
บทความสรุปสําหรับผูบริหาร 

“ความทาทายนี้มีมากมหาศาลจนตองเปลี่ยนระบบที่เราทําการผลิต บริโภค 

และการสงตอพลังงานโดยสิ้นเชิงควบคูกับการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ” 

 

(ภาพ) คนงานกําลังประกอบกังหันภายในโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

เพราะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลอยางมากตอประเทศติดชายฝงทะเลในทวีปเอเซีย 

และการใชพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเปนทางออกหนึ่ง 

 

ผูเชี่ยวชาญลงความเห็นพองกันวาเราตองเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราบริโภคและผลิตพลังงานในทันทีและใหเดิน

หนาเต็มที่ในอีก10 ปขางหนานี้ 

เพื่อจะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากการเกิดวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก1 

ขนาดของความทาทายนี้มันมหาศาลจนตองเปลี่ยนระบบที่เราทําการผลิต บริโภค 

และสงจายพลังงานโดยสิ้นเชิงควบคูกับการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

หลักการหาประการของการปฏิวัติพลังงาน หรือเรียกวา Energy [R]evolution คือ 

• หันมาใชพลังงานหมุนเวียนดวยการใชระบบพลังงานที่กระจายศูนยและมีการขยายเครือขายพลังงาน 

• ใหความเคารพตอขีดจํากัดของธรรมชาติ 

• เลิกใชแหลงพลังงานที่สกปรกและไมยั่งยืน 

• สรางความเสมอภาคในการใชทรัพยากร 

• ปลดปลอยเศรษฐกิจจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล 



 
ระบบการกระจายศูนยพลังงานและความรอนใกลกับผูบริโภคสามารถลดโหลดของเครือขายไฟฟาและยัง
ลดความสูญเสียพลังงานไปกับระบบการสงจาย 
สิ่งที่สําคัญคือการลงทุนทั่วโลกใน”โครงสรางพื้นฐานทางภูมิอากาศ” 
เชนในเครือขายไฟฟาแบบอัจฉริยะและมีการปรับอัตโนมัติเพื่อสงจายพลังงานจากลมนอกชายฝงและแสง
อาทิตยแบบเขมขนที่มีปริมาณสูง 
การพัฒนากลุมเครือขายไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดยอยเพื่อตอบสนองการใชงานของประชาชนในพื้น
ที่หางไกลจะเปนเครื่องมือในการสรางความยั่งยืนของพลังงานไฟฟาแกประชากรทั่วโลกกวาสองพันลานค
นที่ปจจุบันไมมีไฟฟาใช 
 
ความสําเร็จครั้งสําคัญของการปฏิวัติพลังงาน  
ในปค.ศ.2010 การนําพลังงานหมุนเวียนมาใชรอยละ 26.7 
ของความตองการพลังงานหลักในภูมิภาคอาเซียน 
แหลงที่มาของพลังงานหมุนเวียนเหลานั้นไดแกพลังงานชีวมวล พลังงานใตพิภพ และพลังงานน้ํา 
พลังงานชีวมวลเกือบทั้งหมดเปนชีวมวลแบบดั้งเดิมสําหรับการหุงตม พลังงานหมุนเวียนนับเปนรอยละ 14 
ของการผลิตไฟฟา สวนที่เหลืออีกรอยละ 73 ไดมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  
การปฏิวัติพลังงานไดอธิบายถึงแบบจําลองแนวทางในการพัฒนาแหลงพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อใหบรรลุเปาห
มายการลดคารบอนไดออกไซดและการเลิกใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ผลลัพทของการใชแบบจําลองสถานการณการปฏิวัติพลังงาน จะสําเร็จไดดวยมาตรการดังนี้ 
 

