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การประเมนิภาคพลงังานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

 
 

ประเทศไทย 

เกรด: D+ 
ประเด็นส าคญั : 

1. ก๊าซธรรมชาติมีความเก่ียวขอ้งอยา่งแนบแน่นกบัรัฐบาลและชนชั้นน า จึงยากท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคตอนั
ใกล ้ 

2. การลงทุนขนาดใหญ่ในพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมถูกลดทอนการลงทุน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
และระบบสายส่งไฟฟ้าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

3. มากกวา่ร้อยละ 12 เป็นไฟฟ้าน าเขา้และโครงการพลงังานขา้มพรมแดนท าใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางพลงังานของ
ภูมิภาค1 

4. ภาคเอกชนมีความต่ืนตวัในตลาดพลงังาน แต่โครงการต่างๆ มีแนวโนม้เป็นโครงการขนาดเลก็ 
 
 
                                                
1 “Statistical Data.” Electricity Generating Authority of Thailand, www.egat.co.th/en/information/statistical-data?view=article. 



 

ภาพรวมของประเทศไทย 
 
การเปลีย่นผ่านทางพลงังาน - แย่ 
ในปี 2558 มติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) ส่งผลเสียอยา่งยิง่ต่ออุตสาหกรรมพลงังาน เช่นเดียวกบัประกาศของ
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ในปี 2559 ท่ีจ  ากดัไม่ใหโ้ครงการพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละลมท่ีเกิดข้ึนใหม่
เช่ือมต่อเขา้กบัสายส่ง2 การบิดเบือนในเชิงนโยบายไดท้ าลายแรงจูงใจของนกัลงทุนจากการเผชิญความเส่ียงโดยปราศจาก
สนบัสนุนและเงินค ้าประกนัในระยะยาว 
 
การวางแผนพลงังาน - พอใช้ 
กระทรวงพลงังานมีโครงการสนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีนหลายอยา่ง เช่น นโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน
(FiTs) โครงการประมูล และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน อยา่งไรก็ตามโครงการดงักล่าวมีความโปร่งใสนอ้ยเก่ียวกบัการก าหนด
ราคาและโควตาของโปรแกรมต่าง ๆ เป้าหมายใหญ่ในการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนท่ีไม่รวมเข่ือนผลิตไฟฟ้าอยูท่ี่ร้อยละ 30 ภายใน
ปี 2579 ก าลงัถูกกลืนโดยเป้าหมายในระยะสั้นท่ีเพ่ิมสดัส่วนเช้ือเพลิงฟอสซิลใหเ้ป็นพลงังานหลกัในแผนพฒันาก าลงัการผลิต
ไฟฟ้า (PDP) 
 
การตอบสนองกบั โควดิ-19 - แย่ 
ไม่มีการกล่าวถึงการส่งเสริมพลงังานแสงอาทิตย/์และลมในฐานะแผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืและเป็นธรรมหลงัโควดิ-19 
 
เป้าหมายจากแบบจ าลองพลงังาน 

 
 
กรณีท่ีดีท่ีสุดของพลงังานหมุนเวยีน 
ร้อยละของความเป็นไปไดข้องพลงังานหมุนเวยีนในปี 2573 - 29 
เป้าหมายพลงังานแสงอาทิตย ์- 12.6 กิกะวตัต ์
เป้าหมายพลงังานลม - 3.7 กิกะวตัต ์
 

                                                
2 “Annual Report 2016.” Thailand Energy Regulatory Commission, 2016, www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/annual 

report/Annual Report- ERC 2016.pdf. 



 

(สถานการณ์ปกติ) 
แผนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน - 1.3 กิกะวตัต ์
 
ข้อเสนอหลกั  

1. เช้ือเพลิงฟอสซิล: ก าหนดนโยบายลดการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติโดยเร่ิมจากปี  2563 
2. เป้าหมายท่ีสูงส่ง : แมจ้ะมีความลม้เหลวในการบรรลเุป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนภายในปี  2573 ควรตั้งเป้าหมาย

พลงังานหมุนเวยีนใหมี้สดัส่วนร้อยละ 50 ในปี 2573  
3. แสงอาทิตย/์ลม: ปรับปรุงการพฒันาการตลาด โดยเฉพาะการสนบัสนุนและรับประกนัท่ีมีความชดัเจนในระยะยาว   

 
การบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศา? : เป็นไปไดห้ากด าเนินการตามขอ้เสนอ 
 
ภาพรวมของประเทศไทย 
ประเทศไทยพยามยามกา้วข้ึนมาเป็นศูนยก์ลางการคา้พลงังานของภูมิภาค โดยยอมใหป้ระเทศอ่ืนสามารถใชส้ายส่งเพ่ือซ้ือขาย
ไฟฟ้าระหวา่งประเทศได ้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 ประเทศไทยเองก็น าเขา้ไฟฟ้ามากกวา่ร้อยละ 12 ของก าลงัการผลิต
ภายในประเทศ 3  ก๊าซธรรมชาติคือประเด็นส าคญัของประเทศไทยโดยร้อยละ 51 เป็นของกระทรวงการคลงั และบริษทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน): (PTT plc) ก็เป็นผูเ้ล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ี บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)เป็นผูค้วบคุมระบบท่อส่งก๊าซ 
และมีพอร์ตการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานฟอสซิลหลายอยา่ง แมว้า่ประเทศเพ่ือนบา้นจะขยายโครงการเข่ือนขนาดใหญ่ผลิต
กระแสไฟฟ้า แต่โครงการเข่ือนผลิตไฟฟ้าในไทยถูกต่อตา้นจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ ส่งผลใหมี้การยกเลิกโครงการเข่ือน
ผลิตไฟฟ้าในประเทศหลายแห่ง ส่ิงท่ียอ้นแยง้คือบริษทัและนกัลงทุนจากประเทศไทยกลบัไปแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศ
เพ่ือนบา้น เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา ในการลงทุนในโครงการเข่ือนขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้า
เช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือการบริโภคและการคา้ของประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คือผูค้วบคุมระบบโดย
ใหค้วามส าคญักบัถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แมว้า่ กฟผ. สนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีน แต่ยงัคงใหข้อ้มูลท่ีเป็นมายาคติวา่
พลงังานหมุนเวยีนเป็นไดเ้พียงส่วนเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน อนัเป็นมายาคติวา่ดว้ยโรงไฟฟ้าหลกัท่ีผลิตไฟฟ้าต่อเน่ือง4  
 
ประเดน็หลกั 
  
ก๊าซธรรมชาตเิป็นใหญ่ 
ถึงแมจ้ะมีความหวงัส าหรับพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม แต่แผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า (PDP)ไดก้ลบัมาให้
ความส าคญักบัก๊าซธรรมชาติโดยมีแผนสร้างโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซขนาดใหญ่จ านวนมาก  ก๊าซธรรมชาติถูกน าเสนอต่อ

                                                
3 “Statistical Data.” Electricity Generating Authority of Thailand, www.egat.co.th/en/information/statistical-data?view=article. 

4  “Why Does the South of Thailand Need Coal-Fired Power Plants?” Electricity Generating Authority of Thailand, 

www.egat.co.th/en/news-announcement/egat-reasons-why/why-does-the-south-of-thailand-need-coal-fired-power-plants. 



