานวนน้ีมากกว่าคร่ึงเป็นโครงการของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในมุมกลับกันหากมีการนำางบประมาณดังกล่าวไปใช้เพ่ือส่งเสริมการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มท่ีจะทำาให้ประเทศไทยเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
การจ้างงานในการผลิตไฟฟ้าเป็นตัวชี้วัดสำาคัญที่ทำาให้ผล

กระทบทางด้านสังคมลดลง อย่างเช่นความขัดแย้งใน

การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เน่ืองจากชุมชน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องอพยพครอบครัว การขาด

ช่องทางทำามาหากินและการเพิ่มปัญหาความยากจนเรื้อรัง

มากขึ้น หลายพันครอบครัวไม่มีทางเลือก ต้องทนและตาย

ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หากประเทศไทยมีการ

เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทำาให้เกิดการจ้าง

งานในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๗๕,๐๑๙ อัตรา 

ในขณะที่การจ้างงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีเพียง ๓,๓๕๐ 

อัตรา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศเยอรมนีมีการสำารวจ

พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้

กฎหมายพลังงานหมุนเวียน อัตราการจ้างงานในภาค

พลังงานหมุนเวียนประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ อัตราหรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่ผ่านมา

งบประมาณ



๑๑๑๐

การเร่ิมดำาเนินการจัดการความต้องการไฟฟ้า (DSM) หรือเรียกว่าการประหยัดพลังงานจนกระท่ัง

ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า สามารถลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ ๑,๔๗๑ เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับ

โรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๒ โรง) ผลการศึกษาในปัจจุบันพบว่า ศักยภาพ

การประหยัดพลังงานในประเทศไทยสามารถทำาได้อีกมากและมีต้นทุนต่ำาสุดเพียงแค่ ๕๐-๑.๕๐ 

สตางค์ต่อหน่วย ในขณะท่ีแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2010) กลับไม่ได้ระบุศักยภาพของ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไว้ในแผนดังกล่าว ท้ังๆ ท่ีแผนทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของ

ภาคประชาชนกำาหนดศักยภาพการประหยัดพลังงานท่ี ๗,๙๓๔ เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้า

ถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๑๑ โรง) เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๕๒ ดร.ธีระ ฟอแรนและคณะ ได้

คำานวณศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาคบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยพบว่าสามารถประหยัด

พลังงานได้ประมาณร้อยละ ๒๙ ต่อปีหรือประมาณ ๒,๖๐๐ เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้า

ถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๓ โรง) ทำาให้ลดเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ได้มากกว่า ๘๖,๐๐๐ ล้านบาท

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยประมาณ ร้อยละ ๘๐-๙๐ มาจากเช้ือเพลิง

ชีวมวล เม่ือปีพ.ศ. ๒๕๕๓ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ประมาณการ

ศักยภาพพลังงานชีวมวลท่ีสำาคัญ ๔ ชนิด จากเหง้ามันสำาปะหลัง ยอดและใบอ้อย ทะลายปาล์ม

เปล่าและซังข้าวโพด พบว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเหลืออยู่ประมาณ ๒,๐๗๐-

๓,๑๓๐ เมกะวัตต์ นอกจากน้ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (๒๕๕๓) และจาก 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม (JGSEE 2550 และ 2552) พบว่า โดยภาพ

รวมแล้ว ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลอีกประมาณ ๓,๗๑๑-

๖,๘๖๔ เมกะวัตต์ ท้ังน้ีความแตกต่างของศักยภาพท่ีประมาณการ ข้ึนอยู่กับข้อสมมติฐานเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวมวัตถุดิบ และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเป็นสำาคัญ



๑๒ ๑๓

ของเสียเหลือศูนย์มีเป้าหมายเพ่ือลดของเสีย โดยมุ่งไปท่ีวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ

เปล่ียนแปลงวิธีการจัดการของเสีย ท้ังน้ีเพ่ือทำาให้การใช้งานผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานมากข้ึน

และนำากลับไปรีไซเคิลหรือวัสดุอินทรีย์ท่ีสามารถใช้ในการผลิตปุ๋ยและพลังงาน 

การคิดเชิงระบบเพ่ือมุ่งเปล่ียนแปลงการไหลเวียนจากพฤติกรรมบริโภค

นิยมอย่างถึงรากถึงโคน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการใช้

ประโยชน์จากวัสดุแทนการทำาลายท้ิง โดยการขยายความรับผิดชอบของผู้

ผลิตจากต้นทางถึงปลายทาง ผ่านหลักการพ้ืนฐาน ๕ ประการ คือ การ

ลงทุนระบบการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน การสร้างงานและ

ชุ ม ช น ท่ี ย่ั ง ยื น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและยุติการอุดหนุน

ธุรกิจท่ีกระตุ้นให้เกิดกากของเสีย กฎหมายในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศของออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ และแคนาดานำาเอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แล้วส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะ

ได้ถึงร้อยละ ๗๐ ในบางประเทศ

ต้ังแต่ก่อนช่วงปีพ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายพลังงานหมุนเวียน (Feed-in Tariff Law) 

เป็นมาตรการในการขับเคล่ือนหลักของการพัฒนาตลาดพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงกฎหมายพลังงาน

หมุนเวียนของประเทศเยอรมนีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

กฎหมายพลังงานหมุนเวียนเปิดทางให้การพัฒนา การจัดหาพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมีความ

ย่ังยืนอย่างแท้จริงเพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหา

พลังงานและการจัดการผลกระทบระยะยาว กฎหมายฉบับน้ีมุ่งให้พลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ

สายส่งไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยระบุว่า พลังงานหมุนเวียนต้องมาก่อน ดังน้ันพลังงานหมุนเวียนท่ีผลิต

ได้ท้ังหมดจะเป็นแหล่งพลังงานแรกท่ีเข้าสู่ในระบบสายส่งไฟฟ้า เพ่ือให้การรับซ้ือ ระบบสายส่ง 

ระบบการจำาหน่ายของพลังงานเป็นไปตามศักยภาพจริงท่ีผลิตได้ในประเทศ ศักยภาพจริงของ

พลังงานหมุนเวียนท่ีเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากเช้ือเพลิงฟอสซิล

ลดลง



๑๕๑๔

ประเทศไทยต้องปฏิวัติพลังงานด้วยการลงมือทำาสองอย่างให้เกิดข้ึนจริงคือ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนท่ี

สะอาด เพ่ือกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ หากลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

๑ โรง กำาลังผลิต ๗๕๐ เมกะวัตต์ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ ๓,๖๗๕,๐๐๐ ตันต่อปี และหยุดการผลิตกากนิวเคลียร์ ๓๐,๐๐๐ 

กิโลกรัมต่อปีหากยุติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หน่ึงโรง กำาลังผลิต ๘๕๐ เมกะ

วัตต์ นอกจากน้ีตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปีของกระทรวงพลังงาน 

(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๗๓) มุ่งให้เกิดการลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (fi-

nal energy) ลง ๒๐% หากแผนดังกล่าวสำาเร็จ จะทำาให้ลด

การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างน้อย ๑๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ (เทียบ

เท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๑๗ โรง) อีกท้ังลด

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเฉล่ีย ๔๘ ล้านตันต่อปีและประหยัดงบ

ประมาณของประเทศได้อย่างน้อย ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนภายใต้การจัดการท่ีไร้

ประสิทธิภาพจะทำาให้เกิดการสูญเสียฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนย่อม

นำามาสู่ปัญหาความยากจนในท่ีสุด ชาวประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดแรกท่ีขอกำาหนดอนาคตตัวเอง 

เพ่ือรักษาบ้านเกิดและทรัพยากรอันเป็นฐานรายได้หลัก ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ อัตราการขยายตัวเฉล่ีย

ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพบว่า มีมูลค่ารวม ๕๕,๒๑๕ ล้านบาท และมีอัตราการ

ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๙๓ ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับภาคและประเทศ อัตราการจ้างงานใน

จังหวัดพบว่ามีผู้ว่างงานเพียงร้อยละ ๐.๖ ของวัยแรงงานท้ังหมดท่ีมี ในขณะท่ี

ผู้มีงานทำาคิดเป็นร้อยละ ๙๙ หรือ ๒๗๒,๘๔๘ อัตรา ในทางตรงกันข้าม

หากเกิดโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนท่ีทับสะแกอีก ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ 

จะทำาให้เกิดการเผาถ่านหินปีละ ๑๓ ล้านตัน ปล่อยสารปรอท  ฝุ่นละออง ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ อีกท้ังการดูด

น้ำาทะเลเพ่ือนำามาใช้ในกระบวนการหล่อเย็นอย่างน้อยวันละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ 

ลูกบาศก์เมตร การผลิตพลังงานท่ีคนในพ้ืนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่กลับต้องแลกกับ

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดท่ีมี



๑๖ ๑๗

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมืองเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณการประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงานด้านพลังงานว่า นอกจากบริษัท ปตท. จำากัด(มหาชน) ท่ีใช้เงินเพ่ือการประชาสัมพันธ์

เป็นจำานวนมากในแต่ละปีแล้ว ยังมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้เงินดังกล่าวเป็นจำานวน

มากเช่นกัน งบประมาณการประชาสัมพันธ์ประมาณ ๒๘๔ ล้านบาท ถูกนำาไปใช้เพ่ือการสร้างภาพ

ลักษณ์และการจ้างมวลชนเพ่ือการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ท้ังน้ีการใช้เงินประชาสัมพันธ์

ของ กฟผ.ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ วงเงินรวม ๑๓๔,๔๓๕,๕๕๐ และ 

๓๘,๔๑๗,๘๙๐ และ ๓๐,๒๒๓,๔๕๐ ตามลำาดับ และเฉพาะ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 

๒๕๕๔ มีการใช้เงินประชาสัมพันธ์รวม ๑๘ รายการ วงเงิน ๗๗,๑๔๗,๐๐๐ บาท 

จากโครงการวิจัย เร่ือง “การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” พบว่า ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของไทย

จะมีมากบริเวณจังหวัดท่ีมีความเข้มของแสงสูงและเป็นพ้ืนท่ีราบไกลจากทะเลและภูเขา (ทำาให้เมฆ

น้อย) เช่น ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ เป็นต้น JGSEE ได้ประมาณ

การศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์โดยคำานวณจากพ้ืนท่ี ๒ แหล่ง คือ อาคารสำานักงาน ห้าง

ค้าปลีก สถานศึกษา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมกัน ๒.๑๖ ล้านตารางเมตร มีศักยภาพกำาลังการผลิตติดต้ัง

มากกว่า ๘๗ เมกะวัตต์ และบ้านพักอาศัย โดนคำานวณจากร้อยละ ๑๐ ของผู้มีรายได้ ๓๐,๐๐๐ 

บาท/เดือนข้ึนไป มีพ้ืนท่ีรวมกัน ๕.๖๑ ล้านตารางเมตร คาดว่าจะมีศักยภาพ ๖๘๐ เมกะวัตต์ 