อางอิง 

1 IPCC – SPECIAL REPORT RENEWABLES, CHAPTER 1, MAY 2011 
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ลดความตองการใชพลังงาน การคาดการณความตองการใชพลังงานของกลุมประเทศอาเซียน 10 
ประเทศคํานวนจากการเติบโตของประชากรโดยรวม อัตราการเติบโตดานมวลรวม 
และอัตราความตองการใชพลังงาน ภายใตสถานการณจําลองอางอิง(reference scenario) 
ความตองการพลังงานขั้นสุดทายจะเพิ่มขึ้นรอยละ 115 จากปจจุบันที่ 14,819เปตาจูลสตอป (PJ/a) 
ไปเปน 31,875 เปตาจูลสตอป(PJ/a)ภายในปค.ศ. 2050 
แตในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
ความตองการพลังงานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวามากคือเพียงรอยละ 23 เทานั้นหรือเพียง 18,190 
เปตาจูลสตอป(PJ/a)ภายในปค.ศ.2050 
 
ควบคุมความตองการพลังงาน สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
เนื่องดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และการปรับเปลี่ยนภาคขนสงมาใชไฟฟาแทนน้ํามัน 
จะสงผลใหความตองการใชไฟฟาทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ภาคบริการ ตลอดจนภาคขนสง 
ความตองการใชไฟฟาโดยรวมจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 605 เทอราวัตตชั่วโมงตอป  (TWh/a) ไปเปน 2,275 
เทอราวัตตชั่วโมงตอป  TWh/aภายในปค.ศ.2050 
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะสมมุติฐานอางอิงแลว 
มาตรการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคบริการจะลดการผลิตไฟฟาไปไดถึง 
1,080 เทอราวัตตชั่วโมงตอป  (TWh/a) 
การประหยัดระดับนี้สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานที่สุดเทาที่จะทําไดในทุ
กภาคสวน 
 
ลดความตองการพลังงานสําหรับการใหความรอนหรือความเย็นภายในอาคาร 
การประหยัดพลังงานภายในอาคารทั้งหลายสามารถทําไดมากกวาภาคอื่นๆ 
ภายใตสถานการณการจําลองการปฏิวัติพลังงาน 
ความตองการพลังงานเพื่อสรางความรอนหรือความเย็นจะเพิ่มสูงขึ้นไปจนถึงป 2030 
แตจะคงที่ไปเรื่อยๆหลังจากนั้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณจําลองอางอิงแลวจะสามารถประหยัดการใชพลังงานไดถึง 
3,374เปตาจูลสตอป (PJ/a) ภายในปค.ศ.2050 
เราจะสามารถใชชีวิตอยางสุขสบายและสะดวกเหมือนเดิมหากมีการปรับปรุงอาคารที่อยูอาศัยเดิมใหมีปร
ะสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน 
สวนอาคารใหมก็ตองไดมาตรฐานการใชพลังงานต่ําและลดความรอนแบบไมใชพลังงาน (passive 
climatisation) กอปรกับการใชระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
 
การผลิตไฟฟา 
การพัฒนาภาคการผลิตไฟฟาจะมีลักษณะที่เปนการเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มขึ้นขอ
งสัดสวนกําลังไฟฟาที่มาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 
ทั้งสองสิ่งนี้จะทดแทนการผลิตไฟฟาจากพลังงานปรมาณูที่ตองเลิกไปในสถานการณการจําลองภายใตกา



รปฏิวัติพลังงาน และมีการลดจํานวนโรงไฟฟาพลังงานฟอสซิลที่เคยจําเปนตอความมั่นคงของกําลังไฟฟา 
ภายในป 2050 รอยละ 92 
ของกําลังไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดในอาเซียนจะมาจากพลังงานหมุนเวียน 
ทั้งนี้พลังงานหมุนเวียนชนิด”ใหม”ในภูมิภาค ไดแกพลังงานลม พลังงานใตพิภพ 
และพลังงานแสงอาทิตยจะมีอัตราสวนสูงถึงรอยละ 70 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด อนึ่ง 
ในปค.ศ.2020 มีการคาดการณไววาสัดสวนพลังงานหมุนเวียนจะอยูที่รอยละ 29 
และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 ภายในปค.ศ. 2030 
สวนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนจะมีกําลังผลิตไฟฟารวม 427กิกะวัตตในปค.ศ. 2030 
และเพิ่มเปน 1,184 กิกะวัตตในปค.ศ. 2050 
 