 

สาธารณชนวา่เป็นแหล่งพลงังานท่ีปลอดภยัและลดมลพิษ จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างแรงขบัเคล่ือนเพ่ือลดความส าคญัของก๊าซ
ธรรมชาติลงในขณะน้ี5 

 
อุปสรรคในการเพิม่พลงังานแสงอาทติย์ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ประกาศของ กพช. และกกพ. เก่ียวกบัการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมจะตอ้งมีการแกไ้ข
กลไกราคาท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์ฟาร์มและฟาร์มกงัหนัลม และจะตอ้งถูกก าหนดโดย
ปราศจากโควตา หรือขอ้จ ากดัเพ่ือการพฒันา    
 
ภาคเอกชนมุ่งการลงทุนไปที ่SPPs and VSPPs 
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ซ่ึงมีขนาดไม่เกิน 90 เมกะวตัต(์SPP) และโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มากซ่ึงมีขนาดไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์(VSPP)คือ
ช่องทางท่ีเปิดตลาดพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมใหก้บัภาคเอกชน ซ่ึงไดช่้วยพฒันาพลงังานหมุนเวยีนในภูมิภาค6 เห็นไดช้ดัวา่
ช่องทางท่ีเปิดใหน้ี้ถูกจ ากดัลงมาก เน่ืองจากระบบสายส่งใหค้วามส าคญักบัโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และเข่ือนขนาดใหญ่ 
 
รายละเอียดแบบจ าลองพลงังาน  
สถานการณ์ทีเ่ป็นไปตามปกต ิ

●  แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของระบบพลงังาน ดว้ยการเพ่ิมก าลงั
ผลิตภายในประเทศจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (13 กิกะวตัต)์ ถ่านหิน (1.7 กิกะวตัต)์ และโคเจนเนอเรชนั (2 กิ
กะวตัต)์ และเป้าหมายการเพ่ิมพลงังานแสงอาทิตยอี์ก 15.6 กิกะวตัต ์ท่ีรวมถึงโซลาร์รูฟท็อป 

●  อตัราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Capacity factors) จากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมบนฝ่ังถูกประเมินไวท่ี้ร้อยละ 
28 และ 18 ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Capacity factors) โดยเฉล่ียของเข่ือนผลิตไฟฟ้า 
ค านวณจากขอ้มูลการผลิตไฟฟ้าในปี 2561 

 
 
สถานการณ์ทีด่ทีีสุ่ดส าหรับพลงังานหมุนเวยีน 

                                                
5 Wiriyapong, Nareerat. “Power Shift.” Bangkok Post, 9 Mar. 2020, www.bangkokpost.com/business/1874634/power-shift. 

6  “Renewable Energy Snapshot: Thailand.” Norton Rose Fulbright, July 2019, 

www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/2f5545da/asia-renewables-snapshot-thailand. 



 

●  สามารถบรรลุเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนท่ีร้อยละ 26 ไดใ้นปี 2573 แต่ยงัก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นใหญ่โดยมีสดัส่วน
มากกวา่ร้อยละ 53 

●  สามารถบรรลุเป้าหมายของพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ 12.6 กิกะวตัตแ์ละพลงังานลมท่ี 3.7 กิกะวตัต ์ไดไ้ม่ยากในบริบท
ความกา้วหนา้ของประเทศไทย แต่ยงัไม่เพียงพอส าหรับเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส ภายในปี 2573 

●  ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดประเมินจากขอ้มูลจากการใชจ้ริงระหวา่งปี  2560 - 2562 และปรับสดัส่วนใหส้อดคลอ้ง
กบัอตัราความตอ้งการสูงสุดและการคาดการณ์การใชพ้ลงังานจากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า( PDP) 2558   

●  คาดการณ์วา่จะการรับช้ือไฟฟ้า 7 กิกะวตัต ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี  2573 

 

 

ประเทศเวยีดนาม 

เกรด: C 
 
ประเดน็หลกั : 

1. การออกแบบและพฒันาตลาดพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมตั้งแต่ปี  2559 ท าใหป้ระเทศเวยีดนามเป็นผูน้ าของภูมิภาค 
2. แมว้า่แนวโนม้ท่ีจะเลิกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินดูเล่ือนลอย แต่แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP)8 จ าเป็นจะตอ้ง

ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีระบุในแผน 
3. ความส าเร็จของพลงังานจากแสงอาทิตยข์องประเทศเวยีดนามถูกกลบดว้ยการใชถ่้านหินเป็นอนัดบัสองของภูมิภาค

รองจากประเทศอินโดนีเซีย 
4. การลดลงของพลงังานหมุนเวยีน และความมัน่คงของระบบสายส่งยงัคงเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีสุด 

 
 
 
 
 



 

สถานการณ์ปัจจบุันของประเทศเวยีดนาม 
 
การเปลีย่นผ่านพลงังาน - พอใช้ 
“ปาฏิหาริยแ์ห่งแสงแดด” ของเวยีดนาม ไดท้ าใหเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ห็นถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีน 
และยทุธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมเพ่ือพลงังานหมุนเวยีน ซ่ึงเวยีดนามคือบา้นเกิดของแผงโซลาร์ทัว่โลกมากถึงร้อยละ 77 
ประเทศน้ียงัเอาชนะเวลาและค่าใชจ่้ายประเมินของภูมิภาคดว้ยการพฒันาพลงังานลมนอกชายฝ่ังอีกดว้ย สาเหตุหน่ึงของการ
พฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมเน่ืองดว้ยเวยีดนามจะตอ้งน าเขา้ถ่านหินทั้งหมด ท าใหพ้ลงังานจากถ่านหินมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 
และความทา้ทายของเวยีดนามคือ จะตอ้งหยดุแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพ่ือไม่ใหน้ าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ีย
ของโลกอีก 1.5 องศาเซลเซียส เวยีดนามเป็นผูใ้ชถ่้านหินหน่ึงในสองรายใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค8 

 

การวางแผนพลงังาน - ดี 
น่ีคือแบบจ าลองตน้แบบของภูมิภาค ไม่วา่จะเป็นความเร็วในการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยใ์นระดบัเพื่อการใชง้าน การหา
แหล่งทุนในภูมิภาค การขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญจากภายในและภายนอก และการเร่งมือท าแผนงานสู่พลงังานแสงอาทิตย์
ภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ส่ิงน้ีไดน้ าไปสู่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลลเ์ป็นจ านวนมากในเวลาต่อมา แต่ยงัคงมีการถกเถียงระหวา่ง
ผูส้นบัสนุนทางการเงินและหน่วยงานไฟฟ้าของรัฐ (ENV) ถึงความเส่ียงในการลงทุนและการเส่ือมสภาพ 
 
 
การตอบสนองกบั โควดิ-19 - ย ำ่แย่ 
ไม่มีการกล่าวถึงการส่งเสริมพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมในฐานะเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคมบนพ้ืนฐานของส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีและเป็นธรรม” หลงัโควดิ-19 
 
เป้าหมายตามแบบจ าลองพลงังาน 

 

                                                
7 “Vietnam Solar Competitive Bidding Strategy and Framework.” World Bank, documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/949491579274083006/vietnam-solar-competitive-bidding-strategy-and-framework. 
 
8 “Global Coal Plant Tracker.” End Coal, endcoal.org/global-coal-plant-tracker/. 



 

กรณีทีด่ทีีสุ่ดของพลงังานหมุนเวยีน 
ร้อยละของพลงังานหมุนเวยีน - 54 
เป้าหมายพลงังานแสงอาทติย์ - 50.0 กิกะวตัต ์
เป้าหมายพลงังานลม - 17.1 กิกะวตัต ์
 
สถานการณ์ปกติ 
แผนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหิน  24.4 - 29.7 กิกะวตัต ์
 
ข้อเสนอหลกั  
1. เช้ือเพลิงฟอสซิล: ก าหนดนโยบายลดการพ่ึงพาพลงังานจากถ่านหินและก๊าซโดยเร่ิมจากปี 2563 
2. เป้าหมายท่ีสูงส่ง: เพ่ิมเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนไวท่ี้ร้อยละ 50 ในปี 2573  
3. พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม: การปรับปรุงการพฒันาสายส่ง โดยเฉพาะการจ ากดัปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้า 
 