โดยมีศักยภาพรวมกัน ๗๖๗ เมกะวัตต์ นอกจากน้ีการเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ มีมากถึง ๗๐๕ โครงการ มีกำาลังผลิต

ไฟฟ้ารวม ๓,๕๗๙ เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๕ โรง)



๑๙๑๘

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำาแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงน้ันแตกต่างกัน ต้นทุนการนำาเข้าของการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหิน ท่ีรัฐมักนำาเสนอว่า ราคาถูกกว่าการนำาเข้าเทคโนโลยีพลังงาน

หมุนเวียนน้ัน พบว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้รวมต้นทุนการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสังคม

เข้าไปด้วย เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นนามธรรมและคำานวณยาก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว รายงานต้นทุน

จริงของถ่านหินของกรีนพีซสากล (๒๕๕๑) พบว่า ความเสียหายและการสูญเสียจากถ่านหินในปีพ.ศ. 

๒๕๕๐ เพียงปีเดียวท่ัวโลกมีมูลค่ามากถึง ๓๖๐ พันล้านยูโร ในขณะท่ีตัวเลขความเสียหายล่าสุด

จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา-ไดอิชิยังยากท่ีจะประเมิน นอกจากน้ีการประเมินวัฏจักรชีวิต 

(Lifecycle assessments) ของการผลิตกระแสไฟฟ้ายังแสดงให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนน้ัน โดยท่ัวไปแล้วมีปริมาณน้อยกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าโดย

ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ค่าเฉล่ียของพลังงานหมุนเวียนท้ังหมดอยู่ในระหว่าง ๔-๔๖ g co2 eq/kwh 

ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของเช้ือเพลิงฟอสซิลอยู่ในระหว่าง ๔๖๙-๑๐๐๑ g co2 eq/kwh (ไม่รวมการ

ปล่อยก๊าซจากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน)             

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2010) กำาหนดไว้ ๘,๔๐๐ 

เมกะวัตต์ (เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินกำาลังผลิต ๗๐๐ เมกะวัตต์ ๑๒ โรง) พ้ืนท่ีก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าดังกล่าว ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ว่าจังหวัดใดได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้เสียสละให้กับการวางแผนด้านพลังงานท่ีไร้ประสิทธิภาพ โครงการเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า

ถ่านหินที่แม่เมาะยังคงเป็นบทเรียนที่หน่วยงานด้านพลังงานไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 

มาตรการการชดเชยความเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการ

ต่อสู้ในช้ันศาล เน่ืองจากหลังจากศาลช้ันต้นตัดสินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายค่า

ชดเชยให้กับชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบในพ้ืนท่ีรายละ ๒๔๖,๐๐๐ บาท กฟผ.ย่ืนอุทธรณ์ จึงทำาให้

ค่าเสียหายตามกฎหมายท่ีจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเบ้ืองต้นชะงัก อีกท้ังการบรรเทามลพิษทางส่ิง

แวดล้อมด้วยการติดต้ังเคร่ืองดักจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้ัน เป็นเพียงการลดปริมาณท่ีปล่อยออกมา

จากปลายปล่องเท่าน้ัน ต่อจากน้ันมีการนำามาผสมกับปูนซีเมนต์บางย่ีห้อหรือการนำาเถ้าถ่านหินมา

ทำายิปซัม               



๒๐ ๒๑

โครงสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานซ่ึงเป็นผู้มีบทบาท

ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โครงการและการจัดสรรเงินกองทุน กับบทบาทในภาคเอกชนและ

รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน การเข้ามารับตำาแหน่งเพ่ิมในคณะกรรมการของบริษัทต่างๆ ซ่ึงต้องส่ง

เสริมผลประกอบการและกำาไรของบริษัท ท้ังน้ีข้าราชการระดับสูงเหล่าน้ีได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน

ท้ังเบ้ียประชุมและเงินโบนัสท่ีเช่ือมโยงโดยตรงกับผลกำาไรของบริษัทในแต่ละปี 

โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมและโบนัสในอัตราสูงสุดถึง ๒ ล้านบาทต่อคนต่อปี ดังน้ัน

รัฐบาลจึงควรเปล่ียนระบบผลตอบแทนและระบบการดูแลรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าจากระบบอัตราผล

ตอบแทนตามการลงทุน มาเป็นระบบกำากับดูแลตามผลงานและประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมระบบผล

ตอบแทนจากการพัฒนาและดำาเนินงานระบบไฟฟ้าท่ีดีข้ึน และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้าราชการระดับสูงระหว่างการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของประชาชน กับการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์

ของบริษัทและส่วนตน

ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือ ค่าไฟฟ้าท่ีปรับเปล่ียนตามต้นทุนการผลิต ระบบสายส่ง และระบบ

จำาหน่าย เน่ืองมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดือน 

ซ่ึงส่วนใหญ่คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราค่าเช้ือเพลิงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย รับซ้ือจากบริษัท ปตท. จำากัด(มหาชน) เพ่ือนำามาผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันอัตราค่า

ไฟฟ้าสำาหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มครัวเรือนจะอยู่ท่ีประมาณหน่วยละ ๓ บาท จะเป็นค่า Ft สูงถึง ๑ 

บาท น่ันหมายความว่า สำาหรับครัวเรือนขนาดเล็กท่ีไม่มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือยอย่างเคร่ืองปรับ

อากาศและต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเฉล่ียเดือนละ ๓๐๐ บาท ในจำานวนน้ีจะเป็นค่า Ft ถึง ๑๐๐ บาท 