ตนทุนการผลิตไฟฟาในอนาคต สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน	  
พบวาการใชเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
จะมีตนทุนในอนาคตที่สูงกวาสถานการณจําลองอางอิงจากนี้ไปจนถึงปค.ศ. 2020 
แตทวาจะมีความแตกตางกันนอยกวา 0.8 เซ็นตดอลลาสหรัฐฯตอกิโลวัตตชั่วโมง(US$ct/kWh) 
จนถึงปค.ศ. 2020 
เนื่องดวยราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แพงและการกอคารบอนไดออกไซดจากการผลิตไฟฟาที่นอยลง  
ตนทุนการผลิตไฟฟาภายใตสถานการณจําลองแบบการปฏิวัติพลังงานจะมีตนทุนที่ต่ําลงตั้งแตปค
.ศ.2030เปนตนไป และภายในปค.ศ. 2050 จะถูกกวาสถานการณอางอิง โดยอยูที่ 7.5 
เซ็นตดอลลาสหรัฐฯตอกิโลวัตตชั่วโมง(US$ct/kWh) 
 
คาไฟฟาในอนาคต ภายใตสถานการณจําลองอางอิง ความตองการใชไฟฟาและราคาน้ํามันที่พุงสูงขึ้น 
กอปรกับคาใชจายในการควบคุมปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดจะสงผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาจา
กปละ 96 พันลานเหรียญสหรัฐตอปในวันนี้ทะยานขึ้นไปเปน 555 พันลานเหรียญสหรัฐฯในป 2050 
แตในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานจะเปนเพียง 327พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
ไมเพียงจะสอดคลองกับเปาหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของอาเซียนแตยังชวยสรางเสถียร
ภาพตนทุนพลังงานและผอนคลายภาระทางเศรษฐกิจแกสังคม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและปรับเปลี่ยนแหลงพลังงานเปนพลังงานหมุนเวียนยังชวยลดตนทุ
นการผลิตไฟฟาไดในระยะยาวมากกวารอยละ 41 เมื่อเทียบกับสถานการณจําลองอางอิง 
 
การลงทุนดานการผลิตไฟฟาในอนาคต 
สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานจะเปนไปไดตองอาศัยการลงทุนมูลคา 2,752 
พันลานเหรียญสหรัฐ 
ซึ่งในตัวเลขนี้รวมถึงการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโรงไฟฟาตามอายุการใชงานคิดเปนมูลคาประมาณ 
67.1พันลานเหรียญสหรัฐฯตอป หรือมากกวาสถานการณจําลองอางอิงประมาณ 1,470 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ (สถานการณจําลองอางอิงจะมรีาคาอยูที่ 1,282 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 
ทั้งนี้ภายใตสถานการจําลองอางอิงการลงทุนในโรงไฟฟาแบบดั้งเดิมจะมีสัดสวนเกือบรอยละ 59 



และที่เหลืออีกรอยละ 41 เปนพลังงานหมุนเวียนไปจนถึงป 2050 
ทวาหากเปนในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานแลวภูมิภาคอาเซียนจะปรับไปลง
ทุนและใชพลังงานหมุนเวียนถึงรอยละ 90 และจวบจนถึงป 2030 
การลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคพลังงานจะมุงเนนแตโรงไฟฟาพลังกาซธรรมชาติเทานั้น 
 