การบรรลุเป้าหมาย 1.5 องศา? : เป็นไปไดห้ากด าเนินการตามขอ้เสนอ 
 
ภาพรวมของประเทศ 
เวยีดนามก าลงัเดินหนา้อยา่งรวดเร็วท าใหแ้ผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP8) ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาจากผูส้นบัสนุน นกั
ลงทุน และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) มีความเป็นไปไดท่ี้จะตั้งเป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนใหสู้งข้ึนในปี  2573 แต่คาด
วา่จะนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 นอกจากนั้น คาดวา่สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าโดยตรง (DPPA) จะเกิดข้ึนในปีน้ี ซ่ึงเป็นโครงการแรกของ
ภูมิภาค9 แมว้า่ทั้งหมดน้ีอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะหกัลา้งกบัการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีมีสดัส่วนสูงมากและยงัคงเป็นแหล่ง
พลงังานหลกั การต่อสูร้ะหวา่งโรงไฟฟ้าของรัฐ เช้ือเพลิงฟอสซิล และบริษทัเหมือง ดูมีท่าทีท่ีดีข้ึนต่อโครงการจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละลม นายกรัฐมนตรีคนต่อมาไดอ้อกความเห็นถึงความจ าเป็นในการจ ากดัการใชถ่้านหิน และยนืยนัการคุม้ครอง
โครงการพลงังานในต่างประเทศ และในระหวา่งการเขียนรายงานฉบบัน้ี แผนการจ ากดัโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ปรากฎข้ึนในส่ือ
ก่อนการประกาศแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าPDP8 10111213  ส่ิงท่ีไม่ชดัเจนคือก๊าซธรรมชาติจะเขา้มาแทนท่ีมากเพียงใด เวยีดนาม
จะตอ้งยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกนักบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน มิฉะนั้นจะกลายเป็นการลวงโลกแทน
การเป็นผูน้ าของภูมิภาค     
 
                                                
9  “Vietnam Offshore Wind: Where to from Here?” Linklaters, Allens, May 2020, 

www.allens.com.au/globalassets/pdfs/insights/linklaters-insights/linklaters-insight_vietnam-offshore-wind-report-may20.pdf. 

10 Pham, Linh. “Vietnam's Imported Coal Doubles to 32 Million Tons in 2019.” Hanoi Times, 3 Jan. 2020, hanoitimes.vn/vietnams-

imported-coal-doubles-to-32-million-tons-in-2019-300685.html. 
11  Ha, Tim. “Vietnam Considers Scrapping Half of Coal Power Plant Pipeline in Favour of Gas and Renewables.” Eco-Business, 28 

July 2020, www.eco-business.com/news/vietnam-considers-scrapping-half-of-coal-power-plant-pipeline-in-favour-of-gas-and-
renewables. 
12 “Vietnam to Stop New Coal-Fired Thermal Power Projects in 2020-2030.” The Saigon Times, 15 Aug. 2020, 

english.thesaigontimes.vn/78074/vietnam-to-stop-new-coal-fired-thermal-power-projects-in-2020-2030.html. 
13 “New Regulation Tightens Vietnam Sovereign Guarantees.” Allen &amp; Overy, 21 Mar. 2017, www.allenovery.com/en-

gb/global/news-and-insights/publications/new-regulation-tightens-vietnam-sovereign-guarantees. 

http://www.eco-business.com/news/vietnam-considers-scrapping-half-of-coal-power-plant-pipeline-in-favour-of-gas-and-renewables
http://www.eco-business.com/news/vietnam-considers-scrapping-half-of-coal-power-plant-pipeline-in-favour-of-gas-and-renewables


 

ประเดน็หลกั : 
FiTs และการตั้งราคา 
ประเทศเวยีดนามเร่ิมตน้ดว้ยการให ้FiT ท่ีสูงมากอยูท่ี่ 9.35 เซนตอ่กิโลวตัตช์ัว่โมง เพ่ือกระตุ้ ุ นการพฒันาตลาด และภายหลงั
ลดลงมาอยูท่ี่ 7.09 เซนต่อกิโลวตัตช์ัว่โมง 14 ระบบในปัจจุบนัจะส้ินสุดลงในเดือนธนัวาคม และยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่จะเป็น
อยา่งไรต่อไป 
 
เหย่ือของความส าเร็จ 
การเติบโตท่ีผา่นมาน าไปสู่การเร่งใหเ้กิดโครงการพลงังานแสงอาทิตยม์ากมายดว้ยความเร่งรีบก่อนปี 2564 ซ่ึงหากมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย และการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มากเกินไปในเวยีดนามใตจ้ะน าไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของการ
เช่ือมต่อ น่ีจะน าไปสู่ความกงัวลอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อการถดถอยของโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์หม่ ๆ ซ่ึงจะลด
แรงจูงใจต่อความกา้วหนา้ในอนาคต 
 
 
การจ้างงานจากพลงังานแสงอาทติย์- 
การศึกษาจ านวนมากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พลงังานแสงอาทิตยก่์อใหเ้กิดการจา้งงานในธุรกิจพลงังานหมุนเวยีนมากกวา่ถ่านหิน
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (value chains)15 16อุตสาหกรรมไดย้า้ยท่ีตั้งและขยายตวัไปทัว่ประเทศเวยีดนามเพ่ือสนบัสนุนส่ิงน้ี ท าให้
เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยทุธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมพลงังานหมุนเวยีนท่ีเขม้แขง็ 
 
รายละเอียดแบบจ าลองพลงังาน  
กรณีสถานการณ์ทีด่ าเนินไปตามปกต ิ

●  เราคาดวา่แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP)8 ของประเทศเวยีดนามจะดีข้ึนหลงัจากการประกาศยกเลิกโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคต และเป้าหมายใหม่ของพลงังานแสงอาทิตยใ์นปี 2573 

●  อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งการเขียนรายงานฉบบัน้ี การขยายโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติยงัคงด าเนิน
ไปตามปกติ ตามแบบจ าลองท่ีน าเสนออยูท่ี่น่ี 

●  โครงการเข่ือนผลิตไฟฟ้าจ านวนมากบรรจุอยูใ่นแผนพลงังานหมุนเวยีนของประเทศเวยีดนาม 
 

                                                
14 Cooper, Giles T. “Vietnam's PM Decides to Do Away with Solar FiTs in Favor of Auctions.” Lexology, 22 Nov. 2019, 

www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d678255d-6616-474c-a446-1aa535441c0a. 
15 “New Strategy to Help Vietnam Scale Up and Better Utilize Solar Power.” World Bank, 13 Feb. 2020, 

www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/13/new-strategy-to-help-vietnam-scale-up-and-better-utilize-solar-power. 
16 “Future Skills and Job Creation through Renewable Energy in Vietnam.” Co-Benefits, 18 Oct. 2019, 

www.cobenefits.info/resources/future-skills-and-job-creation-through-renewable-energy-in-vietnam/. 



 

 
 
 
 
สถานการณ์ทีด่ทีีสุ่ดส าหรับพลงังานหมุนเวยีน  
แบบจ าลองพลงังานของประเทศเวยีดนามไดแ้สดงภาพจ าลองท่ีไม่มีการเพ่ิมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นแผนหรือ
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างหลงัปี  2568 แลว้เราท าแบบจ าลองโดยไม่เพ่ิมโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
 

●  ในความเป็นจริง พลงังานลมนอกชายฝ่ังยงัคงมีราคาสูงกวา่พลงังานแสงอาทิตย ์แต่ประเทศเวยีดนามยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาตลาดน้ี เป็นไปไดว้า่เพราะเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

●  นอกเหนือไปจากการพฒันาแผน การไปสู่เป้าหมาย 1.5 องศาเซนเซียสภายในปี  2573 ยงัคงตอ้งใชพ้ลงังานจาก
แสงอาทิตยป์ระมาณ  50 กิกะวตัต ์และจากพลงังานลมอีก 16 กิกะวตัต ์ในเศรษฐกิจท่ีก าลงัเติบโต ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่ง
มากในแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDP)8 

●  เราคาดหวงัการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยแีละระบบกกัเก็บพลงังานในปี 2573 
●   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นหลักในระดับภูมิภาค 
วกิฤตโควดิ-19 

วกิฤตโควดิ-19 ไดส้ร้างความป่ันป่วนใหก้บัระบบพลงังาน ซ่ึงส่งผลกระทบสะเทือนต่อการเปล่ียนผา่นทางพลงังาน : 