หรือปีละ ๑,๒๐๐ บาท ท่ีผ่านมาพบปัญหาในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลกิจการพลังงาน

ด้านเช้ือเพลิงท่ีส่งผลทำาให้ค่า Ft สูงข้ึน ท่ีสำาคัญคือ มีการปล่อยให้เกิดการผูกขาดในกิจการเช้ือ

เพลิงพลังงาน และมีการรองรับผลประโยชน์ของกิจการเช้ือเพลิงท่ีผูกขาดน้ี ด้วยการกำาหนดแผน

พัฒนาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ฐานการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงเกินจริง ทำาให้เกิดการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีเกินความต้องการ ซ่ึงเป็นผลให้เกิดการผลักภาระท้ังหมดมาอยู่ในค่า Ft ท่ี

เรียกเก็บจากประชาชน

๒
๑๐๐

๐
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ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองในการกล่ันน้ำามันและทำาให้ต้องมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง

โดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกพลังงานของไทยสูงกว่ามูลค่าการส่งออกข้าว ซ่ึงเป็นผลผลิตหลักของ

คนไทย อีกท้ังรายได้จากการส่งออกพลังงานของไทยมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าการส่งออกน้ำามัน

ของประเทศเอกวาดอร์ ซ่ึงเป็นประเทศกลุ่มสมาชิกโอเปค ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศท่ีมี

แหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบขนาดใหญ่หลายแห่ง แต่รัฐบาลและประชาชนไทยได้รับประโยชน์

จากค่าภาคหลวง(สัมปทาน)ต่ำาเกินไป ประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้สูงกว่ามลรัฐ

อลาสก้าและสูงกว่ากลุ่มโอเปกหลายประเทศ แต่ผลประโยชน์ท่ีรัฐบาลไทยพ่ึงได้จากทรัพยากร

ประเภทน้ีกลับต่ำามากเน่ืองจากรัฐบาลไทยเรียกเก็บค่าภาคหลวงจากปริมาณการขุดเจาะในอัตรา

เพียงร้อยละ ๕-๑๕ ซ่ึงน้อยมากเม่ือเทียบกับประเทศกำาลังพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีเรียกรับจากค่าภาคหลวง 

นอกจากน้ีประเทศพม่า กัมพูชา อินโดนีเซียยังมีนโยบายเรียกเก็บส่วนแบ่งกำาไรจากน้ำามันถึง

ร้อยละ ๕๐-๘๐

การบิดเบือนข้อมูลผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านพลังงานจะต้องมีการดำาเนินการตรวจสอบ เน่ืองจากการใช้งบประมาณ

ของรัฐเพ่ือให้ประชาชนยอมรับโครงการโรงไฟฟ้าท่ีจัดทำาข้ึน เป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว แต่

ไม่มีการนำาเสนอข้อมูลด้านลบหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีให้กับประชาชนทราบ โครงการการ

พัฒนาพลังงานของรัฐจึงแตกต่างจากสินค้าเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนท่ีมุ่งเพียงการขายสินค้าและ

ผลกำาไรสูงสุด การโฆษณาของหน่วยงานภาครัฐในการขายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือถ่านหินให้กับ

ประชาชนจึงต้องมีองค์กรอิสระด้านพลังงาน ด้านการส่ือสารเพ่ือสุขภาวะและด้านการคุ้มครองผู้

บริโภคเข้ามาทำาหน้าท่ีในการควบคุมและให้ข้อมูลอีกด้านกับประชาชนในฐานะผู้บริโภคท่ีต้องตัดสิน

ใจ ดังน้ันการนำาเสนอข้อมูลท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความจริงท้ังสองด้านจะส่งผลให้โครงการการพัฒนา

ของรัฐมาจากการตัดสินใจยอมรับของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่าง

แท้จริง



๒๔ ๒๕

แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปีของกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายท่ี

จะลดความเข้มการใช้พลังงาน (energy intensity) 

ลง ๒๕% ในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ เม่ือเทียบกับปีพ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ลดการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย (final energy) ลง ๒๐% 

ในปี ๒๕๗๓ หรือประมาณ ๓๐,๐๐๐ พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ 

(ktoe) และภาคเศรษฐกิจท่ีจะต้องมีการอนุรักษ์พลังงานมาก

ท่ีสุดคือ ภาคขนส่ง (๑๓,๓๐๐ ktoe ในปีพ.ศ. ๒๕๗๓) และ

ภาคอุตสาหกรรม (๑๑,๓๐๐ ktoe ในปีพ.ศ. ๒๕๗๓) มาตรการ

การประหยัดพลังงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะทำาให้ประเทศลดการใช้

พลังงานท่ีไม่จำาเป็น ซ่ึงสามารถลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาคประชาชนอีก

ด้วย ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ สำานักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการ

สำารวจเร่ืองค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนท่ัว

ประเทศมีค่าใช้จ่ายท้ังส้ินเฉล่ียเดือนละ ๑๖,๒๕๐ บาท เป็นค่าใช้

จ่ายด้านพลังงาน ๑,๖๓๘ บาทหรือร้อยละ ๑๐.๑
นอกจากการผูกขาดและการกุมอำานาจในการวางแผนและจัดการพลังงานท้ังหมดทำาให้ประชาชน

ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองผ่านทางค่าไฟฟ้าผันแปรโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที 

(Ft) ท่ีปรากฏอยู่ในบิลค่าไฟทุกเดือน เหตุผลหลักท่ีส่งผลให้ค่าเอฟทีเพ่ิมข้ึนมิได้เกิดจากภาระค่า

ใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีเปล่ียนแปลงเท่าน้ัน แต่ยังมีภาระค่าซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