การลดคาเชื้อเพลิง 
เนื่องพลังงานหมุนเวียนไมมีราคาตนทุนจึงสามารถลดคาเชื้อเพลิงในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิ
วัติพลังงานไดรวม 2,698 พันลานเหรียญสหรัฐฯจวบจนถึงป2050 หรือ 69.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
ดังนั้นจํานวนเมด็เงินรวมที่ประหยัดไปไดจึงมากกวามูลคาการลงทุนขั้นตนถึงเกือบสองเทาเมื่อเทียบกับสถ
านการจําลองอางอิง แหลงพลังงานหมุนเวียนจะไมมีตนทุนราคาเชื้อเพลิงแมจะเลยป 2050ไปแลว 
ในขณะที่คาใชจายสําหรับถานหินและกาซจะยังคงเปนภาระที่หนักสําหรับแตละประเทศที่ยังเดินหนาใชเชื้
อเพลิงดังกลาวตอไป 
 
กําลังไฟฟาสําหรับการปรับอากาศและความรอน 

ในทุกวันนี้พลังงานหมุนเวียนจะสามารถตอบสนองการใชพลังงานเพื่อการปรับอากาศถึงรอยละ 47 

โดยที่สัดสวนหลักมาจากพลังงานชีวมวล 

ทั้งนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับอากาศและความรอนจากพลังงานหมุนเวียน(ยกตัวอยางเชนระบบปรั

บอากาศพลังงานแสงอาทิตย)จําเปนตองใชอุปกรณเสริมเฉพาะทาง 

ในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 

พลังงานหมุนเวียนจะตอบสนองความตองการความรอนไดถึงรอยละ 52 ในภูมิภาคอาเซียนในป 

2030 และเพิ่มเปนรอยละ 78 ในป 2050 

มาตรการประหยัดพลังงานจะชวยลดความตองการพลังงานเพื่อการทําความรอนและการปรับอากาศไดรอ

ยละ 28 ในป 2050 (เมื่อเทียบกับสถานการณจําลองอางอิง) 

ถึงแมการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับชีวิตความเปนอยูจะสูงขึ้นก็ตาม 

ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการใชอุปกรณรวมแสงอาทิตย พลังงานใตพิภพ(รวมทั้งปมความรอน) 

รวมไปถึงไฟฟาและไฮโดรเจนจากแหลงพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใชระบบที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลม

ากขึ้น 

การเปลี่ยนจากการใชถานหินและน้ํามันไปเปนกาซธรรมชาติในการใชงานแบบดั้งเดิมก็ยังสงผลใหลดการ

ปลอยคารบอนไดออกไซดไปไดอีก   

 

ปฏิวัติพลังงาน วิสัยทัศนพลังงานที่ยั่งยืนของอาเซียน 

การลงทุนในภาคความรอนและปรับอากาศ 
เทคโนโลยีการผลิตความรอนจากพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายและแตกตาง 



ตั้งแตเตาอบพลังชีวมวลและแผงเก็บพลังแสงอาทิตยที่ธรรมดาไปจนถึงระบบพลังงานจากใตพิภพที่สลับซั
บซอนและระบบปรับอากาศพลังแสงอาทิตย ในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
ไดประเมินความตองการลงทุนในเทคโนโลยีความรอนจากพลังงานหมุนเวียนไวที่ประมาณ 1,258 
พันลานเหรียญสหรัฐฯจนถึงป 2050 (รวมทั้งการลงทุนในการปรับปรุงโรงไฟฟาตลอดอายุการใชงาน) 
หรือเฉลี่ยประมาณ 31 พันลานเหรียญสหรัฐฯตอป  
 