●  ภาวะถดถอยและเศรษฐกิจตกต ่าเป็นอุปสรรคต่อรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ นกัลงทุนขา้มชาติ และบรรษทั
อุตสาหกรรมในโครงการพลงังานต่างๆ และในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนผา่นทางพลงังาน 

●  การพึ่งพาการน าเขา้ถ่านหินและเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดอ่ืนเป็นการสร้างความเส่ียงดา้นความมัน่คงทางพลงังาน เช่น ใน
ฟิลิปปินส์ โควดิ-19 ท าใหก้ารส่งน ้ ามนัล่าชา้ ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลใหอ้ตัราค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน17 

●  ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากโควดิ-19 ตน้ทุนต่อหน่วยจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพ่ิมข้ึน 
ตวัอยา่งคือ ประเมินวา่ก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินของอินโดนีเซีย (ท่ีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงประมาณร้อย
ละ 10) จะตกมาอยูท่ี่ร้อยละ 50 ในไตรมาสท่ีสองของปี 256318และไฟฟ้าส่วนเกินก็จะมีส ารองมากข้ึนก่อนท่ีจะมี
ความจ าเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้า 

เป้าหมายการผลิดไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนใหไ้ดร้้อยละ 23 ภายในปี  2568 ของอาเซียนนั้นถือวา่ต ่าแลว้ และตอนน้ีก็แทบจะ
ไร้ค่าเน่ืองจากความล่าชา้ในโครงการพลงังาน ดว้ยเหตุท่ีความตอ้งการพลงังานลดลง และสถานะการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
ฟอสซิลท่ีเกินความตอ้งการ (โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) เป้าหมายของปี 2568 จึงควรจะตอ้งเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายในปี  2573 เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสร้างงาน ลดมลพิษทางอากาศ และเปล่ียนผา่นสู่ระบบพลงังานท่ีย ัง่ยนื 
ดา้นล่างน้ีเราไดร้ะบุกรณีเป็นไปไดท่ี้ดีท่ีสุดส าหรับการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมตามบริบทของท่ีน่ี และ
เป้าหมายของพลงังานหมุนเวยีนท่ีทนัสมยัและมีความหมาย 

ข้อจ ากดัของการพฒันาพลงังานลมและแสงแดด 

                                                
17 Velasco, Myrna M. “Delays in Coal Deliveries to Trigger Power Rate Spikes.” Manila Bulletin, 7 May 2020, 

mb.com.ph/2020/05/07/delays-in-coal-deliveries-to-trigger-power-rate-spikes/ 
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ปัญหาคอขวดทางการตลาดท่ีเป็นส่ิงกีดขวางต่อการพฒันาแหล่งพลงังานตน้ทุนต ่า คือตวัอยา่งของอุปสรรคทางสถาบนั (เช่น 
การเมืองภายในประเทศ) ในปัจจุบนัมีแนวทางการออกแบบทางการตลาดมากมายจากหลายประเทศทัว่โลกท่ีมีอตัราการปรับใช้
เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนท่ีรวดเร็ว เร่ิมจากการก าหนดราคาท่ีโปร่งใสโดยการใช ้ FiTs ท่ีกวา้งขวางสู่การประมูลในระดบั
การใชง้าน จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะไม่มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPAs) ส าหรับพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ส าหรับตลาดพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมใหม่ การออกแบบทางการตลาดตอ้งการท่ีปรึกษา และการพดูคุยระหวา่งนกั
ออกแบบ นกัพฒันา และนกัลงทุน โครงการในระดบัการใชง้านอนัแพร่หลายของเวยีดนามนั้นมีการวางแผนนานถึง 18 เดือน
ก่อนจะเร่ิมลงมือ นกัออกแบบควรลงทุนในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีความตอ้งการพลงังานท่ีลดลงเน่ืองจาก 

โควดิ -19 และใหค้วามส าคญักบักรอบการท างานท่ีตรงกบัวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟท่ีูย ัง่ยนืและเป็นธรรม โดยใชก้าร
ออกแบบทางการตลาดใหพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมเป็นศูนยก์ลาง 

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งทราบดว้ยวา่ระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศในอาเซียนถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังานในยคุก่อน ไม่ใชเ้พ่ือรองรับพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมโดยเฉพาะ การพฒันาสายส่งและนโยบายจะตอ้ง
เป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบทางการตลาด ควบคู่ไปกบัการลงทุนในเทคโนโลยกีารกกัเก็บไฟฟ้า เพ่ือใหส้ามารถใชป้ระโยชน์
จากการปรับเปล่ียนสู่พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลมไดม้ากท่ีสุด19 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ส่ิงท่ีจะตอ้งใหค้วามสนใจคือก าลงัผลิตในแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า(PDPs) และเป้าหมายของ
คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ในปี 2573 ในบริบทน้ี ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งกล่าวถึง
คือแสงอาทิตยอ์นัมากมายมหาศาลและศกัยภาพของลมไม่ใช่คอขวดส าหรับปี  2573 หรือไกลกวา่นั้น นอกจากนั้นมีการ
คาดการณ์วา่เทคโนโลยรุ่ีนต่อไปเช่นการกกัเก็บพลงังานจะมีราคาถูกลง และมีขนาดใหญ่ข้ึนจนถึงปลายทศวรรษน้ี  ระยะเวลา
ไปสู่โครงการพลงังานขนาดใหญ่นั้นกินเวลาหลายปี (ทวา่แสงอาทิตยแ์ละลมใชเ้วลานอ้ยกวา่ถ่านหิน) เพื่อใหเ้ดินหนา้จากปี  
2563 สู่พลงังานหมุนเวยีนท่ีสะอาด การออกแบบและพฒันาตลาดคือความจ าเป็นอนัเร่งด่วน 

รายงานฉบบัน้ีศึกษา: 
●  การออกแบบทางการตลาด: เพ่ือประเมินวา่แต่ละประเทศไดพ้ฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมอยา่งกระตือรือร้นจาก

มุมมองของสถาบนั หรือ ยงัมีอุปสรรคอยูห่รือไม่ เราไดป้ระเมินการซ้ือขายไฟฟ้า (ไม่วา่จะเป็นส าหรับ Fits หรือ 
อุปกรณ์ในระดบัการใชง้านของรัฐหรือของเอกชน) กรอบขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง/สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า(PPA) เงิน
สนบัสนุนโครงการถ่านหิน และความเส่ียงของโครงการ (เช่นการใชพ้ื้นท่ีและความโปร่งใส) 

●  การพฒันาตลาด: เพ่ือดูวา่โครงการพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมไดเ้ร่ิมข้ึนและไดรั้บเงินทุน (จากธนาคารของรัฐ หรือ 
จากต่างประเทศ)  โดยปราศจากขอ้บงัคบั การควบคุมราคา หรือ อปุสรรคทางสถาบนั และตลาดถูก “ช่วงชิงไป” 
หรือไม่ 

                                                
19  Leisch, Jennifer, and Jaquelin Cochran. “Wind and Solar on the Power Grid: Myths and Misperceptions.” National Renewable 

Energy Laboratory, 2015, www.nrel.gov/docs/fy15osti/63045.pdf. 