ท่ีรัฐเร่งรับซ้ือไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโดยไม่มีความจำาเป็น ทำาให้เกิดภาระตามสัญญาแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่าย 

นอกจากน้ีองค์กรกำากับกิจการพลังงานท่ีขาดการมีส่วนร่วมและถูกจำากัดอำานาจหน้าท่ีอย่างกรณี

ข้อจำากัดทางกฎหมายท่ีให้อำานาจคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำากับกิจการพลังงานใน

ส่วนปลายน้ำาคือ กิจการท่อก๊าซและกิจการไฟฟ้าเท่าน้ัน ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบต้นทุนราคา

ของกิจการต้นน้ำาหรือกิจการปิโตรเลียมได้ ทำาให้คณะกรรมการฯดังกล่าว ไม่สามารถทำาหน้าท่ี

กำากับดูแลราคาค่าบริการเพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี
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แม้ว่านโยบายพลังงานหมุนเวียนของกระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้ขยะมาเป็นพลังงาน รวมถึง

การใช้ก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ แต่หลุมฝังกลบขยะน้ันเป็นแหล่งกำาเนิดท่ีสำาคัญของไดออกซิน-

สารก่อมะเร็งท่ีมีความเป็นพิษสูง โดยผ่านทางการแพร่กระจายสู่อากาศและผลกระทบจากไฟไหม้

ในหลุมฝังกลบ การศึกษาเชิงระบาดวิทยาจำานวนมากพบอัตราการเกิดมะเร็ง ความผิดปกติของ

เด็กแรกเกิด (น้ำาหนักน้อยหรือตัวเล็กผิดปกติ) ในชุมชนท่ีอยู่ใกล้หลุมฝังกลบมีเพ่ิมมากข้ึน ทางออก

คือนโยบายของเสียเหลือศูนย์ซ่ึงเป็นแนวคิดและกระบวนการเชิงระบบท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงวิธีการไหล

เวียนของวัสดุในสังคมของมนุษย์อย่างถึงรากถึงโคน เป้าหมายคือระบบอุตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้

ประโยชน์จากวัสดุแทนท่ีการทำาลายท้ิง แนวคิดของเสียเหลือศูนย์เอ้ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้มีการรีไซเคิลเพ่ิมข้ึนและลดปริมาณขยะคือ ปัจจัยสำาคัญอันหน่ึง

ท่ีกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติด้านส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมและวัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมดำาเนินไป

พร้อมๆ กับการจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน โครงการคัดแยกขยะท่ีมีประสิทธิภาพและระบบทำาปุ๋ยจะช่วยลด

ขยะลงอย่างน้อยท่ีสุดร้อยละ ๕๐ ในหลายประเทศ รวมท้ังก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย

การพยากรณ์ความต้องการพลังงานท่ีใช้อยู่ตามแผนพีดีพี ๒๐๑๐ พบว่าฐานการคำานวณความ

ต้องการไฟฟ้าระดับประเทศในอดีตมีการเติบโตแบบเส้นตรงท่ีอัตราเฉล่ีย ๘๓๐ เมกะวัตต์ต่อปี แม้ว่า

ความต้องการไฟฟ้าจะยังคงเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต การวางแผนพลังงานของประเทศไทยจำาเป็นต้อง

มีทางเลือกให้กับคนไทยมากกว่าคำาตอบท่ีว่า หากประเทศไทยไม่เอานิวเคลียร์ก็ต้องเอาถ่านหิน 

หากไม่เอาถ่านหินก็ต้องเอานิวเคลียร์ ดังน้ันทางออกของพลังงานท่ีจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญใน

อนาคต คือ การเพ่ิมศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

แผนพีดีพี ๒๐๑๐ ภาคประชาชนได้ระบุศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนท่ี ๘,๕๘๑ เมกะวัตต์ หาก

มีการนำาศักยภาพดังกล่าวมารวมกับศักยภาพการประหยัดพลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ปี

ของกระทรวงพลังงาน จะทำาให้เกิดความสมดุลทางด้านราคาเน่ืองจากต้นทุนการประหยัดพลังงาน

ราคาถูกมาก สามารถทดแทนต้นทุนพลังงานหมุนเวียนบางชนิดท่ียังคงมีราคาสูงอยู่ ดังน้ันความ

สมดุลท่ีเกิดข้ึนจะทำาให้ราคาค่าไฟฟ้าไม่ได้แพงอย่างท่ีรัฐประชาสัมพันธ์

ฝังกลบ
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จากงานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน” 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๖๘ หากกฟผ. สนับสนุนการลงทุนด้าน

พลังงานหมุนเวียนตามแผนดังกล่าว จะทำาให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ดังน้ี

    -ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่า ๒.๖ ล้านตัน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลดการปล่อย 

     ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ และ ๑๖,๐๐๐ ตัน/ปี 

    -ลดต้นทุนผลกระทบภายนอกจากการผลิตไฟฟ้า ลงได้มากกว่า ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท/ปี 

    -ลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงลงได้ประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาท/ปี 

    -เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท/ปี 

    -เพิ่มการสร้างงานได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา/ปี 

ดังน้ัน การลงทุนตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. จึงถือเป็นการลงทุนท่ีมีความ

คุ้มค่า โดยเม่ือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน พบว่า มีค่าประมาณ ๒.๕ 

เท่าของเงินลงทุนในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หมายความว่า เงินทุกบาทของการลงทุนจะก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ต่อสังคมได้ถึง ๒.๕ บาท