การจางงานในภาคพลังงานในอนาคต การจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
พบวาตําแหนงงานในภาคพลังงานของอาเซียนจะมีมากกวาในทุกขั้นตอน เมื่อป 2010 
ภาคพลังงานมีการจางงาน 1.1 ลานตําแหนง ในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงาน 
เนื่องดวยมีการเติบโตที่สูงในดานพลังงานหมุนเวียนอัตราการจางงานจะเพิ่มขึ้น 238,000 
ตําแหนง(21%) เปน 1.4 ลานตําแหนงในป 2015 
ในขณะที่การจางงานภาคพลังงานจะลดลงในสถานการณจําลองอางอิงในชวงเวลาเดียวกัน หลังจากป 
2015 
อัตราจางงานในทั้งสองสถานการณจําลองจะลดลงสะทอนใหเห็นถึงความตองการแรงงานที่ลดลงเมื่อควา
มมั่งคั่งในภูมิภาคสูงขึ้น 
ทั้งนี้การลดลงของอัตราจางงานในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานจะชดเชยโดยการเติบโ
ตของพลังงานหมุนเวียน   ในป 2020สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานจะมีการจางงาน 
1.3ลานคน และในสถานการณจําลองอางอิงจะมี 1 ลานตําแหนง ถัดไปในป 
2030สถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานจะมีการจางงาน 1.1 ลานคน 
และในสถานการณจําลองอางอิงจะมี 0.9 ลานตําแหนง 
 
การคมนาคม เนื่องดวยการเติบโตของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจมวลรวม 
และชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 
ความตองการพลังงานในภาคคมนาคมจึงคาดวาจะขยายตัวในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพ
ลังงานประมาณรอยละ 13 เปน 4,411 เปตราจูลสตอป (PJ/a) ในป 2050  หรือมากกวาปจจบัน 480 
เปตราจูลสตอป (PJ/a) (ปจจุบันอยูที่ 3,891 เปตราจูลสตอป) แตทวาในป 2050 
มาตรการประหยัดพลังงานและการปรับลดการใชพลังงานจะชวยลดพลังงานไดรอยละ 55 
เมื่อเทียบกับสถานการณจําลองอางอิง (9,788 เปตราจูลสตอป) 
รถไฟที่ใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงานสูงทั้งแบบไฮบริด ปลั๊ก-อินไฮบริด 
และแบตเตอรี่ไฟฟาจะชวยใหประหยัดขึ้นมาก ภายในป 2030 
ในสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานภาคขนสงจะใชกําลังไฟฟารอยละ 10 
ของความตองการภาคคมนาคมทั้งหมดและเพิ่มเปนรอยละ 27 ในป 2050    
 
การบริโภคพลังงานขั้นพื้นฐาน 
ภายใตสถานการณการจําลองภายใตการปฏิวัติพลังงานความตองการพลังงานขั้นพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นรอยล
ะ 22 จาก 23,227 เปตราจูลสตอป (PJ/a) เปน 28,302 เปตราจูลสตอป (PJ/a) 



เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณจําลองอางอิงแลวความตองการพลังงานขั้นพื้นฐานลดลงรอยละ 43 ในป 
2050 (จาก 49,621 เปตราจูลสตอป (PJ/a)) 
 
พัฒนาการของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ภายใตสถานการณจําลองอางอิงภูมิภาคอาเซียนจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นรอยละ 144 
ระหวางป 2010 ถึง 2050 แตภายใตสถานการณการจําลองแบบการปฏิวัติพลังงานจะลดลงจาก 
1,164 ลานตันในป 2010 เปน 296 ลานตันในป 2050 
โดยที่คาเฉลี่ยตอประชากรหนึ่งคนจะลดลงจาก 2.0ตัน เปน 0.4ตัน 
และถึงแมจะปลอดการใชพลังงานนิวเคลียรและมีความตองการพลังงานมากขึ้นการปลอยกาซคาร
บอนไดออกไซดในภาคไฟฟาจะลดลง 
สวนในระยะยาวการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในยานพาหนะก็จ
ะชวยลดการปลอยกาซในภาคคมนาคมลงดวย 
ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากที่สุดถึงรอยละ 39 ของทุกภาคสวนในป 2050 
จะยังเปนภาคที่ปลอยกาซมากที่สุด แตหากเทียบกับป 1990 
แลวอาเซียนจะยังปลอยกาซคารบอนไดออกไซดนอยลงรอยละ 26 เมื่อถึงป 2050 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
เพื่อการทําใหการปฏิวัติพลังงานเกิดขึ้นจริงและลดผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโ
ลก กรีนพีซและ Global Wind Energy Council (GWEC) 
จึงเรียกรองใหมีการใชนโยบายและการปฏิวตัิในภาคพลังงานดังนี้ 
 