 

●  การพฒันาระบบสายส่ง: เพ่ือดูวา่โครงการพลงังานหมุนเวยีนขนาดใชง้านสามารถเขา้ถึงสายส่งไดอ้ยา่งเท่าเทียม และ
ความมัน่คงของสายส่ง และการจดัการความเส่ียง  

ทลายมายาคตเิกีย่วกบัพลงังานลมและแสงอาทติย์ 
การลงทุนในพลงังานหมุนเวยีนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ม่ไดรั้บความสนใจเน่ืองจากมีความเส่ียง ดา้นราคาสูง และ “กูเ้งิน
ไม่ได”้20 การออกแบบและพฒันาทางการตลาดล่าสุดของประเทศเวยีดนามไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่น่ีเป็นทศันคติท่ีลา้สมยัหรือไม่
สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั21 ก าลงัผลิตไฟฟ้าของเวยีดนามเพ่ิมข้ึนจาก 134 เมกะวตัต ์ในปี  2561 สู่ 5.5 กิกะวตัต ์ภายในส้ินปี 2562 
(ร้อยละ 44 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ จากการน ามาตรการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้า (FiT)  
มาใช้22 
 
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมตอ้งการเงินทุนมากเพ่ือการเร่ิมตน้แตจ่ะไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับเช้ือเพลิง ดงันั้นจึงสามารถหลีกเล่ียง
ความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงและความจ าเป็นส าหรับการบริหารตน้ทุนเช้ือเพลิง ดงัท่ีเห็นในเพดานราคาของถ่านหินส าหรับ
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 23  จากการศึกษาตน้ทุนเฉล่ียตลอดอายโุครงการโรงไฟฟ้า (levelized cost of electricity  
- LCOE) จากหา้ประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคพบวา่ขณะน้ีไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนมีราคาถูกกวา่
ไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม จากการศึกษาของ 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) แต่มีราคาสูงกวา่ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ราคาของไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละลมลดลงอยา่งรวดเร็ว และคาดวา่เป็นเช่นนั้นต่อไปเร่ือย ๆ เน่ืองจากประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจากความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยี24 
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23  Bridle, Richard, et al. “Indonesia's Coal Price Cap: A Barrier to Renewable Energy Deployment.” International Institute for 
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Source: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 1H 2020 

 

หากเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนแลว้ ศกัยภาพดา้นแสงอาทิตยแ์ละลมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความไดเ้ปรียบมากกวา่ 25 
ศกัยภาพน้ีไดถู้กแปลงเป็นไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนต ่ามาก เช่น 3.877c/kWh ในการประมูล  โครงการ national park solar ของกมัพชูา26 

จากการคาดการณ์ของพวกเรา เราไดใ้หค้วามส าคญัสูงสุดกบัแสงอาทิตยแ์ละลม และไดอ้ภิปรายส่ิงน้ีในขอ้มูลของแต่ละ
ประเทศ 

 
ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีเกินความจ าเป็นในขณะน้ี และการพฒันาใหม่ ๆ ของพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมไดท้ าให้
ขอ้โตแ้ยง้เร่ืองความจ าเป็นในการเดินเคร่ืองตลอดเวลาไม่เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายในปี 2573 การเดินเคร่ืองตลอดเวลาถูกน ามาใช้
เป็นมาตรฐานโดยอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา แต่การเดินเคร่ืองตลอดเวลาในระดบัโลก
นั้นก าลงัเป็นส่ิงท่ีเกินความจ าเป็น เพราะพลงังานมีความยดืหยุน่และกระจายไดม้ากข้ึน 27 เรายงัไม่ไดม้องไปท่ีทศวรรษ 2040 
แมว้า่เทคโนโลยแีละการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ๆ จะออกสู่ตลาด ในทา้ยสุด ภาวะฉุกเฉินดา้นสภาพภูมิอากาศจะท าใหเ้กิด
การโตเ้ถียงทางนโยบายมากกวา่จะเป็นเร่ืองทางวชิาการ  

                                                
25  IEA. “Southeast Asia Energy Outlook 2019 – Analysis.” IEA, www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2019 
26 ADB-Supported Solar Project in Cambodia Achieves Lowest-Ever Tariff in ASEAN.” Asian Development Bank, 25 Nov. 2019, 
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27 “Analysis: Global Coal Power Set for Record Fall in 2019.” Carbon Brief, 27 Mar. 2020, www.carbonbrief.org/analysis-global-

coal-power-set-for-record-fall-in-2019. 
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ความมัน่คงทางพลงังานและการครอบง าทางพลงังาน   

ส าหรับประเทศท่ีตอ้งพ่ึงพาถ่านหินจากการน าเขา้ทั้งหมด เช่น เวยีดนาม พลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมใหค้วามมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและพลงังาน หน่ึงในประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการขยายการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยคื์อภูมิคุม้กนัในระดบัหน่ึงต่อความผนั
ผวนของราคาก๊าซและถ่านหินน าเขา้ในปี 2563 ในบางประเทศเช่นไทยซ่ึงพ่ึงพาการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติอยา่งสูง การขยาย
โครงการก๊าซธรรมชาติโดยไม่พฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมคือความเส่ียงต่อความมัน่คงทางพลงังานของประเทศท่ีมี
ทรัพยากรพลงังานหมุนเวยีนอยา่งลน้เหลือ ประเทืศอินโดนีเซียเป็นเร่ืองราวท่ีตอ้งตระหนกัในเร่ืองการหร่อยหรอ
ทรัพยากรธรรมชาติและความมัน่คงทางพลงังาน คร้ังหน่ึงท่ีเคยเป็นผูส่้งออกน ้ ามนัรายใหญ่ ขณะน้ีอินโดนีเซียเผชิญกบัการขาด
ดุลอยา่งรุนแรงจากการน าเขา้น ้ ามนั.28 

การน าเขา้และส่งออกพลงังานคือแนวทางท่ีก าลงัเติบโตในภูมิภาคน้ี ดงัเช่นในแถบลุ่มแม่น ้ าโขงท่ีโครงการพลงังานต่างไดรั้บ
เงินทุนและก่อสร้างตามเขตพรมแดนของภูมิภาค ประเทศไทย เวยีดนาม กมัพชูา จะเป็นผูน้ าเขา้พลงังานจากลาวในปี  2563  (ทั้ง
จากพลงังานถ่านหินและเข่ือนผลิตไฟฟ้า) ความร่วมมือและการเช่ือมโยงไดส้ร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัภูมิภาค แต่ส่ิงน้ี
ก็ส่งผลร้ายต่อภาคเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการผกูขาดในภูมิภาค 

รายงานฉบบัน้ีท าการศึกษาความเคล่ือนไหวในระดบัภูมิภาค ซ่ึงประกอบดว้ยการลงทุนของประเทศไทยและการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินและเข่ือนผลิตไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว29 ซ่ึงไดก่้อสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินข้ึนเป็นคร้ัง
แรกในปี 2552 เพ่ือส่งออกไฟฟ้าไปยงัประเทศกมัพชูา นวตักรรมขา้มพรมแดนเช่นการลงทุนในฟาร์มกงัหนัลมท่ีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยนกัลงทุนชาวไทยเพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปขายท่ีประเทศเวยีดนาม30 

การวเิคราะห์ท่ีเราน าเสนอไดร้วบรวมการน าเขา้และส่งออกเพ่ือแสดงภาพท่ีแทจ้ริงแหล่งผลิตไฟฟ้า 

พลงังานจากถ่านหินสกปรก 

เม่ือน ามารวมกนั 8 ประเทศท่ีถูกวเิคราะห์ในรายงานฉบบัน้ีแสดงถึงโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีอยูร่ะหวา่งการวางแผน หรือ 
ระหวา่งการก่อสร้างท่ีอยูน่อกประเทศจีน31  การพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีมากเกินไปโดยเฉพาะท่ีประเทศอินโดนีเซีย
และเวยีดนามเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนพลงังานและนโยบายในอนาคต ขณะน้ีและคาดการวา่จะมีก าลงัผลิตลน้เกินจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จนท าใหโ้รงไฟฟ้าท่ีมีอยูต่อ้งหยดุการจ่ายไฟอยูบ่่อยคร้ัง การใชป้ระโยชน์โรงไฟฟ้าถ่านหินจากทัว่โลกนั้น
ก าลงัจะสร้างสถิติต ่าสุด เน่ืองดว้ยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเพ่ิมข้ึน  และส่ิงท่ีตามมาคือผลตอบแทนท่ีต ่า3232 ในขณะเดียวกนั

                                                
28 Varela, Milan N.G., and Michele S Zangrandi. “Indonesia: Current Account Assessment.” World Bank Group, 2015, 

documents1.worldbank.org/curated/en/559731468187799610/pdf/98206-WP-P131151-Box391506B-PUBLIC-SEMEFPA-report-
Indonesia-Current-Account-Assessment-July-2015.pdf. 
29 “Thai Banks Finance Lao Hydropower Project.” WLE Mekong, Vientiane Times, 27 Mar. 2014, wle-mekong.cgiar.org/thai-banks-

finance-lao-hydropower-project/. 
30 “Laos Plans New Coal-Fired Power Plant in Sekong Province.” IEA Clean Coal Centre, 11 June 2020, www.iea-coal.org/laos-

plans-new-coal-fired-power-plant-in-sekong-province/. 
31 “Global Coal Plant Tracker.” End Coal, endcoal.org/global-coal-plant-tracker/. 
32 “Analysis: Will China Build Hundreds of New Coal Plants in the 2020s?” Carbon Brief, 30 Mar. 2020, 

www.carbonbrief.org/analysis-will-china-build-hundreds-of-new-coal-plants-in-the-2020s. 