ข้อมูลด้านความต้องการพลังงานและแหล่งพลังงานท่ีจะนำามาใช้ของแต่ละภาคจะถูกรวบรวมเข้า

สู่แผนพีดีพีท่ีมีประสิทธิภาพระดับชาติ ภาคใต้เป็นภาคแรกท่ีได้จัดทำางานวิจัยเพ่ือ “การประเมิน

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนสำาหรับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ี ๑๔ จังหวัดภาคใต้” ข้ึน 

ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลและชีวภาพของอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ำามัน ยางพาราและการแปรรูปอาหารทะเลใช้ถึง ๕๘๐ เมกะวัตต์หรือร้อยละ ๒๖ ของ

ความต้องการไฟฟ้าท้ังหมดของภาคใต้ ท้ังน้ีศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ

ภาคใต้อยู่ท่ี ๓๖,๐๐๐ เมกะวัตต์ ซ่ึงจะทำาให้ภาคใต้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ได้ร้อยละ ๑๐๐ ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าในขณะท่ีความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ท้ังหมดจะอยู่

ท่ี ๕,๘๐๐ เมกะวัตต์

การจัดทำาแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของแต่ละภาค

เพ่ือแก้ปัญหาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ี

เกินจริงและการประเมินศักยภาพพลังงาน

หมุนเวียนท่ียังไม่ครอบคลุม



๓๑๓๐

ความม่ันคงทางด้านพลังงานย่อมหมายรวมถึงความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิง

แวดล้อม จากงานวิจัย ”การประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียนสำาหรับแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย” ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าความสำาเร็จจากแผนดังกล่าว จะทำาให้เกิด

การจ้างงานเพ่ิมข้ึนในภาคใต้ได้มากกว่า ๑๓๗,๐๐๐ อัตรา ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ (จีดีพี) ได้มากกว่า ๖๕,๐๐๐ ล้านบาท มีการลงทุนมากถึง ๔๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่

สามารถส่งผลตอบแทนทางสังคมได้มากกว่า ๘๕๗,๐๐๐ ล้านบาท อีกท้ังสามารถลดการเกิดภาวะ

เรือนกระจกได้ประมาณ ๑๒.๕ ล้านตันและลดการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(เม่ือประเมินเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๘๐๐ เมกะวัตต์ตามเเผนพีดีพี ๒๐๑๐) ได้มากกว่า 

๑๖๐,๐๐๐ ตัน และ ๖๒๐,๐๐๐ ตันตามลำาดับ ผลการวิจัยสะท้อนถึงทางเลือกและทางรอดของ

การพ่ึงตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

จากการสำารวจความคิดเห็นในเร่ือง “ความยินดีท่ีจะจ่ายของผู้บริโภคเพ่ือสนับสนุนพลังงาน

หมุนเวียน” และสำารวจความคิดเห็นในเร่ือง “ความคิดเห็นของภาคครัวเรือนต่อความเหมาะสม

ของค่าไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าค่า

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี ๒๐๑๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ ของค่าไฟฟ้าในปัจจุบัน 

มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖ และค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีมากกว่าแผนพีดีพี 

ซ่ึงมีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔ มีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ สำาหรับผลกระทบท่ีมีต่อขีด

ความสามารถในการจ่ายค่าไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม พิจารณาจากผลกระทบต่อโครงสร้าง

ต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยใช้ตารางปัจจัยต้นทุนการผลิต

ท้ังหมดเท่าน้ัน และในช่วงระยะเวลา ๕ ปี สัดส่วนค่าไฟฟ้าในโครงสร้างต้นทุนมีแนวโน้มลดลง 

แต่เน่ืองจากภาระการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี ๒๐๑๐ จะมีผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า

ประมาณร้อยละ ๒ ดังน้ัน ผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมจะ

ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ ของต้นทุนท้ังหมด ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้โดยการ

จัดการด้านการใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ ๑ ก็สามารถท่ีจะควบคุมให้ต้นทุนโดยรวมไม่เพ่ิมข้ึนได้ 
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การจัดการพลังงานของประเทศให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมคือภาระเร่งด่วนและหนักหน่วงท่ี

รัฐบาลจะต้องล้างบางต้ังแต่ระดับนโยบายและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทิศทาง

การพัฒนาพลังงานและอุตสาหกรรมท่ีมุ่งใช้ถ่านหินเข้ามาทดแทนราคาสูงข้ึนของเช้ือเพลิงเดิม

เพ่ือรักษาผลกำาไรของผู้ประกอบการ แต่กลับเพ่ิมต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสังคม

มหาศาล การกำาหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการขยายฐานอุตสาหกรรมหนักสู่จังหวัดแถบชายฝ่ังทะเล 

การอุดช่องว่างทางกฎหมายสำาหรับโครงการใดๆ ท่ีส่งผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมนอกเหนือจาก

กฎหมายกำาหนดไว้ โครงการเหล่าน้ีกำาลังมีจำานวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะไม่ต้องผ่านการจัด

ทำารายงานผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือขออนุมัติการจัดทำาโครงการแต่อย่างใด 

อย่างเช่น การใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน การนำาเข้าถ่านหินส่งผลกระทบ

ต้ังแต่การจัดหา การนำาเข้า การจัดเก็บ การขนส่ง การเผาไหม้และการกำาจัดเถ้าถ่านหิน ซ่ึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกลับถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมของรัฐท่ีเก่ียวข้องในการกำาหนด

มาตรการท่ีชัดเจน แต่กลับปล่อยให้เป็นความขัดแย้งของภาคธุรกิจและประชาชน    

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จำาแนกพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพพลังงานลมเชิงพาณิชย์

ในประเทศไทย ใน ๔ ลักษณะ คือ พ้ืนท่ีบริเวณยอดเขา และอยู่ในแนวมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทย พ้ืนท่ีช่องเขา และพ้ืนท่ีในทะเลท่ีจะมีการติดต้ังกังหันลมใน

ทะเล (Offshore Wind Farm) จากการศึกษาของ JGSEE พบว่าการคาดการณ์พ้ืนท่ี

ท่ีมีศักยภาพสำาหรับพลังงานลมสามารถประเมินได้จากแผนท่ีลม แต่เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มี

สถานีตรวจวัดลมท่ีครอบคลุมมากนักจึงเกิดปัญหาในเชิงการคาดการณ์ศักยภาพว่าจุดตรวจท่ีพบว่า

มีศักยภาพจะอนุมานให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพกว้างขวางเพียง

ใด หากอนุมานระยะรัศมีจากจุดตรวจวัดท่ี ๑๑ กิโลเมตรและ ๒๒ 

กิโลเมตรจะพบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีแตกต่างกันมาก (ระหว่าง ๑๕๑ 

และ ๖๐๓ ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงจะมีผลต่อการคาดการณ์ศักยภาพ

กำาลังการผลิตและพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้แตกต่างกันไปด้วย โดยใน

ข้ันต่ำาคาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพประมาณ ๔๔๗ เมกะวัตต์ และใน

ข้ันสูงคาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพประมาณ ๑,๗๘๙ เมกะวัตต์



๓๕๓๔

จากงานวิจัย “การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ของทางเลือกต่างๆ 

ในแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า” หากประเทศไทยเลือกท่ีจะไม่เอาโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๓๐ จะทำาให้สัดส่วน

ของพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ท้ังหมด มาจากการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติ

ร้อยละ ๓๘.๕ ถ่านหินร้อยละ ๓.๙ พลังงานนำาเข้าร้อยละ ๙.๗

การผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมร้อยละ ๑๒.๓ พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 

๑๓.๖ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๘.๘

แผนดังกล่าวน้ีเทียบกับแผนพีดีพี ๒๐๑๐ ท่ีใช้

อยู่ปัจจุบันจะสามารถลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์ได้อีกประมาณร้อยละ ๔๙.๙ (จาก

ตัวเลขแผนเดิม ๔๔๑,๗๐๐ ตัน) ลดการปล่อย

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ร้อยละ ๒๗.๕ (จาก

ตัวเลขแผนเดิม ๖๕๒,๐๐๐ ตัน/ปี) ลดการ

ปล่อยฝุ่นละอองร้อยละ ๔๐ (จากตัวเลขแผน

เดิม ๔๑,๖๗๐ ตัน/ปี) และลดการปล่อย

สารปรอทร้อยละ ๗๖.๕ (จากตัวเลขแผนเดิม 

๒๗.๒๐ ตัน/ปี)

ทางเลือกของแผนพีดีพีท่ีไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๓๐ จะ

ช่วยลดภาระการนำาเข้าลงได้มากท่ีสุดถึงร้อยละ ๑๖.๙ (จากตัวเลขแผนเดิม ๓.๑๖ ล้านล้าน

บาท) หรือเหลือ ๒.๖๓ ล้านล้านบาท และมีต้นทุนผลกระทบภายนอกต่ำาสุดเท่ากับ ๕.๙๓ ล้าน

บาท และมีต้นทุนโดยรวมลดลง ๑.๕๑ ล้านล้านบาท และยังเป็นแผนพีดีพีท่ีจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

มากท่ีสุด นอกจากน้ียังทำาให้เกิดอัตราการจ้างงานได้มากท่ีสุดถึง ๓๘๖,๓๑๘ อัตรา/ปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

เกือบเท่าตัวเม่ือเทียบกับแผนพีดีพี ๒๐๑๐ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับประสบการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน

ในประเทศเยอรมนี ปรากฏว่าการพัฒนาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔ 

มีผลทำาให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึนจาก ๑๖๐,๕๐๐ ตำาแหน่งเป็น ๓๖๗,๔๐๐ อัตรา  



๓๖ ๓๗

เช้ือเพลิงถ่านหินท่ีนำาเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานและเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยน้ันปลอดภาษี จึงทำาให้ต้นทุนราคาของถ่านหินถูกกว่าเช้ือเพลิงอ่ืน ท้ังๆ ท่ีหลาย

ประเทศอย่างเช่น ออสเตรเลียกำาลังออกนโยบายเก็บภาษีธุรกิจถ่านหิน ซ่ึงจะบังคับใช้วัน

ท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กับธุรกิจในประเทศท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออก

มาสู่ช้ันบรรยากาศท่ี ๒๕ ดอลล่าห์สหรัฐต่อทุกเมตริกตันของคาร์บอนท่ีปล่อยออกมา ใน

ขณะท่ีประเทศไทยธุรกิจถ่านหินไม่จำาเป็นต้องเสียภาษีนำาเข้าหรือภาษีคาร์บอน แถม

รัฐบาลยังส่งเสริมอย่างเต็มอัตรา สำาหรับด้านพลังงาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ควรมีมาตรการด้านภาษีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในประเทศให้มากท่ีสุด แต่ในความเป็นจริงนโยบายเก่ียวกับ

การสนับสนุนส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้า (adder) ใน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จาก

เดิมท่ีกำาหนดส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้าไว้ท่ี ๘ บาท/