1. เลิกการสนับสนุนกองทุนเงินชดเชยสําหรับการบริโภคและผลิตพลังงานฟอสซิลเพราะการชดเชยเ

หลานี้ใหประโยชนกับคนรวยในสังคมมากกวาคนจน 
นอกจากนี้ยังสรางความเทาเทียมกันทางการตลาดเมื่อเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสามารถแขงขั
นไดกับพลังงานชนิดอื่น 
เปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งดวยที่จะตองพิจารณาถึงผลประโยชนภายนอกและตนทุนของเทคโ
นโลยีพลังงานทุกชนิดจึงจะสามารถเปดโปงความ”ถูก”ของถานหินและเผยความจริงในเรื่องพลังง
านหมุนเวียนที่เชื่อกันวา “แพง” 

 
2. ใหแนใจวาการสนับสนุนทุนดานพลังงานหมุนเวียนไมเปนการผลักภาระทางการเงินไปยังครัวเรือน

ที่ยากจนที่สุด 
การสรางนโยบายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคการพัฒนาพลังงานระดับชาติจะชวยลดผลกระทบใน
สวนนี้ได 

 
3. จัดอันดับการใชพลังงานหมุนเวียนสวนทองถิ่นเปนเรื่องเรงดวนกวาสวนอื่นเพื่อพลักดันการมีไฟฟา

ใชในพื้นที่หางไกลและบรรลุถึงวัตถุประสงคทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 



4. ใหมีการรับประกันวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจะสามารถเขาถึงโครงขายสายสงไฟฟา
เปนลําดับแรกกอนแหลงพลังงานอื่น 

 
5. ควรใหมีการสรางนโยบายพลังงานหมุนเวียนที่คาดการณไดและสอดคลองกันกับกรอบนโยบายพ

ลังงานในภูมิภาค 
การกําหนดเชนนี้จะเปนการสงสัญญาณที่ดีดานความมั่นคงของระบบสนับสนุนพลังงานหมุนเวีย
นไปยังนักลงทุน 
ความสําเร็จของการทําใหพลังงานหมุนเวียนติดตลาดไดขึ้นอยูกับการออกแบบและใชงานมากกว
าการใชเงินสนับสนุน ในอีกดานหนึ่งการมีนโยบายของรัฐรับซื้อพลังงานระยะยาวหรือเรียกวา 
Feed-in Tariff 
ในประเทศอาเซียนจะชวยกระตุนภาคพลังงานหมุนเวียนในประเทศที่ยังจําเปนตองหาหลักประกัน
ทางการเงินและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลว 

 
6. การออกแบบนโยบายพลังงานหมุนเวียนและนโยบายรับมือวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา

ศโลกที่สงเสริมซึ่งกันและกันจะชวยใหการลงทุนเพื่อกูวิกฤติสภาพภูมิอากาศโลกไดประโยชนสูงสุ
ด 
นโยบายพลังงานหมุนเวียนผนวกกับนโยบายกูวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะสาม
ารถเปนตัวขับเคลื่อนแผนรับมือภัยภิบัติของแตละชาติอาเซียนในสวนที่ระบุถึงความมุงมั่นที่จะลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 
และเนื่องดวยนโยบายพลังงานหมุนเวียนสงผลใหมีการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด 
(ซึ่งแมจะเปนเรื่องสมัครใจ 
แตก็สามารถวัดผลได)จึงเปนแรงจูงใจอีกประการหนึ่งในการเจรจาดานวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภ
าพภูมิอากาศระดับโลกที่มีกันอยู 

 
7. ใหกําหนดใชมาตรฐานการประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด 

อาคารและยานพาหนะทุกชนิด 

# # # 