 

บรรษทัอุตสาหกรรมขา้มชาติและผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้ายงัคงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งงามดว้ยเงินค ้าประกนัจากรัฐบาล 
ขอ้ตกลงการรับซ้ือไฟฟ้าแบบ “ไม่ใชก็้ตอ้งจ่าย” และกลไกการจ่ายเงิน   

   โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทีใ่หญ่ทีสุ่ด (เมกะวตัต์) largest coal power pipelines (MW)   

 

Source: Global Energy Monitor, Global Coal Plant Tracker, July 2020 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ความแตกต่างอยูม่าก (บางประเทศท าการวางแผนโดย
ส่วนกลาง บางประเทศมุ่งเนน้ตลาดบางส่วน) หลายประเทศมีรัฐวสิาหกิจท่ีมีอิทธิพลและผูเ้ล่นจากภาคเอกชนท่ีมีความใกลชิ้ด
กบัรัฐบาลเป็นผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้า โครงข่าย และวางแผนพลงังาน การตดัสินใจไม่ไดเ้ป็นอิสระจากรัฐบาลหรือรัฐอ่ืน และกลุ่ม
ทุนเหล่าน้ีก็มีจ านวนไม่นอ้ยท่ีประสบปัญหาทางการเงินอยา่งหนกั   ผอ่นปรนกบัแผนพลงังาน และมกัเบ่ียงออกจากแนวทางท่ี 
“ตน้ทุนต ่าสุด” หากวา่มนัไม่ท าก าไรใหก้บัพวกเขา  

แมว้า่เราจะไม่น าเร่ืองธรรมาภิบาลมาเป็นตวัแปร แตปั่ญหาทางการเงินอนัเร้ือรังของรัฐวสิาหกิจ (เช่น ENV ในประเทศเวยีดนาม
, PLN ในอินโดนีเซีย และแนวโนม้ท่ีจะมีการแปรรูปรัฐวสิาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แสดงใหเ้ห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการคอรัปชัน่ ผลประโยชนจ์ากอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิล และอุปสรรคทางสถาบนัสู่การพฒันา
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม   

ความต้องการพลงังานทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็วในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมาพร้อมกบัการเติบโตของความ
ตอ้งการพลงังานอยา่งกา้วกระโดด ซ่ึงเป็นความทา้ทายส าหรับสถาบนัของรัฐและการวางนโยบาย 

ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีเด่นชดัของภูมิภาค และความตอ้งการพลงังานท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว คือปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงความจ าเป็น
ในการเร่ิมพฒันาพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมในปัจจุบนั พลงังานหมุนเวยีนคือวธีิท่ีเร็วท่ีสุดในการเพ่ิมการเขา้ถึงพลงังานใน



 

ประเทศท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 33 นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างงานและเป็นไฟฟ้าท่ีถูกและมีจุดคุม้ทุนท่ีสั้นกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบั
ไฟฟ้าจากถ่านหิน34 

องคก์รพลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) คาดการณ์วา่ความตอ้งการพลงังานของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 
ระหวา่งปี  2561 - 2583 ในขณะท่ีเศรษฐกิจของภูมิภาคจะมีขนาดใหญ่ข้ึนไม่นอ้ยกวา่สองเท่า ประเทศท่ีเศรษฐกิจเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว เช่น ประเทศกมัพชูา และลาวจะมีความโดดเด่นเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของพลงังานและความตอ้งการพลงังานท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ส่วนผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) ของกมัพชูาไดเ้พ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 7 มาเกือบสิบปีแลว้ ในขณะท่ีความตอ้งการพลงังาน
ของภูมิภาคไดเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี 35 

นกัวางแผนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละประเทศต่างพบกบัความทา้ทายในการวางแผนเพ่ือรองรับการเติบโต โดยใหมี้การเขา้ถึง
โครงข่ายไฟฟ้าร้อยละ 100 ดว้ยตวัเลือกท่ีมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด และจ่ายไฟฟ้าโดยไม่สร้างมลพิษและท าใหภ้าคพลงังานด าเนิน
กิจการไดอ้ยา่งดีเยีย่มในระยะยาว 

เป้าหมายพลงังานหมนุเวยีนในระดบัภูมภิาค 

ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนไดต้ั้งเป้าพลงังานหมุนเวยีนไวท่ี้ร้อยละ 23 (ซ่ึงมาจากพลงังานหมุนเวยีนทุกรูปแบบไม่วา่จะเป็น
แสงอาทิตย ์ลม น ้ า ความร้อนใตภิ้ภพ และอ่ืน ๆ) ภายในปี พ.ศ. 2568 36 น่ีคือเป้าหมายค่อนขา้งจะง่าย แต่ก็ถือวา่ทา้ทายส าหรับ
บางประเทศ ยิง่ไปกวา่นั้นน่ีคือเป้าหมายท่ีอ่อน และไม่มีบทลงโทษทางการเมืองต่อรัฐบาลหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายน้ีได ้

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (PDPs) ของรัฐวสิาหกิจในภูมิภาคส่วนมากจะท าการประเมินสถานการณ์ไวล่้วงหนา้สิบปี 
นอกจากนั้น รายงานคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ( IPCC 2018) มุ่งความสนใจไปท่ี
หนทางป้องกนัไม่ใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนอีก 1.5 องศา 37 ซ่ึงรวมถึง เป้าหมายของพลงังานหมนุเวยีนในระบบการผลิต
ไฟฟ้าภายในปี 2573, 2583 และ 2593 เป้าหมายท่ีเร่งด่วนท่ีสุดของ IPCC คือ การผลิตไฟฟ้าจากส่วนผสมของพลงังานหมุนเวยีน
ใหไ้ดร้้อยละ 50 ภายในปี 2573 ดงันั้นเราจึงใหค้วามส าคญักบัปี 2573 ซ่ึงเป็นปีเป้าหมายท่ีใกลท่ี้สุด และเป็นปีท่ีมีประโยชน์
สูงสุดในส่วนของ PDPs และแรงจูงใจ รวมถึงแผนการฟ้ืนฟขูองภูมิภาคท่ีก าลงัทยอยออกมาเพ่ือตอบสนองกบัวกิฤตการณ์โค
วดิ-19 

เป้าหมายพลงังานหมุนเวยีนแสดงการมองไปยงัอนาคต แต่ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมองกลบัไปในอดีต ลองนึกถึงหน่ึงช่วงอายุ
ของโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าท่ีไดรั้บเงินทุนตอนน้ีและก าลงัก่อสร้างในปี  2563 ก็ถือวา่ไม่สอดคลอ้งกบัหนทางป้องกนัไม่ให้

                                                
33  Climate Council &nbsp;/ &nbsp;29 July 2015. “New Report from Oxfam Explores Why Renewable Energy Is the Future.” Climate 

Council, 7 May 2018, www.climatecouncil.org.au/new-report-from-oxfam-explores-why-renewable-energy-is-the-future/. 
34 “How a Post-Pandemic Stimulus Can Both Create Jobs and Help the Climate.” McKinsey &amp; Company, May 2020, 

www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Sustainability/Our Insights/How a post-pandemic stimulus can both 
create jobs and help the climate/How-a-post-pandemic-stimulus-can-both-create-jobs-and-help-the-climate.pdf. 
35 IEA. “Southeast Asia Energy Outlook 2019 – Analysis.” IEA, www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2019. 
36 “ASEAN 2025: Forging Ahead Together.” ASEAN, 2015, www.asean.org/storage/2015/12/ASEAN-2025-Forging-Ahead-

Together-final.pdf . 
37 “Secretary-General's Remarks at Closing of Climate Action Summit.” United Nations, 2019, 

www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-09-23/secretary-generals-remarks-closing-of-climate-action-summit-delivered. 