หน่วย ปรับลดลงเหลือเพียง ๖.๕๐ บาท/

หน่วย เน่ืองจากอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์

เร่ิมขยายตัว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ลดลง แต่กลับบวกในค่าไฟฟ้าผันเเปร (Ft) 

เพ่ิมภาระให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์

ให้ราคาพลังงานหมุนเวียนแพงข้ึน    

อย่างเช่น ข้อมูลจากจานดาวเทียมท่ีนำามาใช้ในการพยากรณ์

อากาศรายงานว่าทางด้านตะวันตก มีสภาพอากาศแปรปรวน 

และมีเมฆมากทำาให้แผงโซล่าเซลล์เก็บพลังงานได้น้อยลง ระบบ

ดังกล่าวจะส่งสัญญาณสภาพอากาศทางด้านตะวันออก ซ่ึงกำาลัง

ลมแรงข้ึน ส่งพลังงานลมท่ีได้เข้าสู่ระบบสายส่งทดแทน ดังน้ัน

สมาร์ทกริดจึงทำาให้การผลิต การกระจายและการกักเก็บพลังงาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการพลังงานท่ีทำาให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

และผู้ผลิตไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟฟ้ามากข้ึน เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานต้ังแต่

กระบวนการผลิต ระบบสายส่ง ระบบจำาหน่ายและการใช้งานของผู้บริโภคไฟฟ้า อีกท้ังยังเพ่ิมทาง

เลือกในการผลิตไฟฟ้าและการเก็บสะสมไฟฟ้าท่ีมาจากพลังงานหมุนเวียน การวางแผนสมาร์ทกริด

ในประเทศเยอรมนีเพ่ือให้เกิดความเสถียรทางพลังงาน จะมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประเมินสภาพภูมิ

อากาศในการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพ้ืนท่ี การคำานวณดังกล่าวจะทำาให้พลังงาน

หมุนเวียนท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งต่อเข้าระบบอย่างสม่ำาเสมอ



๓๘ ๓๙

จากรายงานการวิจัย เร่ือง “การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ศ.ดร.ปรีดา วิบูลสวัสด์ิและคณะพบว่า ปัจจุบัน

กำาลังผลิตรวมของโครงการพลังงานน้ำาขนาดเล็กและเล็กมากท่ีติดต้ังแล้วมีประมาณ ๙๐ เมกะวัตต์ 

และมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดในอนาคตเพ่ิมอีกประมาณ ๕๙๗.๕ เมกะวัตต์ รวมเป็น

กำาลังการผลิตท้ังหมดประมาณ ๖๘๗.๕ เมกะวัตต์ และในการประเมินศักยภาพของ JGSEE พบ

ว่า โครงการท่ีมีความคุ้มทุนท่ีจะลงทุนมีจำานวนรวม ๑๑๖ โครงการ (B/C ratio เฉล่ีย 

1.25-2.64) และมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเฉล่ียอยู่ในช่วง ๑.๔๙-๓.๗๙ บาท (ข้อมูลน้ี

ยังไม่รวมข้อมูลน้ำาท้ิงท้ายเข่ือนขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ศักยภาพของ

พลังงานน้ำาขนาดเล็กสามารถเสริมไฟฟ้ากระแสหลักได้ เท่ากับ ๓๘๘ ล้านหน่วยต่อปีหรือเท่ากับ

มูลค่า ๘๕๗ ล้านบาทต่อปี ประหยัดการนำาเข้าเช้ือเพลิงถึง ๔๓๐ ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๑ แสนตันต่อปี

การข้ามผ่านอุปสรรคสำาคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การปฏิรูปโครงสร้างการจัดการ

พลังงานอย่างแท้จริง องค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการวางแผนและจัดการพลังงานต้องมีความเป็นอิสระ

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การลดการผูกขาดทางอำานาจและการบริหารพลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพจะทำาให้สามารถเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและลดความยากจนของคนไทย องค์กร

อิสระด้านพลังงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจะทำาให้การวางแผนพลังงาน การออกกฎหมาย

พลังงานหมุนเวียน การใช้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานเพ่ือทดแทน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินสามารถเกิดข้ึนได้จริงและประชาชนเกิดการยอมรับมาก

ข้ึน ท้ังน้ีการเพ่ิมศักยภาพพลังงานหมุนเวียนจะต้องวางแผนในการจัดหาทรัพยากรและความม่ันคง

ทางอาหาร มาตรการการสนับสนุนทางด้านกฎหมาย การสนับสนุนทุนในการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยเพ่ือลดการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 



๔๐ ๔๑

รายงานของ IPCC ฉบับพิเศษเร่ือง “แหล่งพลังงานหมุนเวียนและการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก” ทำาให้พลังงานหมุนเวียนมีความเป็นไปได้และสามารถทำาได้จริงท่ัวโลก โดยทำางาน

ร่วมกับนโยบายด้านพลังงานและนโยบายท่ีไม่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานโดยตรง ท้ังนโยบาย

ด้านเกษตรกรรม คมนาคม การจัดการน้ำา การวางผังเมือง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในขณะเดียวกันแนวคิดพลังงาน

หมุนเวียนในเอเชียกำาลังถูกผลักดันจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียเข้าสู่แนวคิดกระแสหลักเพ่ือให้

พลังงานสะอาดเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นเพ่ือนกับส่ิงแวดล้อม เกิด

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ของเอเชีย (Asia Accelerated Solar En-

ergy Development Fund) อีกท้ังการจัดหาเงินทุนสนับสนุน โดยประเทศกำาลังพัฒนาใน

เอเชียจะต้องปรับปรุงนโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือร่วมสร้างพลังงานสะอาดภายใต้นโยบายท่ีมี
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