 



 

โลกร้อนข้ึนอีก 1.5 องศา37 เช่นเดียวกนักบัการ “เปล่ียนสู่ก๊าซธรรมชาติ” อนัไร้วสิยัทศัน์ พลงังานจากก๊าซธรรมชาติจะตรึงให้
ประเทศติดอยูก่บัการปล่อยมลพิษในปริมาณท่ีสูงตลอดอายกุารใชง้านของโรงไฟฟ้า ในบริบทน้ีประเทศต่าง ๆ จะตอ้งยติุการใช้
ถ่านหิน ควบคู่ไปกบัการ “กา้วขา้ม” ก๊าซธรรมชาติ ไม่ใช่การสนบัสนุนพลงังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง รายงานฉบบัน้ีเราจะส ารวจ
ประเทศในอาเซียนซ่ึงอยูใ่นความเส่ียงท่ีจะตดัสินใจอยา่งประมาทโดยการเปล่ียนมาใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาติ 

เข่ือนผลติไฟฟ้า - ไม่คุ้มทีจ่ะเส่ียง 

เข่ือนผลติไฟฟ้าในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ าโขง (ประเทศไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม และเมียนมาร์) เป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันา
ความสามารถของภูมิภาคใหต้อบรับกบัความตอ้งการพลงังานท่ีก าลงัเติบโตไดไ้ม่นอ้ย แต่โครงการจ านวนมากในช่วงปีท่ีผา่นมา
คือเข่ือนขนาดใหญ่ โครงการเหล่าตอ้งการเงินทุนมหาศาล การวางแผนและการก่อสร้างท่ีกินเวลานาน ซ่ึงความล่าชา้จะเพ่ิม
ตน้ทุนท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะตอ้งแบกรับ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ โครงการเหล่าน้ีส่งผลร้ายอยา่งรุนแรงต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบ 38 

โครงการเข่ือนขนาดใหญ่ตอ้งแลกมาดว้ยตน้ทุนทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมูลค่ามหาศาล ไม่วา่จะเป็นการบงัคบัใหชุ้มชนใน
ทอ้งท่ีตอ้งยา้ยถ่ินฐาน การสูญเสียมรดกทางวฒันธรรม การท าลายระบบนิเวศ เช่น ระบบน ้ า ท่ีชุมชนจ านวนมากตอ้งใชเ้พ่ือ
การเกษตร 39 หน่ึงในประเด็นการท าลายระบบนิเวศในทอ้งถ่ินคือการปิดกั้นการไหลของตะกอนซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเกษตร 
ระบบนิเวศบริการ และความหลากหลายทางชีวภาพ หากเข่ือนขนาดใหญ่ตามล าน ้ าโขงท่ีอยูใ่นแผนการก่อสร้างในเวลาน้ี
ทั้งหมดเสร็จส้ิน ตะกอนร้อยละ 97 ท่ีไหลไปยงัปากแม่น ้ าก็ติดอยูใ่นเข่ือนภายในปี 258340 ผลกระทบในลกัษณะน้ี (ท่ีเพ่ิมเติม
จากภยัแลง้ และน ้ าท่วม) จะรุนแรงมากข้ึนในอนาคตเน่ืองจากวกิฤตสภาพภูมิอากาศท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมใชท้รัพยากรนอ้ยกวา่อยา่งเทียบไม่ได ้ส่งผลเสียต่อชุมชนและระบบนิเวศนอ้ยกวา่ น าเขา้สู่ระบบได้
เร็วกวา่ และมีตน้ทุนนอ้ยกวา่เข่ือนผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเข่ือนไม่อาจตา้นทานกบัวกิฤตสภาพ
ภูมิอากาศ ในปี2562 พ้ืนท่ีลุ่มแม่น ้ าโขงประสบกบัปัญหาฝนแลง้เป็นประวติักาล น าไปสู่ประเด็นฉุกเฉินดา้นความมัน่คงทาง
พลงังานส าหรับประเทศ เช่น เมียนมาร์ และลาว เน่ืองจากเข่ือนมีสดัส่วนมหาศาลในการผลิตไฟฟ้า 41 ก าลงัผลิตจากเข่ือนท่ีลดลง
น าไปสู่การน าเสนอโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซเพ่ืออุดช่องวา่งและการขาดไฟฟ้า น่ีคือขอ้พิสูจน์วา่เขื่อนผลิตไฟฟ้าสร้าง
ความเส่ียงต่อระบบพลงังานไดอ้ยา่งไร42 

ระเบียบวธีิการจดัอนัดบัพลงังาน 

                                                
38  “Will Climate Change Spell the End of Coal and Hydropower in the Mekong?” ASEAN Today, 8 Oct. 2019, 

www.aseantoday.com/2019/10/will-climate-change-spell-the-end-of-coal-and-hydropower-in-the-mekong/. 
39  “Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development.” European Investment Bank, 2019, 

www.eib.org/attachments/eib_guidelines_on_hydropower_development_en.pdf. 
40 “Modelling the Impacts of Climate Change and Development Infrastructure on Mekong Flow, Sediment Regimes and Water 

Quality.” Mekong River Commission, 2018, mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Modelling-the-impacts-of-climate-
change_Council-Study.pdf?fbclid=IwAR2EPm00PQZvPDkpaijgjb04UoezR30d44Zcr6PorDfFzK2SLdFFFjblBA0. 
41  “Renewable Energy Snapshot: Myanmar.” Norton Rose Fulbright, 2019, 

www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/d63c2e71/renewable-energy-snapshot-myanmar. 
42  Thant, Htoo. “Warning of Blackouts next Summer, Govt Regulates Hydropower Plant Operations.” The Myanmar Times, 4 Nov. 

2019, www.mmtimes.com/news/warning-blackouts-next-summer-govt-regulates-hydropower-plant-operations.html. 



 

การเปลีย่นผ่านทางพลงังาน 

1. ประเทศสามารถใชพ้ลงังานหมนุเวยีนไดร้้อยละ 50 ภายในปี 2573 ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปตามปกติไดห้รือไม่? 

ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปตามปกติ แบบจ าลองระดบัประเทศท่ีมีส่วนผสมของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากกวา่ร้อยละ 

50 ภายในปี2573 จะไดรั้บ  

Source: GP/IESYS modelling 
ท่ีมำ: GP/IESYS modelling 

2. ในสถานการณ์ท่ีเป็นไปตามปกติ  ประเทศสามารถใชพ้ลงังานหมนุเวยีนไดร้้อยละ 100 ภายในปี  2593 ไดห้รือไม่? 

ตามสถานการณ์ท่ีเป็นไปตามปกติ  แบบจ าลองระดบัประเทศท่ีมีส่วนผสมของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากกวา่ร้อย

ละ 100 ภายในปี 2593 จะไดรั้บ  

Source: GP/IESYS modelling 
ท่ีมำ: GP/IESYS modelling 

3. ส าหรับแต่ละประเทศ การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนใหไ้ดร้้อยละ 50 ภายในปี  2593 เป็นไปไดห้รือไม่? 

ในแบบจ าลองกรณีพลงังานหมุนเวยีนท่ีดีท่ีสุด ประเทศท่ีมีส่วนผสมของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากกวา่ร้อยละ 50 

ภายในปี 2573 จะไดรั้บ การทดสอบน้ีสะทอ้นผลการวเิคราะห์ผลการปรับเปล่ียนพลงังานท่ีดีท่ีสุดในรอบ 10 ปี 

 แสดงความเป็นไปไดใ้นการป้องกนัไม่ใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนมากกวา่ 1.5 องศา  หมายความวา่
ประเทศนั้นไม่สามารถบรรลุสู่การลดอุณหภูมิเฉล่ียของโลก 1.5 องศา 

 ภายในปี  2573 แมว้า่เป็นผลการเปล่ียนแปลงจากกรณีท่ีดีท่ีสุดแลว้  คือหน่ึงในลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของการจดั
อนัดบัพลงังาน 

Source: GP/IESYS modelling 
ท่ีมำ: GP/IESYS modelling 

4. แต่ละประเทศ การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนใหไ้ดร้้อยละ 100 ภายในปี 2593 เป็นไปไดห้รือไม่? 

แบบจ าลองกรณีพลงังานหมุนเวยีนท่ีดีท่ีสุด ประเทศท่ีมีส่วนผสมของการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนมากกวา่ร้อยละ 100 

ภายในปี  2593 จะไดรั้บ  การทดสอบน้ีสะทอ้นผลการวเิคราะห์ผลการปรับเปล่ียนพลงังานท่ีดีท่ีสุดในรอบ 30 ปี 

ซ่ึงเป็นเสน้ตายของการปรับเปล่ียนพลงังาน  แสดงความเป็นไปไดใ้นการป้องกนัไม่ใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียโลกสูงข้ึน
มากกวา่ 1.5 องศา 



 

Source: GP/IESYS modelling 
ท่ีมำ: GP/IESYS modelling 

5. มกีารเปลีย่นผ่านจากเช้ือเพลงิฟอสซิลหรือไม่? 

ส าหรับไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เราไดใ้ชข้อ้มูลยอ้นหลงัหา้ปี (ปี 2558 - 2563) และการน าเสนอโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า PDPs และ Global Energy Monitor ในปัจจุบนั 

หากประเทศยงัคงเดินหนา้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล ประเทศนั้นจะไดรั้บ  หากมีการ

ด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิลแลว้ แต่ยงัไม่มีแผนการเดินเคร่ืองประเทศนั้นจะไดรั้บ  
หากยงัไม่มีการด าเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงฟอสซิล และยงัไม่มีแผนการเดินเคร่ือง ประเทศนั้นจะ

ไดรั้บ  

Source: PDPs, Global Energy Monitor 
ท่ีมำ:  PDPs, Global Energy Monitor 

6. มกีารสร้างตลาดเพ่ือรองรับพลงังานแสงอาทติย์และลมหรือไม่? 

ส าหรับพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละลม เราไดใ้ชข้อ้มูลยอ้นหลงัหา้ปี (2558 - 2563) จาก BNEF หากประเทศไดส้ร้าง
การเปล่ียนแปลงส าคญัในการติดตั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัานแสงอาทิตยแ์ละลม (มากกวา่3 กิกะวตัต)์ ประเทศ

นั้นจะไดรั้บ  หากมีการเปล่ียนแปลงในระดบักลาง (1-3 กิกะวตัต)์ ประเทศนั้นจะไดรั้บ  หากมีการ
เปล่ียนแปลงในการติดตั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลมเพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มี (นอ้ยกวา่1 กิกะ

วตัต)์ ประเทศนั้นจะไดรั้บ  

Source: BNEF 
ท่ีมำ:  BNEF 

 

นโยบายพลงังาน 

7. มนีโยบายยกเลกิการใช้เช้ือเพลงิฟอสซิลหรือไม่? 

หากประเทศมีนโยบายสาธารณะท่ีระบุถึงการยกเลิกหรือจ ากดัการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ประเทศนั้นจะไดรั้บ  

Source: BNEF 
ท่ีมำ:  BNEF 



 

8. มนีโยบายพลงังานแสงอาทติย์/ลม และการตั้งราคาทีใ่ช้ได้จริงหรือไม่? 

ในขณะท่ีหลายประเทศไดมี้นโยบายและกลไกการตั้งราคาท่ีสนบัสนุนพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละลม ประเทศ
จ านวนไม่นอ้ยก็ไม่น านโยบายมาประยกุตใ์ช ้หรือ พวกเขาไดส้ร้างอุปสรรคทางสถาบนัใหก้บัการพฒันาและการ
บริหารความเส่ียงของโครงการ ดงันั้นจึงตอ้งท าการประเมินนโยบายและการตั้งราคาท่ี “ใชไ้ดจ้ริง” หากประเทศมี

กลไกท่ีมีประโยชน์และโปร่งใส และไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่มีประสิทธิภาพ ประเทศนั้นจะไดรั้บ  หากมีกลไกแต่

ประสิทธิภาพยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์หรือไม่ถูกน ามาใชเ้ท่าท่ีควร ประเทศนั้นจะไดรั้บ  หากไม่มีกลไกท่ีมี

ประโยชน์ ประเทศนั้นจะไดรั้บ  

Source: ASEAN Policy Briefs, IRENA Southeast Asia Report, GP Public Policy Analysis, IEEFA 
ท่ีมำ: ASEAN Policy Briefs, IRENA Southeast Asia Report, GP Public Policy Analysis, IEEFA 

9. มกีารแข่งขันในการให้เงนิทุนในภาคพลงังานแสงอาทติย์/ลม หรือไม่? 

ในตลาดท่ีเบ้ียประกนัส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์ละลมมีราคาแพงกวา่ น่ีเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่มีอุปสรรคทางการเงินและ
ดา้นอ่ืน ๆ อยูจ่ริง เน่ืองจากขาดการออกแบบและพฒันาการตลาดส าหรับการเงิน เม่ือน าประเด็นเหล่าน้ีมาพิจารณาหากเบ้ีย

ประกนัต ่า ประเทศนั้นจะไดรั้บ หากเบ้ียประกนัสูงแต่ยงัสามารถหาแหล่งเงินทุนได ้ประเทศนั้นจะไดรั้บ  หากเบ้ีย

ประกนัสูงหรือไม่สามารถหาประกนัได ้ประเทศนั้นจะไดรั้บ   

Source: BNEF, GP Public Policy Analysis 
ท่ีมำ: BNEF, GP Public Policy Analysis 

การฟ้ืนตวัจากโควดิ-19 

10. พลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและ
เป็นธรรม หรือไม่? 

ความถดถอยทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการระบาดของโควดิ-19 แผนการกระตุน้ทางเศรษฐกิจ หรือแผนการฟ้ืนฟู
เป็นเร่ืองปกติในช่วงเวลาหกเดือนท่ีผา่นมา ไม่ใช่เฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้43 ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์ารไม่
แสวงหาก าไร (NGOs) จ านวนมากไดเ้นน้ย  ้าถึงความสามารถของโครงการพลงังานหมุนเวยีนในการจา้งงานไดอ้ยา่ง

                                                
43 Lowder, Travis, et al. “Covid-19 and The Power Sector in Southeast Asia: Impacts and Opportunities.” National Renewable 

Energy Laboratory, June 2020, www.nrel.gov/docs/fy20osti/76963.pdf. 



 

รวดเร็วและผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่44 45 46หลายประเทศทัว่โลกก าลงัตั้งเป้าสู่การฟ้ืนฟท่ีูย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
และไดใ้ชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นศูนยก์ลางของแผนการฟ้ืนฟจูากโควดิ19 หากไม่มีแผนท่ีจะน าพลงังานแสงอาทิตย์
หรือลมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผนการฟ้ืนฟ ูไม่วา่ประเทศนั้น ๆ จะประกาศแผนการฟ้ืนฟหูรือไม่ก็ตาม ประเทศนั้นจะ

ไดรั้บ  หากไม่มีแผนการฟ้ืนฟ ูแต่มีการสนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีนในระหวา่งวกิฤต ประเทศนั้นจะไดรั้บ  

หากพลงังานแสงอาทิตยห์รือลมถูกน ามาใชใ้นแผนการฟ้ืนฟ ูประเทศนั้นจะไดรั้บ  

Source: Greenpeace Public Policy Analysis, ASEAN Policy Briefs 
ท่ีมำ: Greenpeace Public Policy Analysis, ASEAN Policy Briefs 

                                                
44 “How a Post-Pandemic Stimulus Can Both Create Jobs and Help the Climate.” McKinsey &amp; Company, 27 May 2020, 
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